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Προσωπική ιστοσελίδα του συγγραφέα: www.analphabet.gr 

 

Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι του Σ. Καρυδάκη. Το analphabet 

δεν είναι όνομα εκδοτικού οίκου ή εταιρείας, αλλά λογότυπο του 

συγγραφέα. 

 

Το σχέδιο του τοξότη στο λογότυπο της τελευταίας σελίδας είναι του 

ζωγράφου, χαράκτη και σχεδιαστή αρχαιολογικών ευρημάτων Ανδρέα 

Κοντονή, www.andreaskontonis.com/home.html 

 

Σχεδιασμός εξωφύλλου και βιβλίου — σελιδοποίηση: analphabet. 
 

 

© για το σχέδιο του τοξότη: Ανδρέας Κοντονής 

© για το βιβλίο: Σπύρος Καρυδάκης 
 

 

Το έργο αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα του, σύμφωνα 

με τον Ν. 2121/93 και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του. Κατά τη θέληση 

του συγγραφέα δεν πωλείται, αλλά παρέχεται δωρεάν. Απαγορεύεται να πω-

ληθεί απ’ οποιονδήποτε.  

http://www.analphabet.gr/
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Wolf Wondratschek 

 

Βολφ Βόντρατσεκ 
 

 

Ο Βολφ Βόντρατσεκ γεννήθηκε το 1943 και είναι διακε-

κριμένος Γερμανός ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος. Η 

λογοτεχνία του στάθηκε πάντα κριτική απέναντι στον αστι-

σμό και τη συμβατικότητα της ζωής. Στα έργα του υποδεικνύ-

εται σαφώς πώς η δημόσια πολιτική και οι απολιθωμένες 

ιδέες διαμορφώνουν την προσωπικότητα και τις διαπροσωπι-

κές σχέσεις. Γι’ αυτό, αν και έχει βραβευτεί και τα βιβλία του 

έγιναν πολλές φορές επιτυχίες, το γερμανικό πολιτιστικό κα-

τεστημένο δεν έχει την καλύτερη ιδέα για τη λογοτεχνία του, 

ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του ’80 και την άκρα συντηρητι-

κοποίηση του ακαδημαϊκού χώρου στη Γερμανία, που ξέσπασε 

τότε για να καταντήσει μετά το 2000 λαίλαπα. 

Είναι πολύ χαρακτηριστικό πως, μ’ όλο που τα διηγήματα 

τούτα γράφτηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 1960 και στις 

αρχές του ’70, ο σημερινός αναγνώστης τους αναπότρεπτα 

θα σχηματίσει την ιδέα ότι γράφτηκαν για να παρουσιάσουν 

και να κριτικάρουν τη σύγχρονη κατάσταση. 

Τα μεταφραζόμενα εδώ διηγήματα προέρχονται από το πο-

λύ διάσημο βιβλίο του: Παλιά άρχιζε η μέρα με ένα τραύμα 

από πυροβολισμό. Ένας χωρικός γεννάει με μια χωρική ένα 

χωριατόπαιδο, που θέλει οπωσδήποτε να γίνει δούλος. Τίτλος 

που έχει θεωρηθεί ως ίσως ο πιο ξεχωριστός στην ιστορία της 

νεότερης γερμανόφωνης λογοτεχνίας. 

(Früher begann der Tag mit einer Schußwunde. Ein Bauer zeugt mit einer 

Bäuerin einen Bauernjungen, der unbedingt Knecht werden will, dtv und 

Diogenes, 1972). 
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Deutschunterricht 

 

Μάθημα Γερμανικών 
 

• Παραδείγματος χάριν. 

• Όταν μια ιταλική ποδοσφαιρική ομάδα κερδίζει σε ένα 

μεγάλο διεθνές παιχνίδι, πληροφορούνται αμέσως οι Γερμα-

νοί αθλητικοί συντάκτες αν είναι κανείς από τους Ιταλούς 

παίχτες γερμανικής καταγωγής. Εκτός αυτού, παρατηρούν 

πάντα πως διάφοροι Γερμανοί ποδοσφαιριστές παίζουν καλή 

μπάλα στην Ιταλία. 

• Είναι πασίγνωστο ότι ξέρουμε επακριβώς πώς είναι ο 

Παράδεισος. Είναι δυνατόν να οφείλεται αυτό στο ότι δεν έ-

χουμε μάθει ποτέ να προγευματίζουμε σωστά. 

• Παραδείγματος χάριν. 

• Οι γερμανικές ανδρικές χορωδίες έχουν τα τραγούδια 

τους. Ο Αδόλφος Χίτλερ κατείχε ένα γερμανικό τσοπανόσκυ-

λο. Ακόμα και στους καιρούς της ειρήνης, μιλάμε ευχαρίστως 

για τους στρατιώτες μας της εφεδρείας. 

• Όπως ανακοινώθηκε στη Βόνη,1 το Βερολίνο βρίσκεται 

επί του Ρήνου. 

• Πιστεύουμε σταθερά ότι όλα έπρεπε να έρθουν έτσι ό-

πως έπρεπε να έρθουν. Και επιπλέον είμαστε περήφανοι, για-

τί δεν έχουμε ιδέα για τις φοβίες μας. 

• Οι Γερμανοί ξενοδόχοι χαίρονται όταν οι πελάτες συζη-

τούν για τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό προωθεί τον 

τζίρο. Μετά την τρίτη μπίρα οι αλλοδαποί νοσταλγούν τη Χαϊ-

δελβέργη. 

