
Ποιος είναι ο συγγραφέας  

 

«Η νεκροψία θα δείξει»  

Ο Βασίλης Βασιλικός είναι από τους πολυγραφότερους 

πεζογράφους. Η ακτινοβολία τόσο του ιδίου όσο και του 

συγγραφικού του έργου  έχει γράψει πάνω από 90 έργα  

απλώνεται σε ολόκληρο τον κόσµο και καλύπτει 45 χρόνια 

δηµιουργίας.  

Ο συγγραφέας του περίφηµου «Ζ» είναι από τους πλέον 

πολυδιαβασµένους και πολυµεταφρασµένους συγγραφείς, που 

έχει να επιδείξει η νεοελληνική λογοτεχνία. Γεννηµένος στην 

Καβάλα το 1934, πρωτοεµφανίστηκε στον χώρο της λογοτεχνίας το 1953 µε τη 

«∆ιήγηση του Ιάσονα», που ξεχώρισε. Καθιερώθηκε στη συνέχεια µε την τριλογία, 

«Το Φύλλο», «Το Πηγάδι», και «Τ' Αγγέλιασµα», το 1961.  

∆ιεθνή απήχηση και ενθουσιώδη αναγνώριση και αποδοχή γνώρισε το βιβλίο του «Ζ» 

που εκδόθηκε το 1966 και έγινε ταινία, από τον Κώστα Γαβρά. Το 1992 

κυκλοφόρησε το έργο του «Κ» για την υπόθεση Κοσκωτά. Ο «µετρ» της λογοτεχνίας 

- ντοκουµέντου έχει όµως έντονη, µαχητική και ενεργό δράση σε όλους τους τοµείς 

της ζωής.  

Άνθρωπος των ΜΜΕ, µε µακροχρόνια θητεία στην τηλεόραση και σε εφηµερίδες  ο 

Βασίλης Βασιλικός είναι και αρθρογράφος των «ΝΕΩΝ». ∆ιατελεί επίσης πρέσβης 

επί τιµή της Ελλάδας στην UNESCO και µοιράζει τον χρόνο του µεταξύ Αθήνας και 

Παρισιού.  

Ξεκρέµασε το πόδι του και είδε να κρέµεται απ' αυτό η παντόφλα. «Θρι», είπε µέσα 

του, όπως το «κι»,  κίλερ. Θρίλερ, κίλερ, Κιλελέρ, θριλελέρ. Όπως όταν περίµενε ο 

πατέρας του το πρωινό εκείνο να τον οδηγήσουν στο εκτελεστικό απόσπασµα και 

ήρθε, στη θέση τού αποσπάσµατος, η απόσπασή του από τους θανατοποινίτες στους 

ισοβίτες. Έτσι τη γλίτωσε τότε, το 1935, στο Κίνηµα εναντίον του βασιλιά.  

Ο ίδιος, ακίνητος, κοιτούσε την παντόφλα να κρέµεται και φανταζόταν τον εαυτό 

του, σαν το συνώνυµό του, τον Βασίλη (Λογοθετίδη) στο έργο «Ένας ήρωας µε 

παντόφλες».  

 Παντούφλες, τον διόρθωσε.  

 Εγώ µεταφράζω από τα λατινικά: Pantofla. Το «υ» το προσθέσατε εσείς. Όπως τον 

«Πο», τον ποταµό που τον κάνετε «που».  

Πλήρωνε τη βλακεία της σε ευρώ. Γιατί πάντα τον διόρθωνε µε αυτό το 

αναθεµατισµένο ύψιλον, που το ήθελε σε κάθε λέξη. Λες κι ότι από τότε που µπήκε η 

χώρα τους στην Ευρώπη, έπρεπε να χρησιµοποιεί το «υ» παντού.  

«Αχ, πού είσαι δραχµή µου», σκέφτηκε. «Καπίκι - καπίκι γεµίζει το σαρίκι».  

 Το αρχονταρίκι, τον διόρθωσε σαν να διάβαζε τα µύχια της σκέψης του.  

 
 
 
Ο Βασίλης Βασιλικός  



«Θα τη σκοτώσω», αναλογίστηκε.  

 Σκοτούρα µου, του αποκρίθηκε φωναχτά.  

