
 

 

Πλους Αεροστάτου  

 

Τα ασήµαντα που παραµερίζουν τα σηµαντικά, η λήθη που 

παραµερίζει τη µνήµη, η ευγενική, λόγια, ηδονική και µαχητική 

Ελλάδα απέναντι στην εκχυδαϊσµένη εικόνα της. ∆ύο όψεις της ίδιας 

χώρας κάτω από τον καυτό αυγουστιάτικο ήλιο αποτυπώνει ο 

Βασίλης Βασιλικός µε αφορµή µια επιδροµή των λαγωνικών 

Σ∆ΟΕ  

 Εστέλ, σε αγαπώ. Εστέλ, ποια είσαι;  

 Spell the name, please.  

 Estelle, κατά το ελληνικό: άστρο, «στέλα», Στέλλα. Χωρίς να 

κρατώ µαχαίρι. Ώς εδώ (ίσαµε εδώ) καλά. Πάµε παρακάτω.  

 Το παρακάτω είναι το παραπάνω του πανωτόκιου.  

 Εννοείτε της πόλης του Τόκιο;  

 Όχι ακριβώς. Του Κυότο, εννοώ. Του κάτω του τόκου.  

 Το επιτόκιο κυµαίνεται.  

 Ο τόκος του κύµατος είναι ο αφρός του.  

 Θαυµάσια. Ακριβώς γι' αυτό «η αφροστολισµένη» θάλασσα είναι σε µέδουσες ισχνή.  

 Μπράβο. Αυτό εννοούσα. Πώς ένας µεταφραστής και µόνο, καταλαµβάνει το 50% 

του συνόλου των µεταφράσεων µιας και µόνης σεζόν στην Επίδαυρο.  

 Στην Επίγαυρο, θέλετε να πείτε. ∆ιότι ο περί ου ο λόγος κύριος είναι «ευγενής 

γαύρος».  

 Θα συµφωνούσα, εάν δεχθείτε κι εσείς ότι η χώρα των κάφρων είναι αντίστοιχη της 

χώρας των φράκων.  

 Ο αναγραµµατισµός αυτός µόνον χαρά µοι επιφέρει.  

 Τι λέγαµε λοιπόν;  

 Ό,τι λέγαµε πάντα. ∆ηλονότι η µπιρίµπα είναι παιγνίδι σκληρό. Μπορείς να χάσεις σ' 

αυτό ολόκληρη περιουσία.  

 Αν την έχεις.  

 
ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ  

 
 



 Το περί ή την ουσία του;  

 Λογοπαιγνείς εν ου παικτοίς.  

Κάπως έτσι κουβέντιαζαν στο σκάφος, ανοιχτά της Άνδρου, µε ρότα µιαν απόκρυφη 

παραλία της Φολεγάνδρου, οι τελευταίοι επισκέπτες του συµποσίου Ανδρέας 

Εµπειρίκος, που έλαβε χώρα στη Χώρα του εφοπλιστικού νησιού.  

 Καµία διεύρυνσις της σχισµής δεν είναι δυνατή χωρίς την επιθυµία της διευρύνσεως, 

τσιτάρισε ένας ναύκληρος µελετητής του «Μεγάλου Ανατολικού» από µνήµης.  

 Τούτο δεν σηµαίνει ότι όποια το θέλει, ο άλλος το µπορεί.  

 Μα γι' αυτό ακριβώς, φίλτατε, υπάρχει το βιάγκρα.  

Η συζήτηση θα συνεχιζόταν έτσι ανέµελη κι ανέφελη, αν εκείνη ακριβώς τη στιγµή 

δεν εµφανιζόταν πλέουσα ολοταχώς µία ξεκοµµένη από τον βυθό της βραχονησίδα, 

ως αποτέλεσµα του πρόσφατου σεισµού βορειοανατολικώς της νήσου Σκύρου.  

 Όπισθεν ολοταχώς, εκέκραξε ο έµπειρος (εκ του Εµπειρίκος) καπετάνιος.  

Και πράγµατι η θαλαµηγός, που θα εξέτρεφε το φθινόπωρο πλείστα όσα 

κοτερολογικά µικροπολιτικά, ανέκρουσεν εγκαίρως πρύµναν.  

 Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα µε ξαφνιάζει, υποτονθόρυσε ένας τριτοκοσµικός 

της συντροφιάς.  

