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Λογοτεχνικά απογεφματα ςτην Καλαμάτα 
23 Ιανουαρίου 2010: Ρζα Γαλανάκη 

 
Παρουςίαςη: Αγάθη Γεωργιάδου 

 
Είναι μεγάλθ χαρά και τιμι μασ που βρίςκεται μαηί μασ ςιμερα μια πολφ 

ςθμαντικι ςυγγραφζασ, τθ Ρζα Γαλανάκθ. Γεννικθκε ςτο Ηράκλειο Κριτθσ και 
ςποφδαςε ςτθ Φιλοςοφικι χολι Ακθνϊν, ςτο Ιςτορικό-Αρχαιολογικό Σμιμα, κατά 
τθν περίοδο τθσ δικτατορίασ. Ζηθςε πολλά χρόνια με τθν οικογζνειά τθσ ςτθν Πάτρα 
και τϊρα μοιράηει το χρόνο τθσ μεταξφ Πάτρασ, Ακινασ και Κριτθσ. Ανικει ςτα 
ιδρυτικά μζλθ τθσ Εταιρείασ υγγραφζων και διετζλεςε αντιπρόεδροσ τθσ τζγθσ 
Καλϊν Σεχνϊν και Γραμμάτων του Τπουργείου Πολιτιςμοφ (1994-1997). Ζχει τιμθκεί 
με πολλά βραβεία: Με το Βραβείο "Νίκοσ Καηαντηάκθσ" για το ςφνολο του ζργου 
τθσ, το Βραβείο του ιδρφματοσ Σρανοφλθ για τα Ομόκεντρα διθγιματα, το Κρατικό 
Βραβείο Μυκιςτοριματοσ για το Ελζνθ ι ο Κανζνασ, Βραβείο Κϊςτα Ουράνθ 
Ακαδθμίασ Ακθνϊν για το ζργο Ο αιϊνασ των λαβυρίνκων,  Κρατικό Βραβείο για το 
ζργο τθσ Ένα ςχεδόν γαλάηιο χζρι και το Βραβείο αναγνωςτϊν ΕΚΕΒΙ για το 
μυκιςτορθματικό χρονικό Αµίλθτα, βακιά νερά. Σο μυκιςτόρθμα Ο βίοσ του Ιςμαιλ 
Φερίκ παςά υπιρξε το πρϊτο που εντάχκθκε ςτθ υλλογι αντιπροςωπευτικϊν 
ζργων τθσ Unesco, ενϊ το μυκιςτόρθμα Θα υπογράφω Λουί επελζγθ να 
αντιπροςωπεφςει τθν Ελλάδα ςτο Ευρωπαϊκό Βραβείο λογοτεχνίασ Αριςτείον και το 
Ελζνθ ι ο Κανζνασ ςτο ίδιο βραβείο πιρε τθ δεφτερθ κζςθ. 

Η Ρζα Γαλανάκθ παρουςιάςτθκε ςτα νεοελλθνικά γράμματα το 1975 ωσ 
ποιιτρια με τθν ποιθτικι ςυλλογι Πλθν Εφχαρισ (1975) και ακολοφκθςαν Τα ορυκτά 
(1979). Ζγινε ςυγκεντρωτικι ζκδοςθ των ποιθμάτων τθσ το 2008 από τισ εκδόςεισ 
Καςτανιϊτθ με τθν προςκικθ δεκαπζντε ποιθμάτων με τίτλο Οι τρυφερζσ, τα οποία 
γράφτθκαν από το 1980 μζχρι το 1995 και είδαν το φωσ ςε λογοτεχνικά περιοδικά. 
Άλλεσ ποιθτικζσ ςυλλογζσ τθσ είναι Το κζικ (1980) και Ποφ ηει ο λφκοσ; (1986). Η 
ποιιτρια Γαλανάκθ ανικει ςτθ γενιά του 1970. Κφρια γνωρίςματά τθσ είναι θ 
εκφραςτικι πυκνότθτα και θ αφαιρετικότθτα, θ λυρικότθτα ςυνυφαςμζνθ αρμονικά 
με τθν αφθγθματικότθτα, θ  διαφγεια των εικόνων που ςυμπυκνϊνουν το 
απόςταγμα τθσ ψυχικισ διάκεςθσ του ποιθτικοφ υποκειμζνου και ανατζμνουν τθν 
ανκρϊπινθ ψυχι με τθν προβολι καταςτάςεων τθσ τρζχουςασ κακθμερινότθτασ. 
τον βακφτερο πυρινα των ποιθμάτων τθσ ανιχνεφει κανείσ τθν «ιςτορία» και τον 
«μφκο»: 

