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ΓΙΟΚΟ ΓΙΑΝΑΓΚΙΝΤΑ 

 

Όταν ήμουν 20 χρόνων, βρέθηκα για τέσσερις μήνες στη Γερμανία, στο Ινστιτούτο Γκέτε της 

μικρής πόλης Μπόπαρντ, επί του Ρήνου, για να μάθω ό,τι μπορούσα από Γερμανικά. Εκεί γνώ-

ρισα τη Γιόκο Γιαναγκίντα ή Γιανακίντα. Ήταν μια όμορφη Γιαπωνέζα, πολύ ευγενική όπως όλοι 

οι Ιάπωνες, που σχεδίαζε Μάγκα. Τα κόμικς με ενδιέφεραν πάντα διακαώς, οπότε γίναμε φίλοι στη 

βάση της κοινής μας αγάπης για τα κόμικς αλλά και του διηνεκώς ένθερμου ενδιαφέροντός μου 

για την Κίνα και την Ιαπωνία. Κι έτσι, περνούσαμε καλά με τη Γιόκο, όσο έμεινε στο Μπόπαρντ. 

Κατόπιν γύρισα κι εγώ στην πατρίδα, ενώ αλληλογραφούσαμε ενθουσιωδώς με τη φίλη μου. 

Στο μεταξύ, έπρεπε να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία, η οποία διαρκούσε τότε 22 μη-

νες, κι η θητεία δεν μου άρεσε στην αρχή καθόλου, εξού κι έστειλα στη Γιόκο κάποια πύρινα 

γράμματα, όπου διεκτραγωδούσα τη ζωή στο στρατόπεδο, βρίζοντας μερικούς θηριώδεις αξιω-

ματικούς, που βασάνιζαν ποικιλοτρόπως τους νεοσύλλεκτους. Όλα αυτά εντυπωσίασαν τη Γιόκο, 

αρκετά για να σχεδιάσει το ανά χείρας κόμικς. Με παρουσιάζει ως έναν στρατιώτη που δεν θέ-

λει να είναι στρατιώτης, κι ως έναν πολεμιστή που δεν θέλει να είναι πολεμιστής. 

Φαίνεται όμως ότι κατά τη Γιόκο ένα ανώριμο αγόρι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σκληρός 

άντρας — αυτό υποτίθεται κάνει ο στρατός και στην Ελλάδα και στην Ιαπωνία και παντού, κατά-

σκευάζει άντρες. Και είναι επίσης γεγονός ότι σε μια από τις εικονογραφημένες αφηγήσεις που 

έστελνε σε παλιούς συνσπουδαστές από το Μπόπαρντ και θα τη δείτε παρακάτω, η φίλη μου 

αναφέρει ότι τότε ο υπογράφων ήταν «λιγάκι παιδιάστικος» ή «εφηβικός» («ein bißchen jungen-

haft»). Αλλά τώρα, καθώς συνεχίζει, «Στο γράμμα εσωκλειόταν μια φωτογραφία, που τον έδει-

χνε με στρατιωτική στολή. Οι γραμμές του προσώπου του έχουν γίνει τελείως διαφορετικές, σε 

μόνο δύο μήνες…» Έτσι, στα πλαίσια αυτών των προβληματισμών της περί κατασκευής αντρών, 

αφού με περιέγραψε στο δικό μας κόμικ ως ένα ανώριμο αγόρι που βασανίζεται υπό των θη-

ριωδών αξιωματικών νοσταλγώντας το πατρικό του, στο τέλος με έκανε σαμουράι με ατσαλένιο 

βλέμμα και ατσαλένιο όπλο! 

Τα πράγματα βεβαίως ήταν πολύ ζόρικα τα χρόνια εκείνα στον Στρατό — είδα στο Κέντρο 

Νεοσυλλέκτων δυσκολοπίστευτα πράγματα. Επίσης, τότε ήμουν πράγματι κοινωνικά ανώριμος, 

αλλά ψυχικά υπερώριμος και πολύ αποφασιστικός, πράγμα που αποδεικνύεται από το γεγονός 

πως αμέσως μόλις είδα την κατάσταση, πήγα στους αρμόδιους και τους εξήγησα ότι ευχαρίστως 

να υπηρετήσω στον ένδοξο Ελληνικό Στρατό όπως όλοι, όμως δεν έχω καμιά διάθεση να υφί-

σταμαι από σαδιστές αξιωματικούς και λοχιοδεκανείς όλα εκείνα τα ευφάνταστα βασανιστήρια που 

λέγονται «καψόνια», οπότε ας με βγάλουν Ι-4 και ας μου δώσουν ό,τι δουλειά θέλουν, είμαι πολύ 

εργατικός κι αυτοπειθαρχημένος. Αλλιώς, την κοπανάω πάραυτα κι ας μου κάνουν ό,τι νομίζουν. 