 ∆ιά τον απλούστατον λόγον ότι έχει αποκοπεί από της ρίζες της.  

***  

Οι πρόσφατες βαθυστόχαστες αναλύσεις του ελυτιστή (εκ του Ελύτης) Χρήστου 

Γιανναρά περί ριζιµιών ριζικών άρριζων ρυζών (ως γνωστόν το ρύζι δεν έχει ρίζα) 

ήρθαν στη συνέχεια να συµπλεύσουν µε τις «θεωρίες» των γλάρων (κατά την 

επιτυχηµένη έκφραση του Ηλία Βενέζη), που συνόδευαν το σκάφος περιµένοντας 

κάποια θαρραλέα τροφή.  

Ένας έγχρωµος γλάρος µάλιστα προσφέρθηκε να καθαρίσει µε τα φτερά του το 

παρµπρίζ του καπετάνιου, σαν τσιγγανάκι του δρόµου µε αµοιβή τη γαρίδα του 

δολώµατος που προοριζόταν διά την µικρά κόρην (της ηλικίας των «κορών» του 

«Μεγάλου Ανατολικού») ήτις θα αλίευε εκ της πρώρας ευθύς ως το σκάφος έριχνεν 

άγκυρα.  

***  

Ενάντιοι άνεµοι, τα γνωστά αυγουστιάτικα µελτέµια, εµπόδισαν την προσάραξιν του 

σκάφους στην απόκρυφη παραλία της Φολεγάνδρου. Αντιθέτως, κάνοντας στροφή 

180 µοιρών, οι επισκέπτες βρέθηκαν στη νήσον Ύδρα. Όπου και τους συνάντησα 

καθώς έπινα µια τελευταία βότκα στο µαγαζί του Μενέλαου.  



Μετά την διανυκτέρευσιν έξω από το λιµάνι,  το µέγεθος της θαλαµηγού δεν της 

επέτρεπε να δέσει εντός  το επόµενο πρωινό πίνοντας τον πρώτο µου εσπρέσο στου 

Μενέλαου πάλι, είδα ένα ζεύγος, εκ των εισηγητών του συµποσίου, που είχε βγει στη 

στεριά για να κάνει ορισµένα ψώνια.  

Προθυµοποιήθηκα, ως παλαιός της Ύδρας, να τους συνοδεύσω. ∆εν πίστευαν στα 

µάτια τους το πώς είχε αλλάξει το νησί.  

 Μα από πότε έχετε να το επισκεφτείτε;  

 Από τότε που πέθανε ο Ανδρέας (ο Εµπειρίκος), µου αποκρίθηκαν.  

Βγαίνοντας από ένα παραλιακό µαγαζί µε ωραία αντικείµενα (τσάντες, πασούµια, 

γλυπτά, επιπλάκια κ.τ.λ.) εξ Άπω Ανατολής, δύο τύποι, µάλλον κακόσχηµοι, κι 

αξύριστοι επιπλέον, µας πλεύρισαν ολίγον αδιάκριτα, πρέπει να οµολογήσω, 

κρατώντας στο χέρι ένα πλαστικοποιηµένο χαρτονάκι, απ' αυτά που γράφουν 

πρόσφυγας από το Κόσοβο, θύµα των βοµβαρδισµών, µουγγός, κωφάλαλος, ή 

οτιδήποτε άλλο. Τα µάτια τους, ωστόσο, ήταν στα πακετάκια που κρατούσε το 

ζεύγος. Προς στιγµήν σκέφτηκα ότι µπορούσαν να ήταν και επικίνδυνοι, αλλά η 

βεβαιότητα ότι είµαστε αποκλεισµένοι σε ατροχόφορο νησί, έπεσε ως έµπλαστρο 

εφησυχασµού στην ταραγµένη σκέψη µου.  

Οι τύποι δεν ξεκολλούσαν, ενώ και οι τρεις µας δείχναµε σαφώς ενοχληµένοι µε το 

παράταιρο και το άκοµψο του πλευρίσµατος. Ξέχασα να πω ότι θεωρώντας µας 

προφανώς ξένους, µας µιλούσαν µε µια γλωσσική εσπεράντο που κανένας µας δεν 

καταλάβαινε.  