Ελληνικό τοπίο 
Ορίηοντασ ςπαρμζνοσ με βουνά  
Όπου αγαποφν να παίηουνε κρυφτό οι Ερινφεσ 
Φωνάηοντασ μζςα ςτο γζλιο τουσ τισ καταδίκεσ 
(Πλθν εφχαρισ) 
 
Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που πολφ ςφντομα θ Γαλανάκθ ςτράφθκε ςτθν 

πεηογραφία, αρχικά ςτο διιγθμα (Ομόκεντρα διθγιματα, 1986, 1997) και ζπειτα ςτο 
μυκιςτόρθμα. Διατιρθςε όμωσ τθν ποιθτικότθτά τθσ και ςτθν πρόηα. Σο πρϊτο τθσ 
μυκιςτόρθμα, το οποίο αγαπικθκε και επαινζκθκε πολφ και μεταφράςτθκε ςε 
πολλζσ ξζνεσ γλϊςςεσ, είναι Ο βίοσ του Ιςµαιλ Φερίκ Παςά: Spina nel cuore (Άγρα, 
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1989) και ςε επανζκδοςθ Καςτανιϊτθ το 2008, μαηί με το Βαςιλεφσ ι ςτρατιϊτθσ. 
Σθμειϊςεισ, ςκζψεισ, ςχόλια για τθ λογοτεχνία. 

Οι ςπουδζσ και το ενδιαφζρον τθσ Γαλανάκθ ςτθν Ιςτορία τθν οδιγθςαν ςε 
μια πολφμοχκθ ζρευνα ςχετικά με ζνα ξεχαςμζνο ιςτορικό πρόςωπο που τθ 
γοιτευε από καιρό και γι’ αυτό το ανζςυρε από τθ λικθ, τον Ιςμαιλ Φερίκ παςά. 
Με τθ μετάπλαςθ του ιςτορικοφ υλικοφ ςε λογοτεχνικό μφκο, φιλτράροντάσ το 
μζςα από τθν ευαιςκθςία τθσ, θ ςυγγραφζασ πζτυχε ςτο βιβλίο αυτό να ςυνυφάνει 
αρμονικά το μφκο με τθν ιςτορία. Ζχει πράγματι γίνει πολφσ λόγοσ για το είδοσ ςτο 
οποίο ανικει το ςυγκεκριμζνο μυκιςτόρθμα, αν δθλαδι είναι ιςτορικό 
μυκιςτόρθμα ι μυκιςτορθματικι βιογραφία. Η ίδια θ ςυγγραφζασ ςτο δοκίμιό τθσ 
"Λογοτεχνία και ιςτορία" (Βαςιλεφσ ι ςτρατιϊτθσ; Σθμειϊςεισ, άρκρα, ςχόλια για τθ 
λογοτεχνία) γράφει ότι "δεν είχε πρόκεςθ να κάνει ιςτορικό μυκιςτόρθμα ι 
μυκιςτορθματικι βιογραφία με τθν τρζχουςα τουλάχιςτον ςθμαςία", που ςθμαίνει 
πωσ επιλζγει το αφθγθματικό τθσ υλικό από τθν ιςτορία, αλλά θ πρόκεςι τθσ είναι 
να το ςυμπλθρϊςει με λογοτεχνικι, μυκοπλαςτικι αφιγθςθ, όπου τουλάχιςτον 
υπάρχει θ δυνατότθτα, ςτα ςθμεία, δθλαδι, ςτα οποία αφινονται "οι απαραίτθτεσ 
ρωγμζσ για τθ λογοτεχνία".  

το βιβλίο Συγγραφικζσ εμμονζσ (Καςτανιϊτθσ, 2007), διερωτϊμενθ κι θ ίδια 
γιατί ςτράφθκε ςτθν ιςτορία, ςε πρόςωπα υπαρκτά και τραγικά, το αποδίδει ςε 
ποικίλουσ λόγουσ, μεταξφ των οποίων θ ζκρυκμθ ιςτορικι περίοδοσ τθσ νιότθσ τθσ 
και θ επαναςτατικότθτά τθσ απζναντι ςτο αςτικό τθσ περιβάλλον, οι ιςτορικζσ 
ςπουδζσ τθσ, οι ανιςτοριςεισ περιπετειϊν από τουσ μεγάλουσ ςτθν παιδικι τθσ 
θλικία κ.ά.   