Έτσι, οι γιατροί με έβγαλαν Ι-4 με την αιτιολογία «δυσπροσαρμοστία επί ευαισθήτου ατόμου», 

διάγνωση σωστή κατά το ήμισι, εφόσον είμαι πολύ ευκολοπροσάρμοστος και υπερευαίσθητος 

σε οτιδήποτε με ενδιαφέρει, το απέδειξα ποικιλοτρόπως στη μετάπειτα ζωή μου, αλλά επίσης 

είμαι εξαιρετικά δυσπροσάρμοστος και αγριότατος απέναντι σε κάθε κοινωνικό ή ψυχικό φασι-

σμό. Εκείνη την εποχή έτυχε να με προσέξει ο διοικητής, ένας εξαίρετος αξιωματικός και άνθρω-

πος, ο Νίκος Τασιόπουλος, που έκανε το Κέντρο Νεοσυλλέκτων να δουλεύει ρολόι και φρόντιζε 

τους στρατιώτες, αν και δεν μπορούσε να διορθώσει τις σαδιστικές τάσεις και την ανοησία κά-

ποιων αξιωματικών. Είχε ακούσει για την περίπτωσή μου από τον υπίατρο, οπότε μου λέει: 

«Τι θα γίνει με σένα, ρε παιδί μου; Θες να υπηρετήσεις;» 

«Βεβαίως κ. διοικητά. Αρκεί να μην με ενοχλούν κάποιοι υπερβολικοί στις απαιτήσεις τους 

αξιωματικοί και υπαξιωματικοί». Κομψά το είπα, ε; 

«Έλα τότε να γίνεις αγγελιαφόρος μου, βοήθα και στο αναρρωτήριο και μένε στο θάλαμο 

των νοσοκόμων». 

Οπότε, δεν κράτησα ποτέ το όπλο με το οποίο με σχεδιάζει εδώ η Γιόκο, αλλά αφού ταλαιπω-

ρήθηκα δεόντως στην αρχή όπως όλοι άλλωστε, μετά βρήκα την άνεσή μου και πέρασα υπέροχα, 

προσφέροντας ευσυνείδητα οποιαδήποτε υπηρεσία μου εζητήθη, ως πιστός αγγελιαφόρος. — «Ο 

πρώτος μόνιμος αγγελιαφόρος του Ελλ. Στρατού μετά τον πόλεμο», όπως έλεγε ένας χουντικός 

αντισυνταγματάρχης διπλανού στρατοπέδου που δεν με χώνευε καθόλου, επειδή με έβλεπε να 

διαβάζω Μαρκούζε και Χάιντεγκερ, που τους θεωρούσε άκρως επικίνδυνους κομμουνιστές, καθώς 



4 
 

περίμενα πάντα όρθιος διαταγές μπρος στην πόρτα του διοικητή, ο οποίος ευχαριστιόταν να με 

βλέπει να διαβάζω, και έλεγε στον συνάδελφό του: «Άσε ήσυχο τον Σπυράκο μου!» 

Επίσης, εργαζόμουν και ως βοηθός νοσοκόμος — καθάριζα οικειοθελώς τα πάντα στο κτήριο 

του Αναρρωτηρίου και, λόγω ποικίλων ψυχολογικών γνώσεων μα και ικανότητας να πλησιάζω 

τους άλλους, οι υπίατροι με έβαζαν να ηρεμώ νεοσύλλεκτους που τους φέρναν στο αναρρωτήριο με 

διαλυμένα νεύρα, άλλους σε κατάσταση σοκ από την τότε αφάνταστη ταλαιπωρία και τα καψόνια, 

άλλους με κομμένες φλέβες, με τάσεις αυτοκτονίας, άλλους που είχαν πάρει τρελαμένοι χάπια, 

συνήθως τα διάσημα εκείνη την εποχή Αρντάν (Artane), πολύ συχνά κάποιους σε κατάσταση αμόκ 

που έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπρος τους και ορμούσαν τυφλά στους άλλους στρατιώτες. Θυμάμαι 

πάντα, όχι χωρίς κάποια περηφάνια, ότι αρκετές φορές με τα λόγια κατάφερα να ηρεμήσω επιθε-

τικούς συστρατιώτες μου σε κατάσταση πλήρους αμόκ, νεοσύλλεκτους που οι μόνιμοι και έφεδροι 

γιατροί του στρατοπέδου εξαναγκάζονταν να δέσουν στα κρεβάτια τους ώστε να μην σφάξουν κα-

νέναν ή αυτοκτονήσουν, να τους λύσω και να τους επαναφέρω όσο γινόταν στα λογικά τους. Ενέ-

σεις με ηρεμιστικά δεν γίνονταν άμα είχαν πάρει χάπια ή αλκοόλ. Για μένα, ο Στρατός δεν ήταν 

«μεγάλο σκολειό» καθώς λένε, το Αναρρωτήριο όμως ήταν. Ζούσες απίστευτες καταστάσεις. 