Ο σύνεδρος είχε βάλει το χέρι στην τσέπη του για να βγάλει προφανώς κανένα 

µεταλλικό νεόκοπο πεντακοσαράκι και ν' απαλλαγεί από την ενοχλητική παρουσία 

τους, όταν η γυναίκα του αντέδρασε στη χρήση της απαράδεκτης γι' αυτήν 

µαφιόζικης αγγλικής γλώσσας.  

 Μα είµαστε Έλληνες επιτέλους, αναφώνησε. Τι θέλετε;  

Για ν' αλλάξει η δισκέτα στον εγκέφαλο του αξύριστου, µεσόκοπου, κακοντυµένου 

άντρα πέρασαν µερικά δευτερόλεπτα.  

 Τόσο το καλύτερο, είπε. ∆εν διαβάζετε τι γράφει η καρτέλα;  

Τότε για πρώτη φορά την κοίταξα πιο προσεχτικά. Κι ανέγνωσα: Σ∆ΟΕ.  

Τα αρχικά δεν µου έλεγαν τίποτα, ούτε και στο ζεύγος των µελετητών του 

Εµπειρίκου που συνόδευα.  

 ∆ίωξη οικονοµικού εγκλήµατος, φάνθηκε τότε ο δεύτερος του διδύµου µε προφορά 

Αιτωλοακαρνάνος γιδοβοσκού.  

 Και ποιο το έγκληµα; είπα θυµωµένος.  

 Τις αποδείξεις αγοράς, είπε ο πρώτος. Αυτές ζητάµε.  



Τα αθώα πακέτα, οι µικρές χαριτωµένες απωανατολίτικες σακούλες µε τα πασούµια 

κι ένα τσαντάκι δίχρωµο που είχε αγοράσει η κυρία, µου φάνηκαν ξαφνικά σαν 

ενοχοποιητικά στοιχεία για ένα έγκληµα που δεν είχαµε διαπράξει. Ή το διαπράξαµε 

εν αγνοία µας.  

Οι δύο τύποι µας είχαν κυριολεκτικά στριµώξει σαν να επρόκειτο να δραπετεύσουµε.  

Γύρισα και κοίταξα γύρω µου. Άπνοια στο νησί και οι περαστικοί ελάχιστοι. Το 

υδροφόρο µόλις είχε αποπλεύσει και τα ταξί περίµεναν πελάτη στην προβλήτα για τα 

γειτονικά Καµίνια ή τις ανύπαρκτες παραλίες του. Τα άλογα ήταν στη σκιά. Το 

επόµενο τουριστικό κατέφτανε σε µια ώρα. Οι γάτες γλείφονταν σε σκιερές γωνιές κι 

ένα παιδάκι έγλειφε το χωνάκι παγωτό που έσταζε απ' τις άκρες.  

Τότε φάνηκε στην πόρτα η ανήσυχη µορφή του καταστηµατάρχη. Που προσέτρεξε 

ευγενικά να µας βοηθήσει.  

 Τις αποδείξεις που σας έδωσα, αυτές ζητάν να δουν, µας είπε. Εµένα θέλουν να 

ελέγξουν, όχι εσάς.  

Η παρέµβασή του αποφόρτισε την ένταση. Αλλά οι δύο σκιεροί τύποι τον 

απεµάκρυναν θέλοντας ως φαίνεται να µην ανακατεύεται αυτός, ο α πριόρι ένοχος, ο 

µέχρις αποδείξεως του εναντίου κλέφτης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στη δουλειά τους.  

Ο εισηγητής του «Πλου Αεροστάτου» στο συµπόσιο της Άνδρου, βάλθηκε τότε να 

ψάχνει τις τσέπες του, µα απόδειξη, χαρτάκι, δεν έβρισκε κανένα. Η γυναίκα του 

έκανε βουλιµική βουτιά στην άπατη τσάντα της ερευνώντας µε τα βαµµένα µαβιά 

νύχια της ένα χαρτί, µια κάποια απόδειξη της αγοράς για να µη βρει τον µπελά του ο 

άνθρωπος, ο ευπροσήγορος, γλυκός καταστηµατάρχης. Βρήκε κάτι, µα ήταν από το 

σούπερ µάρκετ Σκλαβενίτης. «Όχι, δεν είναι αυτό. Μα πού είναι πανάθεµά το».  

 Είστε βεβαία ότι σας το έδωσε;  

 Βεβαίως και µας το έδωσε ο άνθρωπος. Μας έκανε κιόλας 30% σκόντο.  