Ο βίοσ του Ιςµαιλ Φερίκ Παςά αρχίηει με τθ βίαιθ αρπαγι του παιδιοφ από 
τουσ Οκωμανοφσ από τθ ςκοτεινι και παγωμζνθ ςπθλιά. Όλα δίνονται ςε 
αναδρομικι αφιγθςθ μζςα από τισ βαςανιςτικζσ μνιμεσ του μετζπειτα Ιςμαιλ 
Φερίκ Παςά. Σα υπόλοιπα τα είχε μιςοςκεπάςει θ λικθ κι ζμειναν ςτο μυαλό του 
ςαν πυρακτωμζνεσ εικόνεσ, όπωσ θ φωτιά που ζβαλαν οι Οκωμανοί ςτθν είςοδο 
τθσ ςπθλιάσ: ζβλεπε με τα μάτια τθσ φανταςίασ του τθν άλικθ μαρμαρυγι και τθ 
μθτζρα του να ορμά για να τον αγκαλιάςει, ζπειτα ακολοφκθςε θ βίαιθ απόςπαςι 
του. Ποτζ δεν μπόρεςε να ςυμφιλιωκεί με τθν ξαφνικι απϊλεια τθσ μθτζρασ του: Κι 
ζλεγε ακόμθ ότι το παιδί που λιποκφμθςε ςτθν αγκαλιά τθσ αλλόφρονθσ μάνασ, 
κοιμικθκε αυτόν τον ζξοχο κάνατο, που μόνο τα παιδιά μποροφν ν' απολαφςουν. 
Και πωσ θ ίδια θ μάνα του υψϊκθκε πάνω απ' τον κφκλο των ανκρϊπων και διαμιάσ 
ξαναςυνζλαβε, κφθςε, γζννθςε και ανζκρεψε τον δεφτερό τθσ γιο. Από εκείνθ τθ 
ςτιγμι άρχιςε και θ αντίςτροφθ πορεία του προσ τθν επιςτροφι, που μόνο με το 
κάνατο κα μποροφςε να ςυντελεςτεί.  

Σο αγόρι αιχμαλωτίςτθκε μαηί με τον αδελφό του, Αντϊνθ Καμπάνθ 
Παπαδάκθ του Φραγκιοφ,  και κατζλθξε ςτθν Αίγυπτο. τάκθκε τυχερόσ ςτθ νζα του 
ηωι, πιρε βακμοφσ και αξιϊματα, φοίτθςε ςτθ ςτρατιωτικι ςχολι του Καΐρου, 
αφοφ τον διάλεξε προςωπικά ο Μωχάμετ Άλθ. Είχε νζα κρθςκεία και μιλοφςε άλλθ 
γλϊςςα, ζγινε υπουργόσ πολζμου. Ακολοφκθςε το γιο του Χεδίβθ, τον Ιμπραιμ, 
ςτουσ πολζμουσ του, δζκθκε μαηί του με βακιά φιλία, πζνκθςε για τον χαμό του. 
Κάποια ςτιγμι τον επιςκζφτθκε ο Ιωάννθσ Καμπάνθσ ι Παπαδάκθσ, ζνασ ξάδελφόσ 
του, και του μίλθςε για τθ μθτζρα του και τισ τρεισ εκδοχζσ του κανάτου τθσ, για τον 
αδελφό του που ςϊκθκε και ηοφςε ςτθν Ακινα δεμζνοσ με όρκο να υποςτθρίξει 
θκικά και οικονομικά τθν επανάςταςθ ςτθν Κριτθ. Ο Ιςμαιλ Φερίκ Παςάσ 
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αλλθλογράφθςε μαηί του και γζμιςε με νοςταλγία γι' αυτόν, για το οροπζδιο, το 
ςπίτι του, τθ μθλιά.  

το δεφτερο μζροσ του μυκιςτοριματοσ παρουςιάηεται ο νόςτοσ, θ επιςτροφι 
του Ιςμαιλ Φερίκ Παςά ςτθν Κριτθ, επικεφαλισ του Αιγυπτιακοφ ςτόλου. Με τθν 
επιςτροφι του ςτθν Κριτθ μπικε ςε μια μοναχικι διαδρομι αναηιτθςθσ. 
Επζςτρεφε ςαν εχκρόσ ςτα παιδικά του μζρθ, ωσ αντίπαλοσ του ίδιου του αδελφοφ 
του. Σο μυκιςτόρθμα τελειϊνει με το κάνατο του ιρωα. το τρίτο μζροσ, ςτο 
Επιμφκιο, παρουςιάηονται με τριτοπρόςωπθ αφιγθςθ οι τρεισ εκδοχζσ του κανάτου 
του Ιςμαιλ Φερίκ Παςά, ανάλογεσ με τισ εκδοχζσ για το κάνατο τθσ μθτζρασ του.  

