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Μαύρη ζωή, χρυσή ντοπιολαλιά
Η ιστορία μιας γυναίκας, μιας οικογένειας και μέσω αυτών ενός τόπου και μιας εποχής, στο νέο βιβλίο του Σωτήρη Δημητρίου

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

θαυμάσει στον Δημητρίου. Το γε-

Yovos ότι όλε$ tis lOTOpfes tis δι
Η Αλέξω γεννήθηκε στην Πόβλα, σύ

νορο με την Αλβανία, «περπατάει]
κοντά τα εκατό» (ο. 544), έχει παι
διά, εγγόνια και δισέγγονο (δίγγονα
τα λέει η ίδια), και ζει τώρα μόνη τηε
στη Τουμενίτσα. Αυτή η μπάμπω
είναι η αφηγήτρια στο τελευταίο βι
βλίο του Σωτήρη Δημητρίου «Ουραvos απ’ άλλου$ Tonous» (Πατάκηε,
2021, βλ. σελ. 317 για το νόημα του
τίτλου). Μιλάει σε κάποιον (ή και σε
ομήγυρη), του απευθύνεται, χειρο
νομεί, βγάζει επιφωνήματα. Ο ακροατήε - συγγραφέαε αποτυπώνει στο
κείμενό του τον ρυθμό του λόγου
Tns, τον ήχο των επιφωνημάτων
τηε, υποδηλώνει tis χειρονομίεε
Tns. Η αφήγηση είναι συνειρμική,
η Αλέξω πάει από το ένα στο άλλο,
επανέρχεται στα ειπωμένα, μιλάει
αβίαστα για όσα Tns έρχονται κατ’
επιφοράν στη μνήμη, καταπ&Β λέει
ο Παπαδιαμάντηε - αυτό που η ίδια
ονομάζει αφολοή, σαν ένα5 axos
που έρχεται από μέσα Tns και ανε
βαίνει στην επιφάνεια Tns pinipns.
Ο Δημητρίου δεν pas έχει συνη
θίσει σε τόσο πολυσέλιδα γραψίμα
τα (577 σελίδε5). Το βιβλίο αποτελείται από 96 ιστορώ, με τον δικό
Tns τίτλο η καθεμιά, αλλά αυτοχαρακτηρίζεται μυθιστόρημα. Ακούω
ήδη την πρώτη ένσταση: δεν πρό
κειται για μυθιστόρημα, μια συλλο
γή μικρών διηγημάτων είναι, σαν
και αυτά που έχουμε διαβάσει και

ηγείται το ίδιο πρόσωπο δεν είναι
αρκετό, θα πουν, για να κάνει ένα
κείμενο μυθιστόρημα.
Αγαπώ πολύ το μυθιστόρημα, αλ
λά as μη μετατρέψουμε, npos Θεού,
μια ειδολογική κατηγορία σε αξιο
λογικό κριτήριο. Εχουμε όλοι pas
διαβάσει τόσα και τόσα πεζογραφικά αριστουργήματα που δεν ήταν
μυθιστορήματα. Και από την άλλη,
γιατί άραγε δεν είναι μυθιστόρημα
ο «Oupavos απ’ άλλου5 τόπουε»;
Αφηγείται την ιστορία pias γυναίkos, pias οικογένεια3 και μέσω αυ
τών ενό5 τόπου και pias snox0s:
κλασικά στοιχεία του μυθιστορη
ματικού είδου5.

Το βιβλίο «Ουρανός απ’ άλλους τό
πους» αποτελείται από 96 ιστορίες,
με τον δικό της τίτλο η καθεμιά, αλλά
αυτοχαρακτηρίζεται μυθιστόρημα.