• Δείχνουμε σε έναν χάρτη στους τουρίστες πού είναι η 

Χαϊδελβέργη. Η Χαϊδελβέργη φαίνεται σε βροχερό καιρό α-

κριβώς όπως την έχουν φανταστει οι ξένοι σε ηλιοφάνεια. 

• Παραδείγματος χάριν. 

                                                
1 Η πρωτεύουσα της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, πριν την ένωση των δύο 

Γερμανιών και την ανακήρυξη του Βερολίνου ως πρωτεύουσας. (Σ.τ.Μ.) 
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• Ο γερμανικός εθνικός ύμνος έχει τρεις στροφές. Παρ’ 

όλ’ αυτά μερικές φορές αρχίζει με την πρώτη στροφή. Τη με-

λωδία την αναγνωρίζουμε από τις τρομπέτες. 

• Στους χώρους αναψυχής των εθνικών οδών, η Γερμανία 

είναι πολύ όμορφη. 

• Οι περισσότεροι γερμανικοί δρόμοι είναι έτσι διευθετη-

μένοι, ώστε κάθε στιγμή να βλέπεις την εκκλησία του χωριού. 

Αυτό είναι η τάξη.2 

• Ο φόβος των κομμουνιστών αποτελεί πάντα μέρος της 

αγωγής μας. Στο σχολείο διηγούνται οι δάσκαλοι για τη Ρωσία. 

Διηγούνται ότι πολλοί Ρώσοι καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας. 

• Οι γονείς φυτεύουν στα παιδιά βαριές φροντίδες. 

• Στη Γερμανία, έτσι φαίνεται, συναντιούνται πάντοτε λά-

θος άνθρωποι. Γι’ αυτό κάνουμε ασκήσεις. Για τούτο φροντί-

ζουν οι νόμοι μας. Δεν προφητέψαμε ποτέ ως τώρα για τη 

σύνεσή μας. Προτιμάμε το μαύρο ρούχο. 

• C.D.U.3 Μπροστά στο σπίτι το γκαζόν είναι κουρεμένο. 

Ευμάρεια για όλους. Μάντης δεν υπάρχει. Αυτό είναι το κυρι-

ότερο. 

• Είμαστε επιλήσμονες. Μόνο στις πλάνες μας υπάρχει μια 

στάλα αλήθειας. Αλλά αυτό κανείς άνθρωπος δεν θέλει να το 

πάρει στα σοβαρά. Πιστεύουμε σε ομαλές σχέσεις, κι όχι σε 

πολιτικές. 

• Το χιούμορ είναι μια υπόθεση ειδικών. Αυτοί πρέπει να 

μας πείσουν από την τηλεόραση να ευθυμήσουμε. Αλλά τότε 

γελάμε μέχρι δακρύων, γιατί θέλουμε για ό,τι κάνουμε να 

μας παίρνουν στα σοβαρά.  

• Επειδή το πράγμα δεν είναι τελικά και τόσο άσχημο, 

τούτος εδώ ο λογαριασμός φουσκώνει συνεχώς. Μια από τις 

                                                
2 Πιθανότατα πλάγια αναφορά σε στίχους από το ποιητικό αριστούργημα του 

Χέλντερλιν Ελλάδα (βλ. το τεύχος μας για τον Φρ. Χέλντερλιν): 

Γλυκό είναι, λοιπόν, κάτω από υψηλούς ίσκιους και δέντρα  
Και λόφους να κατοικείς, ηλιοφώτιστος, όπου ο δρόμος  

Φέρνει λιθόστρωτος στην εκκλησία. 

Αλλά εδώ η φράση υποδεικνύει τον συντηρητισμό και τη θρησκευτικότητα 
μέρους του γερμανικού λαού. Το ίδιο σχεδόν γράφει ο συγγραφέας και στο 

διήγημα «Off limits», βλ. και σημ. 9. (Σ.τ.Μ.) 
3 C.D.U., Χριστιανική Δημοκρατική Ένωση, το δεξιό γερμανικό κόμμα. (Σ.τ.Μ.) 
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αστείες λέξεις της γερμανικής γλώσσας είναι η λέξη «επανά-

σταση». 

• Παραδείγματος χάριν. 

• Όποιος θέλει να γνωρίσει αυτήν τη χώρα, θα όφειλε να 

κουβεντιάσει με τους κουρείς. Τούτοι είναι με έναν παθιασμέ-

νο τρόπο τυπικοί γι’ αυτήν τη χώρα. Στην παιδεία τους ανή-

κει πολλή λύσσα. 

• Η βασιλομήτωρ είναι καλά. Η βασίλισσα είναι καλά. Ο 

βασιλιάς είναι καλά. Τα παιδιά του βασιλικού ζεύγους είναι ε-

πίσης καλά. Γερμανικές εφημερίδες αναφέρουν ότι στην Ελ-

λάδα επικρατεί και πάλι ηρεμία.4 

• Όποιος δεν ανήκει σε κανένα κόμμα και σε καμιά αθλη-

τική ομάδα, θεωρείται εδώ πέρα ταραξίας. Στον Μέλανα Δρυμό 

χαιρετιούνται περιπατητές. Οι γείτονες έχουν κι αυτοί έναν 

σκύλο. Μεταξύ άλλων, διαβάζουμε και μια εφημερίδα. Στο ε-

ξομολογητήριο κατηχούν οι παπάδες. Μια Γερμανίδα γυναίκα 

δεν είναι μια γυμνή γυναίκα. 

• Στα κηπάρια των πολυκατοικιών βλέπουμε πολύχρω-

μους διακοσμητικούς νάνους. Οι υπουργοί μας, φαίνονται 

συμπαθητικοί. Μπορεί κανείς να πει πως ζούμε σε μια δημο-

κρατία. 