Σο επόμενο μυκιςτόρθμα τθσ Ρζασ Γαλανάκθ, Θα υπογράφω Λουί (Άγρα, 
1993, Καςτανιϊτθσ, 2005) αναφζρεται ςτισ τελευταίεσ μζρεσ τθσ ηωισ ενόσ 
ριηοςπάςτθ πολιτικοφ από τθν Πάτρα, του Ανδρζα Ρθγόπουλου, που αγωνίηεται για 
χιμαιρικά οράματα και επαναςτατικά ιδανικά, κινοφμενοσ ανάμεςα ςτισ ιδζεσ του 
ρομαντιςμοφ και ςτισ νζεσ αντιλιψεισ του εργατικοφ κινιματοσ ςτο οποίο 
εμπλζκεται. Ζχει τθ μορφι ανεπίδοτων θμερολογιακϊν επιςτολϊν του ιρωα, που 
φζρει το ςυμβολικό όνομα Λουί. ’ αντίκεςθ με τθν κινθτικότθτα τθσ κάλαςςασ που 
κυριαρχεί ςτο ζργο, το επαναςτατικό όραμα και ο ζρωτασ του Λουί δίνουν, κατά τθ 
Γαλανάκθ, τθν «εντφπωςθ του ςταματθμζνου, του εξαφανιςμζνου, του 
ακλθρονόμθτου». Όπωσ και οι ιδζεσ του ιρωα, ζτςι κι ο ζρωτάσ του δεν φαίνεται να 
εκβάλλει ςε κάποια κοίτθ. Ο ςτάςιμοσ, λοιπόν, ανοιχτόσ χϊροσ, που ιταν θ αιτία τθσ 
αρχζτυπθσ μελαγχολίασ του ιρωα, ςθμειωτικά δίνεται με τθν αναφορά ςτθν ιταλικι 
πόλθ Maremma μζςα από τουσ δαντικοφσ ςτίχουσ από τθ Θεία Κωμωδία: “Ricordati 
di me… maremma mi disfece” («Θυμιςου εμζνα…/με ξζκανε θ Μαρζμα…»). Η 
maremma γίνεται το ςφμβολο του ναυαγίου των επαναςτατικϊν κινθμάτων και των 
ερϊτων. Ο ρομαντιςμόσ των οραμάτων που ςβινουν, του αδιζξοδου ζρωτα και του 
κανάτου ςυνοψίηονται ςτα τελευταία λόγια του ιρωα, λίγο πριν αυτοκτονιςει 
πζφτοντασ ςτθ κάλαςςα του αρωνικοφ (1889), ακριβϊσ εκατό χρόνια μετά τθ 
Γαλλικι Επανάςταςθ: «Εγϊ ιμουν ερωτευμζνοσ με τθ ςειρινα κάποιασ 
επανάςταςθσ. Στθ κάλαςςα κα ςβιςει τϊρα τα εκατό πρϊτα κεράκια τθσ και με 
προςμζνει ςτθ γιορτι ν’ αγαπθκοφμε. Χαίρε Λουΐηα, θ όποια εςφ». τθν Ζξοδο του 
βιβλίου, ςτο μονόλογο τθσ Λουΐηασ για τθ ςχζςθ τθσ με τον ιρωα, οχτϊμιςι χρόνια 
αργότερα, μθ ζχοντασ πάρει ποτζ ςτα χζρια τθσ τισ επιςτολζσ του, ςυναντιζται μαηί 
του για τελευταία φορά μζςα από ζνα όνειρο ι μια παραίςκθςθ.  