Φίλους έκανα πάμπολλους στον Στρατό, μερικούς μάλιστα πολύτιμους, ήπια μες σε έκσταση 

παρέας και συζητήσεων ρυάκια ολόκληρα κρασί και ούζο, και, με την ανθρωπομανία που με δια-

κρίνει πάντα, μελέτησα λεπτομερώς τόσους χαρακτήρες στα καλύτερα και στα χειρότερά τους, 

ώστε θα μου έφταναν για μια ολόκληρη ζωή ανθρωπομάθειας αν δεν ήμουν αχόρταγος για τη γνώ-

ση της ψυχής. Σαμουράι δεν έγινα, τουλάχιστον με τον τρόπο που με παρουσίασε η Γιόκο. Ο 

πόλεμός μου δεν διεξάγεται με ατσαλένια όπλα, είναι όμως επίμοχθος, επικίνδυνος και ψυχο-

φθόρος όπως κάθε πόλεμος. Κι έτσι, τα τελικά σκίτσα της Γιόκο αλήθεψαν σε μια άλλη διάσταση.  

Μετά ένα-δύο χρόνια χαθήκαμε με τη Γιόκο· τώρα καμιά δεν ταιριάζει με αυτήν μεταξύ των 

πάμπολλων Γιόκο Γιαναγκίντα που βλέπω στα διαδίκτυο — μόνο μια σχεδιάζει Μάγκα, μάλιστα 

πορνογραφικά, πράγμα όχι κακό δεδομένου ότι ο ιαπωνικός πολιτισμός δεν έχει καθόλου αρνη-

τική αντίληψη για το ερωτικό κόμικ και γενικά για την ερωτική εικονογραφία· αλλά τούτη η 

Γιόκο είναι πολύ νεότερη από τη δική μου. Ελπίζω κι εύχομαι να είναι υγιής κι ευτυχισμένη. 

Οπότε, σελιδοποίησα το κόμικ, προτάσσω εδώ την εικονογραφημένη αφήγηση της Γιόκο με 

τα γράμματά μας για τα περί Στρατού, σχεδίασα με βάση σκίτσα της ένα εξώφυλλο, επίσης 

πρώτες και ύστερες σελίδες, και παρουσιάζω την εργασία της ώστε να μη χαθεί. 

Στα Μάγκα βλέπει κανείς όχι σπάνια αρχαίους Έλληνες: η αρχαία Ελλάδα και η θρησκεία της θε-

ωρείται από τους Ιάπωνες συμβατή με την παράδοσή τους και τον σιντοϊσμό. Αλλά, αποτελεί μια 

αρκετά γραφική τιμή για μένα το ότι, πιθανότατα, είμαι ο μοναδικός Νεοέλληνας ήρωας Μάγκα…  

 

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ  

Η Γιόκο σχεδιάζει  τον «Spyros» όπως τον ήξερε από το Μπό-
παρντ, «λιγάκι εφηβικό», καθώς και τον εαυτό της σε δύο εκ-
δοχές, την «κόμικ», και την αληθινή Γιόκο που λέει πονηρά: 

«Στην πραγματικότητα… δεν είμαι όμως τόσο όμορφη όπως η 
εικόνα, Σπύρο!!» 

Κι από κάτω: 

«Έτσι είμαι “εγώ”, στα κόμικς!» 
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ΤΤοο  γγρράάμμμμαα  ααππόό  ττοονν  ΣΣππύύρροο  
 

23 Μάη, 1983 

Αγαπημένη Γιόκο, 

Τώρα μπορώ επιτέλους να σου γράψω. Είμαι τώρα σε 

μια στρατιωτική περιοχή κοντά στην πόλη Μεσολόγγι. 

Είμαστε εδώ περίπου 400 στρατιώτες και αξιωματικοί. 

Η ζωή εδώ είναι πολύ δύσκολη. Παντού ακούει 

κανείς διαταγές και κραυγές. Οι νεαροί στρατιώτες 

τρέμουν μπρος στους αξιωματικούς, που είναι σχεδόν 

όλοι ηλίθιοι και ψυχονευρωτικοί άνθρωποι. Ασκούμαστε 

όλη τη μέρα στα όπλα. Παραμένουμε πάντα σ’ αυτό το 

στρατόπεδο. Σε κάθε δωμάτιο κοιμόμαστε 30-40 ά-

ντρες. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι θα τρελαθώ. 