• Στο μέλλον δεν θα έχει η Γερμανία καθόλου πια παρελ-

θόν. Επειδή έχουμε πάρα πολύ παρελθόν, και επειδή δεν 

έχουμε ξεμπερδέψει με αυτό το παρελθόν, το έχουμε εντελώς 

καταργήσει το παρελθόν. Τώρα είμαστε καλύτερα.5 

• Παραδείγματος χάριν. 

• Έχουμε αρκετούς ομοσπονδιακούς προέδρους. Η 

Μεσόγειος είναι και πάλι μια σειρά γερμανικών λουτροπόλεων 

Δεν φυσά κανείς άλλος άνεμος. 

                                                
4 Το βιβλίο από το οποίο προέρχεται το διήγημα εκδόθηκε την εποχή της δι-

κτατορίας στην Ελλάδα, που αποτέλεσε μείζον πολιτικό θέμα για την Αρι-

στερά και τον δημοκρατικό κόσμο στη Γερμανία. Το απόσπασμα απηχεί την 

εκδίωξη της βασιλικής οικογένειας από τη χούντα, που επίσης προκάλεσε 
σοκ στους συντηρητικούς σε όλη την Ευρώπη, δεδομένου ότι είχαν συνηθί-

σει τους βασιλείς να τους εκθρονίζουν οι αριστεροί κι όχι οι φασίστες. (Σ.τ.Μ.) 
5 Αναφέρεται στον ναζισμό και στην προσπάθεια του γερμανικού κράτους και 

της επίσημης διανόησης να αποσβέσουν ή να εξωραΐσουν τη μνήμη του. 
(Σ.τ.Μ.) 
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• Συμπεριφερόμαστε πράγματι σαν να κατείχε ο καθένας 

στη Γερμανία κάτι από τον Όττο Χαν,6 μα από την άλλη μεριά 

η αδιαφορία μας είναι κιόλας σχεδόν μια ιστορική κατάσταση. 

• Ένας μοναδικός φυγάς αρκεί για τη δικαιολόγηση των 

πολιτικών μας αδιεξόδων. Η συνωνυμία των όρων «Germa-

ny» και  «Bundesrepublik Deutschlands» είναι κάτι πολύ περισ-

σότερο από ένα μεταφραστικό λάθος.7 

• Επειδή απλοί συλλογισμοί μάς πέφτουν βαρείς, υπερα-

πλουστεύουμε τις δυσκολίες. 

• Παραδείγματος χάριν. 

• Η δυστυχία παραμένει το προνόμιο των δυστυχών. Η 

εργασία παραμένει το προνόμιο των εργατών. Στη Βόνη λένε 

ότι η πολιτική οφείλει να παραμείνει το προνόμιο των πολιτι-

κών. Αλλά αυτή η ακολουθία έχει επιπτώσεις. Οι απαισιόδο-

ξοι κριτικάρουν τους αισιόδοξους. και οι αισιόδοξοι ελέγχουν 

τους απαισιόδοξους. Έτσι λειτουργεί σε μας ό,τι σκαμπάζου-

με από πολιτικό διάλογο. Κι όμως, τούτο σίγουρα θα φανεί 

μια μέρα, ακόμα σαφέστερα απ’ ό,τι τώρα. 

• Οι Γερμανοί δεν φαίνονται πια σήμερα σαν να λέγονταν 

Μίλερ και Μάγερ.8 Τόσο μακριά έχουμε φτάσει στο μεταξύ. 

Και αυτή την αυταπάτη, την ονομάζουμε πρόοδο. 

                                                
6 Ο συγγραφέας ειρωνεύται όσους συμπατριώτες του αποδέχτηκαν τον 

ναζισμό και τη θηριωδία του, αλλά μετά τον πόλεμο θεώρησαν ότι αδική-

θηκαν κι ότι στην πραγματικότητα ήταν εναντίον του Χίτλερ. Ο Ότο Χαν 
(Otto Emil Hahn), 1879-1968, Νόμπελ Χημείας 1944, ήταν πυρηνικός φυσι-

κός, πατέρας της Πυρηνικής Χημείας. Κατά την περίοδο του ναζισμού και 

του πολέμου παρέμεινε στη Γερμανία και ανακάλυψε την πυρηνική σχάση 

του ουρανίου. Μετά τον πόλεμο συνέληφθη από τους συμμάχους, αλλά δεν 
αποδείχτηκε συμμετοχή του στο ναζιστικό πρόγραμμα κατασκευής ατομικής 

βόμβας κι έτσι απελευθερώθηκε. Λόγω της ρίψης των ατομικών βομβών στην 

Ιαπωνία, νιώθοντας τρομερές τύψεις και αμφιβολίες για την προσφορά του 
στην Πυρηνική Χημεία παρ’ ότι ήταν καθέτως εναντίον της χρήσης της για 

στρατιωτικούς σκοπούς, συμμετείχε ενεργά στις οργανώσεις για την ειρή-

νη και για την αποτροπή ενός πυρηνικού πολέμου. (Σ.τ.Μ.) 
7 Αναφέρεται στους φυγάδες από την τότε Ανατολική Γερμανία (DDR), που 

χρησιμοποιούνταν από την Ομοσπονδιακή Γερμανία (Bundesrepublik Deu-

tschlands) ως προπαγανδιστικό μέσον κατά των κινητοποιήσεων εναντίον 

τού κατά βάση σχεδόν ολοκληρωτικού γερμανικού κράτους. (Σ.τ.Μ.) 
8  Τυπικά γερμανικά επώνυμα, όπως το Παπαδόπουλος στην Ελλάδα. (Σ.τ.Μ.) 
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• Είναι τυπικό. Ένας ωραίος ενταφιασμός είναι σπουδαι-

ότερος παρά ένα ταξίδι αναψυχής στην Ελβετία. Επίσης, το 

ανθρωπάκι στον δρόμο δεν έχει γίνει ψηλότερο. 