Αυτό ήταν. Η «δωρεάν πράξη» (l' acte gratuit) του αγαπηµένου του συγγραφέα «Στα 

υπόγεια του Βατικανού», θα γινόταν τώρα πραγµατικότητα.  

Πήρε το τραπεζοµάχαιρο και όπως εκείνη διάβαζε Ζυράννα Ζατέλη, την πλησίασε 

προσεκτικά από πίσω. Είδε τον κύκνειο λαιµό της, µε το αδαµάντινο περιδέραιο που 

γυάλιζε στο φως, σαν να του έδειχνε το σηµείο που έπρεπε να κάνει την τοµή. Είχε 

πλησιάσει το λεπίδι τόσο πολύ ώσπου εκείνη φέρνοντας το χέρι πίσω από τα µαλλιά 

της για να αερίσει τον 

σβέρκο της, κόπηκε, άθελά 

της, πάνω σ' αυτό.  

Το αίµα έτρεξε άλικο πριν 

νιώσει τον πόνο. Όταν είδε 

τις κόκκινες κηλίδες πάνω 

στις σελίδες του βιβλίου 

«Και µε το φως των λύκων 

επανέρχονται», συνήλθε σαν 

να έβγαινε από εφιάλτη.  

 Τι πας να κάνεις; τον 

ρώτησε απορηµένη, καθώς 

τον είδε να τρέχει έντροµος 

προς την κουζίνα για να 

κρύψει το χασαποµάχαιρο. 

Φέρε µου αµέσως ένα 

χάνζαπλαστ.  

Υπάκουσε στο ύψιλον 

υπακοής. Μα τα χέρια του 

έτρεµαν.  

 Ορίστε, του είπε. Ο 

Ρονάλντο σου δεν σταύρωσε 

ούτε µπαλιά. Χάνετε δύο 

µηδέν και πας να βγάλεις το 

άχτι σου σε µένα. Μα εγώ 

δεν φταίω. Αν είµαι µε τους 

Γάλλους, δεν είναι γι' αυτό 

που φαντάζεσαι.  

Τελείωσαν τα διαφηµιστικά και η φωνή τού Μανώλη Μαυροµµάτη άρχισε να 

σχολιάζει το δεύτερο ηµίχρονο.  

Μα ούτε και σ' αυτό το είδωλό του έπαιξε καθόλου. Σαν να παρακολουθούσε το 

παιχνίδι από το Επέκεινα, όπου, όπως έµαθε την εποµένη, είχε βρεθεί για λίγο, γι' 

 
 



αυτό και είπε την περίφηµη φράση: «Μπορεί να χάσαµε το Παγκόσµιο Κύπελλο, 

αλλά εγώ κέρδισα το κύπελλο της ζωής».  

∆εν του έµενε καµιά αµφιβολία την εποµένη ότι θέλησαν να τον δηλητηριάσουν. ∆εν 

ήταν κρίση επιληψίας ούτε τιτανικός. Η κρίση τού ειδώλου του συνέπεσε µε την ώρα 

της χώνεψης, τότε ακριβώς που παρουσιάζονται οι τροφικές δηλητηριάσεις.  

Η φίλη του συνέχισε να διαβάζει και τις επόµενες ηµέρες Ζυράννα Ζατέλη, ενώ αυτός 

σερφάριζε στο Ίντερνετ, για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά µε το κάζο του 

Ρονάλντο.  

 Το ύψιλον του κυπέλλου φταίει, τον παρηγόρησε ένας συνοµιλητής του από το 

Σουφλί. Και τον παρέπεµψε σε έναν άλλον ειδικό από το Αργυρόκαστρο, για να τον 

διαφωτίσει.  

Τελικά, ξέχασε το δράµα του όταν άρχισε το Μουντοµπάσκετ. Η φίλη του συνέχιζε 

το διάβασµα της Ζατέλη, αργά, χωρίς να βιάζεται να φθάσει στο τέλος. Τα δύο 

ύψιλον στο εξώφυλλο (της Ζυράννας και των λύκων) τον εκνεύριζαν, σε σηµείο που 

κάλυψε το βιβλίο της µε ένα περίτεχνο χαρτί περιτυλίγµατος. Για να µην τα βλέπει.  

Στο µεταξύ, η µη επικοινωνία τους µες στον καύσωνα άρχισε να του τη δίνει. Ήθελε 

να απαλλαγεί από αυτήν, να την εξαναγκάσει να φύγει, είχε γίνει «έµφυτη» στην 

γκαρσονιέρα του.  