Εδώ μπορεί κανείς να γνωρίσει πολλούς διαφορε-

τικούς χαρακτήρες. Μερικούς δεν θα ήθελα ποτέ να 

τους γνωρίσω. Άλλοι είναι στ’ αλήθεια εξαιρετικά εν-

διαφέροντες άνθρωποι. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν σπου-

δάσει στη Γερμανία. Ένας είναι καθηγητής στο Πανε-

πιστήμιο του Ντίσελντορφ. 

 

 

 

Όπως και να το κάνουμε έχω μεγάλα προβλήματα. 

Και αισθάνομαι άσχημα όταν εμείς, οι νέοι στρατιώτες 

(κι εγώ) υβριζόμαστε απάνθρωπα από τους θηριώδεις 

αξιωματικούς. Παρ’ όλ’ αυτά, κάνω ακόμα υπομονή. 

Στην Ελλάδα τώρα είναι η καλύτερη εποχή της 

άνοιξης. Όλα είναι πράσινα, όλα ανθίζουν. Στη Ζά-

κυνθο μπορεί κανείς να δει παντού λουλούδια. Εγώ 

όμως αισθάνομαι σαν φυλακισμένος. Το στρατόπεδο 

είναι ακριβώς σαν μια φυλακή. 

Από το πρώτο λεπτό είχα την πρόθεση να σου 

γράψω. Βλέπω με τη φαντασία μου την Ιαπωνία και 

λυπούμαι που δεν έχουμε άμεση επικοινωνία. 

Να μπορούσαμε όλοι να ξανασυναντιόμασταν πάλι! 

Να μπορούσαμε όλοι να ξαναϊδωθούμε πάλι μια φορά! 

Κρίμα, αυτό είναι πιθανότατα αδύνατο. Λοιπόν, τέρμα 

τα δάκρυα — έτσι είναι η ζωή. 

Δικός σου, 

Σπύρος 
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(Η απάντησή μου) 

 

 

 

Τόκυο, τις 29 Μάη, 1983 

Αγαπημένε Σπύρο, 

Περίμενα καιρό για το γράμμα σου, και τελικά το 

έλαβα. Και μόνο που είδα τα γραμματόσημα,1 κατά-

λαβα κιόλας πόσο δύσκολη και σκληρή είναι η τωρινή 

ζωή σου. 

Αλλά, τι να κάνω για σένα; Μπορώ μόνο να σου 

πω παρ’ όλ’ αυτά ότι πρέπει να μείνεις πάντα «αν-

θρώπινος». Στενοχωριέμαι που δεν μπορώ να κα-

ταλάβω τη δύσκολη κατάστασή σου από δική μου 

εμπειρία.  Όμως παρ’ όλ’ αυτά λυπούμαι πάρα πολύ, 

γιατί η ζωή χωρίς ανθρωπιά είναι κακή και τρομερή.2 

 
1. Έτυχε να παρουσιάζουν τη ζωγραφιά κάποιας μάχης! 

2. Η Γιόκο κάνει λάθος εδώ, γράφοντας früchtbar (fruchtbar = 

γόνιμος, καρποφόρος) αντί furchtbar (= τρομερός). 

 

 

 

Η  ζωή, ακριβώς, έχει πάντα σκοτεινές και φωτεινές 

πλευρές. Και παρ’ ότι το τώρα είναι εντελώς σκοτεινό, 

σίγουρα θα γίνει αργότερα φωτεινότερο!  Σκέψου ολό-

κληρη τη ζωή, οι τωρινές μας καταστάσεις είναι μόνο 

ένα τμήμα. Και, σκέφτομαι, κανείς δεν ξέρει μέχρι το 

τέλος του βίου αν θα έχει επιτυχία η ζωή ή όχι. 

Μην ξεχνάς σε παρακαλώ, πάντα να έχεις ελπίδα! 

Δική σου 

Γιόκο 

—Επίλογος— 

Ο φίλος μου, Σπύρος Καρυδάκης, πήγε τον Απρίλη 

αυτού του χρόνου για δίχρονη στρατιωτική υπηρεσία 

στον ελληνικό Στρατό. Το γράμμα του, που μου έστει-

λε μετά δύο μήνες, ήταν εντελώς σοκαριστικό. 

Όταν γνωριστήκαμε πριν ένα χρόνο στη Γερμανία, 

ο Σπύρος ήταν λιγάκι εφηβικός. Στο γράμμα εσωκλει-

όταν μια φωτογραφία που τον δείχνει με στρατιωτική 

στολή. Οι γραμμές του προσώπου του έχουν γίνει 

εντελώς αλλιώτικες, σε μόνο δύο μήνες… 

Παράμεινε υγιής, αγαπημένε Σπύρο! 

Γιόκο Γιαναγκίντα 

  



7 
 

 

 

Γιόκο Γιαναγκίντα 
 

Άνοιξη στη Ζάκυνθο 
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