• Είμαστε κατά τα φαινόμενα έκτακτα επηρεάσιμοι. Όποιος 

εδώ μιλάει μπροστά σε περισσότερα από έξι μικρόφωνα, ευ-

νόητα έχει να πει περισσότερα από άλλους. 

• Τα καλύτερα επιχειρήματα αντιστοιχούν στα καλύτερα 

ρούχα. Αυτές τις συγχύσεις τις έχουμε διδαχτεί. Δεν κάνουμε 

πολιτική. Θέλουμε να κάνουμε εντύπωση. 

• Δεν κουραζόμαστε να προσπαθούμε να αποδείξουμε ο 

ένας στον άλλον ότι δεν είμαστε καθόλου έτσι όπως πράγματι 

είμαστε. 

• Στη Γερμανία η ανεπάρκεια γίνεται χοντροκοπιά. Δεν 

καταλαβαίνουμε από αστεία. Η αστυνομία βοηθάει τους φί-

λους της. Η νεολαία είναι ένας κίνδυνος που ο γερμανικός 

πληθυσμός δεν θέλει πια να τον ρισκάρει. Γι’ αυτό η κυβέρ-

νηση μας μίλησε για καταστροφή της φύσης και τελικά ψή-

φισε νόμους καταστολής. 

• Φέρουμε τη μοίρα μας σαν στολή. Χειροκροτούμε τα 

ψεύδη. Τα δάση μας είναι από γερμανικές βαλανιδιές. Τους 

Εβραίους τούς παίρνουμε χαμπάρι ξανά με την πρώτη κιόλας 

ματιά. 
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Off limits 

 

Off limits 
 

 

Η νύχτα είναι μακρόσυρτη. Μέσα είναι ζεστά. Έξω δουλεύουν 

οι δασονόμοι. Στο δάσος αρχινάν τα πουλιά. 

Όταν ήρθε ο Γκερντ Βίνκελ στο σπίτι, η γυναίκα του βρι-

σκόταν στη βεράντα. Το είχε υποψιαστεί από καιρό. Τώρα 

είχε πράγματι συμβεί. Ποιο νόημα διαθέτουν για τις γυναίκες 

μας οι Ιταλοί, αφέθηκε μόνο να το υποθέσει. 

Κάθε ομοιότητα με υπαρκτά πρόσωπα είναι καθαρή σύμ-

πτωση. Στον δρόμο περπατούν πολλοί. Νάνοι πεθαίνουν στην 

οπισθοχώρηση. 

Όταν κοιμόμαστε, υπάρχουν ψάρια μέσα στον Δούναβη. 

Μεγαλώνει κανείς και δεν βρίσκει καμιά κρυψώνα γι’ αυτό. 

Έτσι περνάει ο καιρός.  

Και η γλώσσα επίσης του φλαουτίστα είναι φυτρωμένη στη 

θέση της. Ένας καλός πιλότος βρίσκει οπουδήποτε αέρα. 

Το λιμάνι του Αμβούργου μπορεί να σου γίνει πολύ εύκολα 

συνήθεια. Κάτω από τα χέρια είναι πάντα πολύ μακριά. Η 

ώρα κάνει κύκλο πάνω στο διακοσμητικό φυτό. Υπάρχουν 

πόδια που σε κάνουν πολύ μόνο. Αλλά στο μέλλον δεν θα 

χαθεί για τούτο πια καμιά λέξη. 

Κατά τις 6 η ώρα τραβά η Νούτε την τελική κοντυλιά. Με-

τά ανοίγουν οι φούρνοι στην πόλη. Στα ψωμάκια λειώνει το 

βούτυρο. Κιόλας πάλι οι γυναίκες ανησυχούν. 

Για μια όμορφη ανοιξιάτικη μέρα πρέπει να περιμένει κανείς 

ως τα μέσα του Μάη. Όλη μέρα πουλιούνται μυθιστορήματα. 

Μαντήλι και σαπούνι είναι στο πλάι έτοιμα. 

Οι ηθοποιοί είναι γυμνές αν κοιτάξει κανείς καλά. Παλιά 

άρχιζε η μέρα με ένα τραύμα από πυροβολισμό. Ήταν πολύ 

κρύα στα λιβάδια. Γουνέμποροι κάνουν καταγραφή των εμπο-

ρευμάτων τους. Ο ουρανός αποτελούνταν ακόμη από μοναδι-

κές αποστάσεις. 
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Με μια απάντηση, είπε εκείνη, είχαν αρχίσει όλα. Και ακρι-

βώς έτσι προχώρησε το πράγμα. Όλο το loby είναι doof. Στο 

Τάιχ διηγούνται τις ιστορίες της χήρας. Υπήρχαν ήδη τότε εν-

ταφιασμοί που γινόντουσαν σιωπηλά. 

Στον σοφά του καθιστικού ζουν ο παππούς και η γιαγιά. 

Από δω δεν επιτρέπεται επίσης να λείπει η αστυνομία. Αν και 

οι δρόμοι εξαρκούν, το φεγγάρι λάμπει. Οι πρώτες φαμίλιες 

υπάρχουν πάλι ήδη στο γλυκοχάραμα.  