Μια άλλθ ςπουδαία ιςτορικι προςωπικότθτα, τθν οποία αναςυγκροτεί με 
μεγάλο ερευνθτικό ηιλο θ ςυγγραφζασ, είναι θ Ελζνθ Μποφκουρα-Αλταμοφρα, θ 
θρωίδα του επόμενου μυκιςτοριματοσ τθσ Γαλανάκθ με τον ςθμαίνοντα τίτλο 
Ελζνθ, ι ο Κανζνασ (Άγρα 1998, Καςτανιϊτθσ 2004). Η Ελζνθ είναι ζνα ιςτορικό 
πρόςωπο, μια ανιςυχθ ψυχι που γεννικθκε ςτισ πζτςεσ ςτθ μετεπαναςτατικι 
Ελλάδα του 19ου αιϊνα, φοίτθςε ςτθν περίφθμθ χολι των Ναηαρθνϊν ηωγράφων 
τθσ Ρϊμθσ μεταμφιεςμζνθ ςε άντρα, ςχετίςτθκε με τον ςπουδαίο κακολικό 
ηωγράφο αβζριο Αλταμοφρα, με τον οποίο απζκτθςε τρία παιδιά, χϊριςε και 
επζςτρεψε ςπαραγμζνθ ςτθν Ελλάδα με τα δφο τθσ παιδιά, όπου ζηθςε ζνα μακρφ, 
πικραμζνο και ιδιόρρυκμο βίο.  

Ήδθ, ο ενδιαφζρον τίτλοσ του βιβλίου μάσ αποκαλφπτει ζνα πρόςωπο που 
ιταν κάποια αλλά και Κανζνασ, μια γυναίκα που ζγινε αποδεκτι ςτο χϊρο τθσ 
τζχνθσ ωσ άντρασ, μια ταλαντοφχα προςωπικότθτα με αυτοκαταςτροφικζσ τάςεισ, 
ιδίωσ ωσ προσ τθν τζχνθ τθσ, μια γυναίκα απόλυτα εκλογικευμζνθ και παράλλθλα 
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γεμάτθ με δειςιδαιμονίεσ και πίςτθ ςε μαγικά, υπερφυςικά και εξωλογικά ςτοιχεία, 
μια φπαρξθ εξαχλωμζνθ από το πνεφμα και όμωσ κακθλωμζνθ από τθν πλθκωρικι 
ςάρκα τθσ ςε μια πολυκρόνα κτλ. Όλεσ αυτζσ οι αντιφάςεισ δίνονται ςθμειολογικά 
ςτο βιβλίο με τρία αντικετικά μεταξφ τουσ ςτοιχεία: το νερό, τον άνεμο και τθ 
φωτιά. Σθ καλαςςινι ψυχοςφνκεςθ τθν είχε κλθρονομιςει από τον καπετάνιο 
πατζρα τθσ, Ιωάννθ Μποφκουρα, που αν και είχε ςταματιςει να κάνει ταξίδια, ποτζ 
δεν ξεπζραςε τθν αλμφρα των κυμάτων. Ο «Θαλάςςιοσ Κπποσ», το τελευταίο καράβι 
του, γίνεται ςτο μυκιςτόρθμα λζμβοσ κανάτου που μεταφζρει πάνω ςτα κφματα τθ 
μία μετά τθν άλλθ τισ ψυχζσ των αγαπθμζνων τθσ Ελζνθσ: του πατζρα τθσ, τθσ κόρθσ 
τθσ οφίασ, του ηωγράφου γιου τθσ Ιωάννθ. Με τθν επιςτροφι τθσ ςτο γενζκλιο 
τόπο τθσ, μετά το κάνατο τθσ κόρθσ τθσ, αρχίηει ο εγκλειςμόσ τθσ ςτο παλιό 
πατρικό, ςτο κτίριο τθσ παλιάσ αποκικθσ. ’ αυτό τον αςφυκτικό χϊρο θ Ελζνθ ηει 
μαηί με τουσ νεκροφσ τθσ, ακόμα και με το «Θαλάςςιο Κππο». ε μια κρίςθ 
ταυτότθτασ καίει αλφπθτα ό,τι εκπροςωποφςε το παρελκόν τθσ και τθν πρϊτθ τθσ 
ταυτότθτα, δθλαδι τουσ πίνακζσ τθσ. Μετά το κάνατό τθσ, ο αδελφόσ τθσ 
εξαφανίηει με τθ φωτιά όλα τα ίχνθ τθσ προςπακϊντασ να τθν εξαγνίςει από τθν 
αμαρτία και τθ μαγεία, θ θρωίδα όμωσ τον πλθςιάηει ςαν ίςκιοσ για να του 
ψικυρίςει ότι «ανϊφελα είχε μπει ςε τόςο κόπο» αφοφ το νεκρό ηει κοντά ςτο 
ηωντανό κι θ αγάπθ τθσ γυναίκασ «είναι θ μόνθ χαριςμζνθ ανάςταςθ». 