 Κοντά στον βασιλικό ποτίζεται κι η γλάστρα µου, του είπε χαρωπά. Pesto.  

 Τι να πω;  

 ∆εν σου είπα να πεις τίποτα. Σου είπα να γίνεις pesto, για να λυτρωθώ σαν γλάστρα 

κι εγώ.  

 ∆εν σε καταλαβαίνω.  

 Σάλτσα, παιδί µου.  

Ξαφνικά η Γένοβα αναστήθηκε στη µνήµη του. Εκεί που σπούδαζε φοιτητής της 

Αρχιτεκτονικής στα χρόνια της δικτατορίας. Εκεί όπου η σάλτσα του pesto, από 

βασιλικό, ήταν σήµα κατατεθέν της πόλης, όπως οι κόκκινες πιπεριές στο Σοχό, έξω 

από τη Θεσσαλονίκη, όπου επανέρχονταν οι λύκοι στο φως.  

 Ο πατέρας µου παραλίγο να εκτελεστεί γιατί πήρε µέρος στο Κίνηµα του '35 

εναντίον του βασιλιά. Εγώ δεν έχω καµιά σχέση µε βασιλικούς και σάλτσες. 

Κατάλαβες;  

Η Εθνική µας κέρδισε την Κροατία µε 72-69 και µπήκε στους τελικούς. Εκείνη είχε 

φθάσει στη σελίδα 726 του βιβλίου τής Ζατέλη. Έµεναν άλλες 9 για να το τελειώσει.  

 Επιτέλους, κάπου συµπλέουµε, της είπε.  

 Εγώ µ' ένα βιβλίο πετάω, του αποκρίθηκε.  



Ο έρωτας ήταν γλυκός, γιατί ο τρυφερός ανεµιστήρας τον αναρρίπιζε µε τη δροσιά 

του. Ένιωθε σαν τον Ρονάλντο που ξαναβρήκε την αγαπηµένη του µετά το πέρασµα 

της Σαχάρας. Η σκηνή όµως όπου ο Μπαρτέζ, ο καραφλός Γάλλος τερµατοφύλακας, 

έπεσε πάνω του και τον συνέτριψε, µπροστά στην εστία του, τον έκανε προς στιγµήν 

να «πέσει» κι αυτός, µα γρήγορα του σηκώθηκε ξανά, καθώς ο Ρονάλντο, ύστερα από 

λίγα δευτερόλεπτα που έµεινε ξαπλωµένος...  

 Κανείς δεν είπε τίποτα για το µάτιασµα της µαντάµ Σολέιγ.  

 Τι λες, αγάπη µου;  

 Λέω για τη µάγισσα, τη µαντάµ Σολέιγ, στη Γαλλία, που µπορεί να σε µατιάσει από 

χιλιάδες µέτρα απόσταση.  

 Ποιον µάτιασε η µαντάµ, γλυκέ µου;  

 Ποιον άλλον; Τον Ροναλντίνο, χαζή.  

Του έµπηξε µια νυχιά για να τον συνεφέρει. Ήταν µαζί της στο κρεβάτι και 

σκεφτόταν πάλι αυτόν. Μα η νυχιά τον αγρίεψε, κυρίως µε το ύψιλόν της... Και 

εκείνο που δεν τόλµησε πριν µε το τραπεζοµάχαιρο, το έκανε τώρα µε τα δυο του 

χέρια µαχαίρια. Τα περιστέρια στήθια της τινάχτηκαν σαν µάγκο. Μπροστά στον 

φορητό καθρέφτη διαπίστωσε την απουσία κάθε αναπνοής.  

Πήρε το κινητό του και σχηµάτισε το νούµερο.  

 Παρακαλώ, περιµένετε. Ο αξιωµατικός υπηρεσίας του τµήµατος θα σας απαντήσει 

εντός ολίγου... Εµπρός, λέγετε, ακούστηκε πράγµατι εντός ολίγου µια µπάτσικη 

φωνή.  

 Το διήγηµα τελείωσε, είπε ήρεµα. Ενθάδε κείται το πτώµα του κειµένου.  

 Και σας ικανοποιεί το αποτέλεσµα;  

 Η νεκροψία θα δείξει.  

 