Το καλύτερο μέσον για να προχωρήσεις είναι ένα σγουρό-

μαλλο σκυλάκι. Τον χειμώνα, δοκιμάζει κανείς με έναν δείκτη 

του. 

Μερικές γυναίκες παρ’ όλ’ αυτά είναι λεπτεπίλεπτες γι’ 

αυτή την εποχή. 

Εξαιτίας αυτού, ξυπνάμε και θυμόμαστε ένα όνειρο. Αλλά 

ως επί το πλείστον είναι πολύ αργά για τούτο. 

Μετά την τέταρτη μπίρα, χτύπησε ο υπάλληλος με τη γρο-

θιά πάνω στο τραπέζι και πλήρωσε. Ξανά και ξανά διασκορ-

πίστηκε το πλήθος. Ο καθένας θα ήθελε να μάθει για το σώμα 

του. Οπωσδήποτε σπάει κανείς πλάκα τη σωστή στιγμή. 

Παλιότερα αγγίζονταν τα παιδιά μετά το σχολείο λιγάκι 

ακόμα με τα μικρά δάχτυλα. 

Οι αυτοκινητιστές δεν ξέρουν φυσικά από τίποτα. Με τρο-

μπέτες άρχισε ακόμη μια φορά. Πρώτα φοριούνταν οι στολές. 

Αλλά τελικά δεν το θέλει να είναι κανείς άνθρωπος. Στην μπί-

ρα βρίσκονται χρυσοί διακόπτες. Αυτός ο τύπος ο Μάιερ πατάει 

γκάζι. Έγκριτοι σύλλογοι τραγουδάν γερμανικά τραγούδια. 

Λιλιπούτιοι κατοικούν στην αρένα. 

Γυναίκες ονομάζονται Λίλο και Μόνικα. Αυτό το βλέπει κα-

νείς αμέσως. Έρχονται από τα γύρω χωριά, παίρνουν το δί-

πλωμα οδήγησης, και πάνε κατ’ ευθείαν στον κομμωτή. Κα-

τόπιν ευελπιστούν περισσότερο. Είναι αυστηρά απαγορευμένο 

ένας αστυφύλακας σε υπηρεσία να στέκει σαν ηλίθιος. 

Γενικά όλα πάνε καλύτερα. Σε περίπτωση ανάγκης, ήταν 

ένα Σάββατο. Υπηρεσιακά περίστροφα σκουριάζουν, όταν δεν 

απασφαλίζονται κάπου-κάπου. Οπωσδήποτε η αρχή έχει γί-

νει. Κανείς πια δεν αμφιβάλλει. Ομόφρονες δεν κοιτάζονται 

καθόλου πια στα μάτια. Όπου δεν επαρκούν οι γροθιές, δοκι-
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μάζει κανείς με λευκά γάντια. Υπάρχουν σωστοί και λάθος 

Κινέζοι. 

Οι περισσότεροι γερμανικοί επαρχιακοί δρόμοι είναι έτσι 

διευθετημένοι, ώστε να μπορεί κάποιος να βλέπει από την αρχή 

τους την εκκλησία του χωριού.9 Αυτό πρέπει να είναι τάξη. 

Τα μάτια λαχταρούν μέρα και νύχτα. 

  

                                                
9 Το ίδιο γράφει ο συγγραφέας στο διήγημα «Μάθημα Γερμανικών», βλ. και 

σημ. 2. (Σ.τ.Μ.) 
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Klare Verhältnisse 

 

Σαφείς σχέσεις 
 

 

Ο Βάιζινγκερ είναι φαντάρος. Του Βάιζινγκερ το κεφάλι είναι 

μια καρέκλα. Είναι Σάββατο. Ο πατέρας ήταν που το ’θελε. Ο 

Βάιζινγκερ είναι με τη στολή. Η μητέρα είναι περήφανη. Οι 

φαντάροι δεν δουλεύουν το Σάββατο. Τις ώρες τις λέει το ρα-

διόφωνο «ώρες τσαγιού» το Σάββατο. Ο Βάιζινγκερ μένει στο 

Μπάρμε. Καμιά φορά το ραδιόφωνο τις «ώρες τσαγιού» τις 

λέει και «ώρες για καφέ». 

Σαν έφερδρος είναι αναγκασμένος ο Βάιζινγκερ να μένει 

για την ώρα στο Μπάρμε. Τώρα ο πατέρας αγοράζει για τη 

μητέρα έναν χάρτη της Γερμανίας. Είναι δύο χρόνια που κα-

πνίζει ο Βάιζινγκερ. Ο Βάιζινγκερ καπνίζει πολύ. Πιθανόν να 

ήταν ένα κατοικίδιο ζώο πιο πρακτικό. 

Το Μπάρμε είναι ένα χωριό. 

Στα χωριά τα σπίτια κάθε βράδυ βυθίζονται στον εαυτό 

τους, και στους δρόμους όλα παν καλά, λένε στο Μπάρμε. 

Στο Μπάρμε κατοικούν οικογένειες. Η οικογένεια είναι ήδη ένα 

επάγγελμα, λέει ο Βάιζινγκερ. Η στολή αρχίζει με τον ανθυ-

πολοχαγό. Στο Μπάρμε βρίσκεται το Στρατόπεδο Κάτω Σαξο-

νίας του Ομοσπονδιακού Στρατού. Αλλά ο Βάιζινγκερ στη 

νότια Γερμανία είναι που θα ’θελε να μετατεθεί. Σκέφτεται το 

Μποντλίνγκεν και την Καρλσρούη. Το Μόναχο δεν αποτολμαει 

να το σκεφτεί. Ούτε μια κάπως μεγαλύτερη άδεια κατά τους 

χειμερινούς μήνες. Μια κυριακάτικη έξοδος κάνει τον χειμώνα 

περιττό. Φτιάχνεις μια χιονόμπαλα, πετάς τη χιονόμπαλα σ’ 

έναν τοίχο, και τέρμα η έξοδος. 