τον Αιϊνα των Λαβυρίνκων (Καςτανιϊτθσ, 2002) θ Ρζα Γαλανάκθ 
μετατοπίηεται από τον 19ο αιϊνα ςτον 20ο και επιςτρζφει ςτον γενζκλιο τόπο τθσ, 
τθν Κριτθ και ιδιαίτερα ςτθν πόλθ του Ηρακλείου.  το κζντρο του μυκιςτοριματοσ 
είναι θ ιςτορία τθσ φανταςτικισ οικογζνειασ Παπαουλάκθ που κρατάει ζνα αιϊνα: 
από το 1878 μζχρι το 1978. τθ διαδρομι αυτι είναι παρόντα όλα τα ιςτορικά 
γεγονότα, από τθν ανακάλυψθ τθσ Κνωςοφ, τθ Μικραςιατικι καταςτροφι, τθν 
Κατοχι και τον Εμφφλιο μζχρι τθ δικτατορία, μια αλυςίδα ςυνυφαςμζνθ με πλικοσ 
«λαβυρίνκων»: τον λαβφρινκο του ανκρϊπινου βίου με τισ χαρζσ και τισ λφπεσ του, 
τουσ λαβυρίνκουσ των πολζμων, του ζρωτα και τθσ ιςτορίασ. Πιο ςτακερόσ είναι ο 
λαβφρινκοσ του χρόνου με τα γυρίςματά του, που οριοκετοφν τα περάςματα ςτθν 
ιςτορία, τα οποία διαπλζκονται με τισ μικροϊςτορίεσ των ανκρϊπων. ε κάκε 
λαβυρινκϊδθ ιςτορία δεν αντιςτοιχεί κατ’ ανάγκθ κι ζνασ μίτοσ: μερικζσ 
παραμζνουν μζχρι το τζλοσ αξεδιάλυτεσ ςτο μυκιςτόρθμα να βαςανίηουν τθν ψυχι 
όςων τισ βίωςαν. Ζνασ τζτοιοσ λαβφρινκοσ είναι και οι διαφορετικζσ εκδοχζσ των 
πραγμάτων, οι ποικίλεσ ερμθνείεσ τουσ και οι αντιφάςεισ που τισ διζπουν, με 
χαρακτθριςτικό παράδειγμα το κάνατο του ιφθ και τισ πικανζσ αιτίεσ του, με τισ 
οποίεσ κλείνει το μυκιςτόρθμα. Άλλωςτε, όλα τα μυκιςτοριματα τθσ Γαλανάκθ 
τελειϊνουν με το ςπόρο τθσ αμφιβολίασ και με τισ πολλαπλζσ εκδοχζσ των 
πραγμάτων, υποβάλλοντασ τθν ιδζα των πολλαπλϊν όψεων τθσ αλικειασ. Σο κλίμα 
αυτό τθσ αμφιςβιτθςθσ αποτυπϊνεται ςθμαδιακά ςτα λόγια του μεγάλου 
Δαςκάλου, που επίςθσ γεννικθκε ςτο λαβφρινκο των ςοκακιϊν του Ηρακλείου, του 
Ν. Καηαντηάκθ:  

 
«Σε κάκε βίο, κζλω να πω ςε κάκε ανκρϊπινο λαβφρινκο … τα πάντα κα 

μποροφςαν ίςωσ να είχαν γίνει διαφορετικά. Με βαςανίηει εδϊ κι ζναν χρόνο 
τοφτθ θ ςκζψθ. Πλθν όμωσ τα πάντα γίνονται όπωσ ιταν το αναμενόμενο να 
γίνουν. Αυτό τουλάχιςτον ςκεφτόμαςτε μετά το τζλοσ τουσ, το ςυχνά ςοφό. Το 
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πρόβλθμα όμωσ είναι ότι μάλλον δεν υπάρχει ζνα οριςμζνο τζλοσ, καμιά φορά 
αμφιβάλλω αν υπάρχει καν θ ανκρϊπινθ ςοφία…».  