Τελικά θυµήθηκε πως πρέπει να ήταν µέσα στη σακούλα, που την είχε κλείσει µ' ένα 

κορδελάκι, είχε βάλει επάνω και το σήµα του καταστήµατος, σα να επρόκειτο για 

δώρο.  

 Εδώ µέσα πρέπει να 'ναι. Τώρα να σκίσω το ωραίο περιτύλιγµα;  

 Ένα λεπτό, είπε ο άνδρας της. ∆εν χρειάζεται να χαλάσεις το αµπαλάζ. Ένα τέταρτο 

του πήρε του ανθρώπου να το ετοιµάσει έτσι όµορφα. Πασούµια και τσάντα την 

πλήρωσα µε την πιστωτική µου κάρτα. Ιδού το διπλότυπο.  

Οι δύο µυστικοί άρπαξαν το χαρτί και µπήκαν µέσα στο µαγαζί για να το 

διασταυρώσουν.  

Μπήκα κι εγώ µαζί τους, γιατί είχα αρχίσει να θυµώνω. Κάναν έλεγχο στην αθερίνα 

όταν τα λαυράκια και τα σκυλόψαρα λυµαίνονταν τη θάλασσα, ξαυγάτιζαν τα λεφτά 

του κοσµάκη, τριάντα τρία τρισ. από το χρηµατιστήριο, κι αυτοί  από κάποιο 



«καρφί», από ένα αντίπαλο κατάστηµα τουριστικών ειδών  ερευνούσαν για µιαν 

απόδειξη 17 χιλιάδων δραχµών µε τόσο σκαιό κι αδιάκριτο τρόπο.  

Το πρωτότυπο συνέπιπτε µε το διπλότυπο, όχι µόνο ως προς το ακριβές ποσό, την 

υπογραφή, αλλά και στα δευτερόλεπτα της ώρας. Φάνηκαν να καταλαγιάζουν. Εµάς 

µας έδιωξαν και µείναν µε τον καταστηµατάρχη για τα περαιτέρω. Από καρδιάς 

ευχόµουν να τελειώσουν και για κείνον όλα καλά.  

 Τι νέα λοιπόν;  

 Τον Αύγουστο, όπως είπε κι ο Έκο, δεν υπάρχουν ειδήσεις.  

 Νέα από τη Γένοβα, που ήσουν, µωρέ.  

 Αυτά είναι Ιουλιανά. Σαν σήµερα όµως, 13 Αυγούστου, αν θέλεις νεώτερα, 

συµπληρώνονται 33 χρόνια από την απόπειρα του Παναγούλη ενάντια στον 

δικτάτορα Παπαδόπουλο.  

 Χεστήκαµε.  

 Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Ότι χεστήκατε τότε.  

Έλα, έλα κρουαζιέρα είµαστε. Αφήστε τα πολιτικά. ∆είτε τα δελφίνια πώς 

παραβγαίνουν στο τρέξιµο. Τα πολιτικά τον Οκτώβρη.  

 Τότε θα δούµε τους δελφίνους πώς παραβγαίνουν στο Συνέδριο.  

 Ό,τι και να σου πουν εσένα, ο νους σου όλο εκεί.  

 Ναι, γιατί δεν παίζω µπιρίµπα. ∆εν µ' αρέσουν τα καπέλα.  

 Ένα ουζάκι;  

 Μόνο αν διαθέτει το σκάφος, Πλωµαρίου.  

 Γιατί το Μπαρµπαγιάννης σου πέφτει άσχηµα;  

 «Πίνοντας ούζο Sans Rivel/ξαναθυµήθηκα/αρχαία χωράφια/φράσεις 

µισοτελειωµένες/από ελιές και παστουρµά/µε λίγο τυρί απ' την Κύθνο [...]. Τους 

φίλους µου που δεν µπορούν να πιουν/κι άλλους που πίνουν τώρα δίχως εµένα[...].  

«Και τα θυµήθηκα όλα αυτά/σαν ένα ποίηµα του Καβάφη σε µετάφραση, / όταν σου 

λείπει το πρωτότυπο, / όταν, µη µπορώντας άλλο ν' αντέξεις την αψάδα της µνήµης, / 

βάζεις πολύ νερό, βάζεις και πάγο / και πίνεις πια ένα υγρό / άσπρο, νοσταλγικό και 

πράο».  

 

 