Τα φαντάρια τα τσακώνουν στις τουαλέτες. Αυτό συμβαί-

νει συχνά στις τουαλέτες. Ο Βάιζινγκερ γράφει μια κάρτα. 

Καμιά ερώτηση. Πάμε παρακάτω. Έρχεται το φθινόπωρο. Ό-

λοι οι άλλοι σκαρώνουν κάτι τέτοιες ώρες ιστορίες. 

Ο Βάιζινγκερ έχει χρόνο. Θα είχε αρκούντως χρόνο να πε-

ριμένει γράμματα. Κάπου-κάπου παίρνει το πιστόλι. Κάπου-
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καπου πάει στον κουρέα. Άλλες δυνατότητες δεν έχεις στο 

Μπάρμε. 

Όταν ο Βάιζινγκερ δεν το αντέχει πια το στρατόπεδο, κοι-

τάζεται στον καθρέφτη ο Βάιζινγκερ. Ο Βάιζινγκερ χαιρετάει. 

Το μεσημεριανό φαγητό είναι μια διαταγή. Στο δείπνο σκέ-

φτεται ο Βάιζινγκερ τον πόλεμο του αύριο. Πάνω στα επιτελικά 

γραφεία υπάρχουν κάμποσοι πόλεμοι. Όλη την ημέρα έχει ο 

Βάιζινγκερ εχθρούς. Τα βράδια δεν ξέρει πια αν 18 μήνες θα 

μπορεί να σπάει πλάκα με όλα αυτά. 

Κάθε πρωί γεννά το προαύλιο του στρατοπέδου φαντά-

ρους. Ο Βάιζινγκερ φαντάζεται έναν φαντάρο με πονοκέφαλο. 

Μα αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Ο Βάιζινγκερ είναι συνδρο-

μητής σε δύο περιοδικά, που τα κρύβει κάτω από το στρωμα. 

Στο χωριό τις σερβιτόρες τις λένε Ρόσι. Τα πάντσερ10 είναι 

έτοιμα. Στην Πύλη του Βραδενβούργου κάτι ψιθυρίζεται. Κάθε 

Κυριακή, κόβει ο Βάιζινγκερ από τα περιοδικά γυναίκες.  

Ο σκοπός κοιτάει την ώρα. Η μητέρα δείχνει στις φίλες 

τον χάρτη της Γερμανίας. Οι κομμουνιστές είναι Ρώσοι. Όσοι 

δεν ξέρουν κολύμπι ανακρίνονται. Οι εθελοντές παίζουν τάβλι. 

Αύριο πρέπει να διασχιστεί ένα ποτάμι. Οι χωρικοί θυμούνται 

ακόμη. Ο πατέρας παρακαλάει για φωτογραφίες. 

Κάθε Σάββατο ο Βάιζινγκερ ακούει ραδιόφωνο. Ο στρατός 

είναι μια Δευτέρα. 

  

                                                
10 Τύπος βαρέων τανκς (Σ.τ.Μ.) 
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Aspirin 

 

Ασπιρίνη 
 

 

Έχει ωραίο πρόσωπο. Έχει ωραία μαλλιά. Έχει ωραία χέρια. 

Θα ήθελε να έχει ωραιότερα πόδια. 

Κάνουν περιπάτους. Περπατάνε στο δάσος. Είναι ξαπλω-

μένη. Ακούει ράδιο. Δείχνουν τα αεροπλάνα. Σιωπούν. Γελάνε. 

Της αρέσει να γελάει. Δεν μένουν στην πόλη. Ξέρουν πόσο 

βαθιά μπορεί να είναι μια λίμνη. 

Είναι ισχνή. Γράφουν γράμματα και γράφουν πως αγα-

πιούνται. Αλλάζει συχνά κομμωτή. 

Ανάμεσα στις διαφημίσεις και στην ταινία, δεν μιλάνε με-

ταξύ τους. Μαλλώνουν για μικροπράγματα. Φιλιούνται. Δα-

νείζονται δίσκους. Φωτογραφίζονται. Σκέφτεται τη Ρώμη. Στο 

κολυμβητήριο, ορκίζεται να τρώει περισσότερο. 

Ιδρώνουν. Έχουν τα στόματα ανοιχτά. Πάνε συχνά σε ται-

νίες περιπετειών. Τις ονειρεύεται συχνά. Φαντάζεται τον έ-

ρωτα. Δοκιμάζει το πρώτο της τσιγάρο. Μεταξύ τους τα λένε 

όλα.  

Κοπιάζει όταν πρέπει να σταθεί με φυσικότητα μπροστά 

στην πόρτα. Πλένεται με κρύο νερό. Αγοράζουν σαπούνια. Έ-

χουν γενέθλια. Μυρίζουν λουλούδια. 

Δεν θέλουν να έχει μυστικά ο ένας από τον άλλον. Δεν φο-

ράει κάλτσες. Δανείζεται μια λάμπα μαυρίσματος. Πάνε να 

χορέψουν. Υπερβάλλουν Το αισθάνονται ότι υπερβάλλουν. 

Αγαπούν τις φωτογραφίες. Στις φωτογραφίες φαίνεται λιγάκι 

μεγαλύτερη. 