Ακολουκεί θ ςυλλογι διθγθμάτων Ένα ςχεδόν γαλάηιο χζρι (Καςτανιϊτθσ 
2004), θ οποία αποτελείται από οκτϊ ιςτορίεσ που επικεντρϊνονται  γφρω από τον 
άξονα τθσ μνιμθσ και επομζνωσ και τθσ λικθσ. Ιςτορίεσ ζρωτα και κανάτου, 
ονείρου και φανταςίασ, τιμωρίασ και περιπλάνθςθσ, οργισ και χαράσ. Ιςτορίεσ 
πραγματικζσ ι μυκικζσ κι άλλεσ που διαπλζκουν τον μφκο με τθν ιςτορία. Η γραφι 
τθσ Γαλανάκθ, ποιθτικι, θ αφιγθςι τθσ κρυςτάλλινθ και ρζουςα.  

τθν αλυςίδα των «ιςτορικϊν» ζργων με επίκεντρο τθν Κριτθ ςειρά ζχει το 
μυκιςτορθματικό χρονικό Αµίλθτα, βακιά νερά. Η απαγωγι τθσ Ταςοφλασ 
(Καςτανιϊτθσ, 2006), που αναφζρεται ςτθν απαγωγι τθσ Σαςοφλασ Πετρακογιϊργθ 
το 1950 ςτο Ηράκλειο από τον Kϊςτα Kεφαλογιάννθ ι Kουντόκωςτα, τον θρωικό 
αντάρτθ τθσ ομάδασ Aνωγείων επί Kατοχισ, μία πράξθ που ζφερε ςτα πρόκυρα 
βεντζτασ δυο ιςχυρζσ ιςτορικζσ οικογζνειεσ, που εκπροςωποφςαν δυο μεγάλα 
κόμματα. τθριγμζνθ ςε μαρτυρίεσ και πθγζσ, ιδιαίτερα ςτο ανζκδοτο αρχειακό 
υλικό του Κουντόκωςτα, θ ςυγγραφζασ διειςδφει ςτα «αμίλθτα, βακιά νερά», 
προςπακϊντασ να κατανοιςει, ερμθνεφςει και διαπλάςει τα πρόςωπα, τισ ςκζψεισ 
και τα ςυναιςκιματά τουσ. Και πράγματι πετυχαίνει να αναςυγκροτιςει δυναμικά 
και παραςτατικά με τθ γλαφυρι τθσ πζνα ολόκλθρο το μετεμφυλιακό κλίμα αυτισ 
τθσ εποχισ, με τουσ άγραφουσ νόμουσ και τα ακόμθ οξυμμζνα πάκθ τθσ. Βζβαια, 
όπωσ δθλϊνει θ ςυγγραφζασ ςε ςυνζντευξι τθσ, «ζνα μυκιςτόρθμα που αξιοποιεί 
και οργϊνει ζνα ιςτορικό-αρχειακό υλικό δεν επιδιϊκει τθν αναπαράςταςθ τθσ 
πραγματικότθτασ, αλλά τθ δθμιουργία ενόσ αλθκοφανοφσ κόςμου, όπου ο 
ςυγγραφζασ κατακζτει ςκζψεισ, ιδζεσ και το πιςτεφω του και ο αναγνϊςτθσ 
εμπλουτίηει με το υλικό αυτό τον δικό του πνευματικό και ψυχικό κόςμο». Σο 
χρονικό περιγράφει τθν απαγωγι, τθν καταδίωξθ του ηεφγουσ και τθν εγκατάςταςι 
του ςτον Ψθλορείτθ, το χωριςμό τουσ το 1952 και τθν καταδίκθ του Κουντόκωςτα 
και των ςυντρόφων του. Η ςυγγραφζασ παρουςιάηει τα γεγονότα μζςα από τισ 
Ενκυμιςεισ του Kϊςτα Kεφαλογιάννθ, που διαςϊηουν, ανάμεςα ς’ άλλα, και τθν 
αλλθλογραφία του με τθν Tαςοφλα, γράμματα τρίτων, τα πρακτικά τθσ δίκθσ του και 
πλικοσ επίςθμων εγγράφων.  