Δεν λέει πως θα ήθελε πολλά παιδιά. Προσμένουν όλη τη 

μέρα για το βράδυ. Απαντάνε μαζί κι οι δυο. Αισθάνονται ό-

μορφα. Υποχωρούν. Τραβάει το μπλουζάκι πάνω από το κε-

φάλι. Ανοίγει τη φούστα. 

Αγοράζει ασπιρίνες. Ευτυχώς υπάρχουν οι ασπιρίνες. 
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Über die Schwierigkeiten, 

ein Sohn seiner Eltern zu bleiben 

 

Περί των δυσκολιών να μείνει ένας γιος με τους 
γονείς του 
 

 

Όλα αυτά άρχισαν πολύ παλιότερα, και βεβαίως δεν θα πά-

ψουν γρήγορα. Έτσι είναι πάντα. Ο πατέρας δεν ήταν ο Ντό-

ναλντ Ντακ. Ακόμα και με το μαγιό, δεν φαινόταν σαν τον 

Ρομβινσόνα. Για τον Καρλ Μάι και τον Τομ Προξ, δεν είχαμε 

τον κατάλληλο κήπο. Κοκκίνιζα, αλήθεια, μα δεν ήμουν Ινδιά-

νος. Έβλεπα πως δεν μου δίναν αδελφή και πως μου δίναν 

ξύλο. Αλλ’ όμως έχω μάθει να βρίσκω τον δρόμο μου ανάμε-

σα σε πρόγευμα, σχολείο και καθημερινότητα. 

Ποτέ δεν ήξερα για τι έχουν όρεξη οι γονείς, όταν έλεγαν 

ότι δεν έχουν όρεξη για γέλια. Έτσι λοιπόν κι εγώ την κοπά-

νησα από το σπίτι. 

Σαν παιδί, ήμουν ένας καταστροφέας παιχνιδιών. Η μητέ-

ρα είπε θα το είχα κληρονομήσει από τον πατέρα. Ο πατέρας 

ισχυριζόταν το αντίθετο. Ύστερα είχα πάντα το συναίσθημα 

ότι όλοι εμείς κάπου συναντιόμασταν. 

Ο πατέρας μου έδειξε προς τα πού φυσούσε ο άνεμος. 

Είχα μια θυελλώδη νιότη. Όταν μιλάμε για πόλεμο, λέει η μη-

τέρα, μπορούμε να μιλάμε για ευτυχία. 

Σκέφτομαι τη ζωή, λέει ο πατέρας όταν με σκέφτεται. Μου 

φαίνεται ότι θα έπρεπε να ανησυχείς. Η μητέρα είναι η γυναί-

κα του πατέρα. Κι αυτή επίσης σκέφτεται ότι θα έπρεπε επι-

τέλους να ανησυχώ. Κι εγώ δεν το σκέφτομαι. 

Ο πατέρας: ένας δύσκολος λαβύρινθος. Η μητέρα: Ο μίτος 

της Αριάδνης. Ακόμα σήμερα δεν μπορώ να το συλλάβω.  

Τελειώνοντας η μονοκατοικία μας, είχα τελειώσει κι εγώ 

με την οικογένεια. Παλιότερα πήγαινα απλά στο σινεμά. Είχα 

φίλους. Αλλά αυτά δεν είναι λύσεις. Επίσης μια φιλενάδα δεν 

είναι λύση. 
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Η μητέρα μερικές φορές έκλαιγε. Ο πατέρας μερικές φο-

ρές φώναζε. Η μητέρα μερικές φορές φώναζε. Όμως ο πατέ-

ρας δεν έκλαιγε ποτέ. Όταν είδα πώς έβγαλε ο πατέρας το 

καπέλο από το κεφάλι για να δείξει στους εχθρούς του το με-

τωπο, ενηλικιώθηκα. 

Κάθε Παρασκευή ψάρια. Κάθε Σάββατο ποδόσφαιρο. Κάθε 

Κυριακή οικογένεια. Ο πατέρας καπνίζει σαν να επρόκειτο για 

τη ζωή του. Η μητέρα ρίχνει μια πασιέντσα. Έχω τρία αδέλφια. 

Αύριο είναι Δευτέρα. Διηγούμαι ένα σόκιν ανέκδοτο. Ο πατέ-

ρας δεν μπορεί να γελάσει, γιατί ο Φριτς είναι μόλις 16. Η 

μητέρα δεν κοκκινίζει. Έχει γενέθλια.  

Με ρωτάνε συχνά, ρωτιέμαι συχνά κι εγώ ο ίδιος. Αλλά τι-

ποτα δεν είναι ν’ αλλάξει. Είμαστε πράγματι τέλειοι. Ο πατέ-

ρας είναι υπάλληλος, η μητέρα νοικοκυρά, ένας αδελφός υ-

πολοχαγός, ένας άλλος μηχανικός αυτοκινήτων, ο άλλος 

απλά μαθητής. 

Η μητέρα λέει, βγάλε τα χέρια επιτέλους από τις τσέπες, 

κάνε επιτέλους κάτι φρόνιμο, της αρέσει να λέει επιτέλους, 

αυτή είναι μία από τις αγαπημένες της εκφράσεις, λογικέψου 

επιτέλους, όπως πας τώρα είναι αδύνατον να συνεχίσεις, 

αγόρασε επιτέλους ένα χτένι, χτενίσου επιτέλους, κοιτάξου 

επιτέλους στον καθρέφτη και κοίτα πώς φαίνεσαι, παλιά φαι-

νόσουν αλλιώς, λέει η μητέρα, Θεέ μου, πήγαινε επιτέλους 

στον κουρέα, τα μαλλιά σου κρέμονται κιόλας κάτω από τους 

γιακάδες, έφτιαξες τις ασκήσεις του σχολείου σου, έμαθες το 

μάθημά σου; Ναι, έμαθα σαν παιδί ότι ο καλός Θεός είναι 

ένας κουρέας. 

Δίπλα στο κουδούνι της πόρτας υπάρχει μια πινακίδα με 

ένα όνομα. Αυτή μας αντιπροσωπεύει όλους. 

Συμβαίνει να καθόμαστε κάποτε όλοι την ίδια ώρα στο κα-

θιστικό. Αυτό δεν συμβαίνει βεβαίως συχνά, αλλά τότε συμ-

βαίνει ό,τι γίνεται και στις καλύτερες οικογένειες, συμβαίνει 

καυγάς. Ο καθένας φωνάζει, ο καθένας έχει δίκιο, κανείς δεν 

ξέρει περί τίνος πρόκειται. Αλλά δεν είναι γι’ αυτό. Η μητέρα 

κλείνει γρήγορα τα παράθυρα. Ο πατέρας ησυχάζει τον σκύ-

λο. Εγώ, βλέπω τίγρεις στη σκεπή. 

Ο πατέρας είναι κάποιος. Ο καθένας είναι ό,τι είναι. Αλλά 

για τούτο έχουμε τις σχολικές διακοπές. 
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Η Κυριακή είναι κάτι σαν μια ευγενική απειλή, ένα πα-

στρικό σοκάκι. Τις Κυριακές φαίνονται οι φαμίλιες σαν να τις 

είχε κανείς ξεχώσει μες από το νεκροταφείο. Είναι δύσκολο 

να μείνει ένας γιος με τους γονείς του. Η οικογένεια είναι μια 

ρόμπα με κόκκινα φιογκάκια. 

Τα Χριστούγεννα συγκεντρωνόμαστε. Τα Χριστούγεννα 

κατορθώνουμε σχεδόν τα πάντα. Πίνουμε ρακί, μα δεν είναι 

τίποτα φοβερό, πρέπει μόνο να τσουγκρίσουμε. Τα παιδιά 

σύντομα ξαναγίνονται παιδιά. Ο πατέρας αισθάνεται σαν παπ-

πούς. Έξω είναι σκοτεινά. Τα Χριστούγεννα δεν έχουν τίποτα 

πια να κάνουν με το χιόνι. Επίσης η μητέρα δεν πρόκειται να 

δεχτεί με τη νέα χρονιά κανέναν μάγο εκ Περσίας. 

Τα δειλινά και οι γιορτές μάς προξενούν πάντοτε το συναί-

σθημα πως όλα αυτά μπορούν να μην είναι τόσο άσχημα. Ξα-

ναβρίσκουμε την πίστη μας στο ψητό μοσχαράκι και στα σπιτικά 

μακαρόνια. Ο σκύλος γαυγίζει στην παρέα κούφια, και χάφτει 

από τα χέρια. Είναι κι αυτό μια εκδοχή. 

Ο πατέρας φέρνει το σκοινί. Είναι μικρός κυρίαρχος στο 

σπίτι. 

Η επανάληψη είναι το αντίθετο. Τα λάθη μας αντιστοιχούν 

στις μιμησεις μας. Ο Φριτς αποκαλείται Φριτσάκος και σκέ-

φτεται τους Κινέζους. Φτιάχνω μια ομοιοκαταληξία στο τέλος 

του τραγουδιού. 

Καθόμαστε με τέχνη και με όλη τη σημασία στις όλο γαρ-

νιτούρες, παραγεμισμένες πολυθρόνες. Το αναμμένο τζάκι 

φροντίζει για θαλπωρή. Το καλύτερο θα ήταν να είχε η μητέ-

ρα κάθε μέρα γενέθλια. 

Έξι πρόσωπα είναι κιόλας μια παρηγοριά. Εναλλασσόμα-

στε. Κάποιος αμύνεται ενάντια στο ότι ένας άλλος έχει δίκιο. 

Αυτό το πρότυπο ισχύει. Τα θύματα μπορούν την επόμενη 

μέρα να ανακουφιστούν σαν επιτιθέμενοι. Όταν έρχονται ξένοι, 

εφευρίσκουμε στον κήπο την Ιταλία. 

Δεν παίρνουμε από αστεία.  
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Βιβλία που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα του Σ. Καρυδάκη, www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ερωτοκυνηγός, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για 

άντρες· αρχαίο κείμενο, μετάφραση και ερωτολογικά σχόλια, αυτό-

έκδοση, analphabet, Αθήνα 2013. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 

2014. 

ΠΕΖΑ 

— Ο ένας με μαχαίρι, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 1997, analphabet 

2018. 

— Η Νύχτα των Ονομάτων, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2000, analpha-

bet 2018. 

— Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2005, 

analphabet 2018. 

— Thérion, μυθιστόρημα, Εμπειρία Εκδοτική 2010, analphabet 2018. 

— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων, 10 αφηγήματα, ψηφιακό 

βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ελληνική Ιστορία, μυθιστορία, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

 

Βιβλία του Σ. Καρυδάκη από τις εκδόσεις Πάπυρος: 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, 

Πάπυρος 2017.  

http://www.analphabet.gr/
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Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Κ Α Ρ Υ Δ Α Κ Η Σ 

a n a l p h a b e t 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΟΦΩ Τ ΟΣ Κ ΑΙ  Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΑΥ Γ ΟΥ Σ 
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