Κλείνοντασ, μια αναφορά ςτο καινοφριο βιβλίο τθσ Ρζασ Γαλανάκθ, που φζρει 
τον πρωτότυπο τίτλο Φωτιζσ του Ιοφδα, ςτάχτεσ του Οιδίποδα (Καςτανιϊτθσ, 2009). 
Πϊσ, όμωσ, ςυνδζεται ο Οιδίποδασ με τον Ιοφδα;  Όπωσ αναφζρει ςε ςυνζντευξι 
τθσ θ ςυγγραφζασ, ο μφκοσ του Οιδίποδα ςυνδζεται, ςφμφωνα με μια παράδοςθ 
τθσ Κριτθσ, με τον Ιοφδα τον Ιςκαριϊτθ, όταν ιταν νζοσ, πριν προδϊςει τον Ιθςοφ. 
Αυτό αναφζρεται ςε ζνα ανϊνυμο ποίθμα Κρθτικισ Αναγζννθςθσ, 77 ςτίχων, το 
“Παλαιά και Νζα Διακικθ”. Η ςυςχζτιςθ Ιοφδα και Οιδίποδα διατθρικθκε ηωντανι 
ςτθν προφορικι παράδοςθ του 20οφ αιϊνα και ιταν ευρφτατα γνωςτι ςτουσ 
ςφγχρονουσ επιφανείσ λαογράφουσ. Ζτςι, για να αναπτφξει ςε ζνα μυκιςτόρθμα τον 
παραπάνω μφκο, ςτθρίχτθκε «αφενόσ ςτο κρθτικό ποίθμα, αφετζρου ςε μαρτυρία 
καταγεγραμμζνθ από τον Γ. Α. Μζγα ςτθν Κριτθ του περαςμζνου αιϊνα, ελαφρϊσ 
παραλλαγμζνθ», όπωσ αναφζρει. 

το μυκιςτόρθμα, λοιπόν, παρακολουκοφμε τρεισ παράλλθλεσ ερωτικζσ 
ιςτορίεσ, το μφκο του Οιδίποδα, τθν παράδοςθ του Ιοφδα και τθν ιςτορία μιασ 
εβραίασ Ακθναίασ δαςκάλασ που το 2000 καταφκάνει ςε ζνα ιδιότυπο ορεινό χωριό 
τθσ Κριτθσ για να διδάξει ςτο ςχολείο.  
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κοπόσ τθσ ςυγγραφζωσ, ςφμφωνα με πρόςφατθ ςυνζντευξι τθσ, ιταν να 
δουλζψει με τθ ςφγχρονθ Κριτθ και να αςχολθκεί  «με τον ςφγχρονο ρατςιςμό, 
ζνασ κλάδοσ του οποίου είναι ο αντιςθμιτιςμόσ *…+ και να ςυνδυάςει τον μφκο του 
Ιοφδα με μια πολφ ςφγχρονθ κοινωνικι κατάςταςθ». «Κςωσ», ςυνεχίηει, «είναι το 
πρϊτο μου βιβλίο που αντί να ςτθρίηομαι ςε ιςτορικά γεγονότα, δουλεφω μ’ ζνα 
μφκο πάρα πολφ ιςχυρό, γιατί θ ζνωςθ του Ιοφδα με τον Οιδίποδα βγάηει ςπίκεσ, 
όςο κι αν είναι κακζκτυπο τθσ αρχαίασ τραγωδίασ. Δεν ζχω δθλαδι αυτι τθ φορά 
αναφορζσ ςε ιςτορικά πρόςωπα και δεδομζνα, αλλά ζχω μια μυκοπλαςία ς’ ζνα 
ςθμερινό ανϊνυμο χωριό μαηί με το μυκικό υπόβακρο μιασ ιδεολογίασ που 
κυριαρχεί ς’ αυτό το χωριό, και είναι άκρωσ ςυντθρθτικι και ρατςιςτικι». Άλλωςτε, 
όπωσ τονίηει, «το βάκοσ του κακενόσ μασ λειτουργοφν πάρα πολλοί μφκοι. 
Προκειμζνου να ςυγκροτιςουμε τθν εικόνα μασ, προκειμζνου να ζχουμε τθν 
αυτογνωςία μασ, δουλεφουμε και με όςα υπάρχουν γφρω μασ, με τισ γνϊςεισ μασ, 
αλλά και με μφκουσ, που είναι άχρονοι και γι’ αυτό είναι εξαιρετικά ιςχυροί». 

Και εμείσ, οι ταπεινοί αναγνϊςτεσ, τθν ευχαριςτοφμε που μασ γοθτεφει και 
μασ μαγεφει με τουσ μφκουσ τθσ, που εμπλουτίηει τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία μασ με 
τισ ιςτορίεσ τθσ, και ταυτόχρονα μασ αιφνιδιάηει και μασ κεντρίηει, πάνω απ’ όλα 
μασ αφυπνίηει, ϊςτε να ζχουμε ανοιχτά τα ϊτα και τουσ οφκαλμοφσ μπροςτά ςτα 
ςθμάδια των καιρϊν. 

 
 
 