Χωρίς παιδική ηλικία
Η Αλέξω έχει άλλε5 πέντε αδελφέ5 και έναν μικρό -έβδομο y0vosαδελφό. Η μάνα tous, η Μηλιά, είναι
μια γυναίκα ακατάβλητα εργατικόTmas, «από νύχτα σε νύχτα ζεμένη
στο μάγκανο» (σελ. 22), προκομμέ
νη («όπου ήβρισκε εδώ, εκεί, φωλιά
με χώμα, τσίτωνε κηπικά, μυρωδι
κά. Ουδέ πιθαμή χέρσο» (σελ. 107),
συνετή, προνοητική, φιλόξενη και
φιλάλληλη (σελ. 68), «ψωμοδότα»,
ένα βήμα μπροστά από την κοινω
νία Tns (έβγαλε πρώτη τα «ρουτιά»,
πρώτη φόρεσε παπούτσια, από tis
πρώτε5 που άφησε κάτω την κο
τσίδα Tns, σελ. 21). Αλλά είναι και
σκληρή με τα παιδιά Tns: τα στέλ-

Η αφήγηση είναι
συνειρμική, η Αλέξω
πάει από το ένα
στο άλλο, επανέρχεται
στα ειπωμένα, μιλάει
αβίαστα για όσα
της έρχονται στη μνήμη.
νει σε βαριέε δουλειέε από πολύ
μικρά (βλ. σελ. 137-138). Etis κοιvcoviss αυτέε δεν υπάρχει παιδική
ηλικία. Η Αλέξω, που έχει τη μάνα
Tns πολύ ψηλά, Tns την καταλογί
ζει συχνά τούτη τη σκληρότητα.

Το σπίτι tous είναι ανοιχτό, μοναστηρόσπιτο (σελ. 14 και επανει
λημμένα), έχει όλα τα καλά, χάρη
στην εργατικότητα και την αξιοσύ
νη aums Tns YUvaiKas - ο naT0pas,
npoe6pos του χωριού, είναι καλό5
0v0pconos αλλά μάλλον τεμπέλα.
Ο «Oupavos απ’ άλλου3 ronous»
είναι το ομαδικό πορτρέτο pias κοιvaivias: φτώχεια, πείνα, σκληρή
δουλειά, καταπίεση των γυναικών
και των μικρών παιδιών, βία και
αποκλεισμό3 (τη δύστυχη Πανω
ραία που την έχουν βιάσει Τσάμηδεε -Τούρκοι, στη γλώσσα του τό
που- δεν θέλουν να τη δουν ούτε
οι Yovsis Tns, γιατί είναι πια μολε
μένη και την αφήνουν να πεθάνει,
σελ. 287-293), δεισιδαιμονία, κατα
λαλιά, κατάρε5, τυφλά μίση, ξενιτεpos (Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία),
πόλεμο3, Κατοχή, Εμφύλιοε. Το κύ
ριο γνώρισμα ήταν ασφαλια η φτώ
χεια και ο anioTSUTOS pox0os που
απαιτούνταν συνακόλουθα για τη
μπουκιά το ψωμί, «για τη χαψιά στο
στόμα». Οι γυναίκεε στα χωριά Tns
Μουργκάνα5 κάνανε κυριολεκτικά
το ξύλο γνέμα (βλ. σελ. 328-329)!
Ο Koopos Tns Πόβλα$ και των
γύρω χωριών είναι έναε κόσμοε γυναικείοε, οι άνδρε3 λείπουν στον
στρατό και tous πολέμουε, γυρνάνε
καλατζήδε5 στη νότια Ελλάδα, μετα
ναστεύουν. Οι γυναίκεε κρατάνε τη
ζωή στα χέρια tous. Και op&is, το κε
ντρικό γεγονόε στη ζωή αυτών των
δυνατών γυναικών ήταν ο Y0pos,

εκεί κρινόταν η μοίρα tous, για την
οποία οι i6iss δεν είχαν λόγο - «pas
πούλαγαν, δεν pas πάντρευαν, λέει
η Αρετή», αδελφή Tns Αλέξω5 (σελ.
62). Αν η κόρη «είχε ακουστεί» -για
το τίποτε- έμενε αχάλευτη, δεν τη
ζητούσε κανεί5 σε γάμο.
Είναι έναε Koopos, npocpavciis,
του προφορικού πολιτισμού, όπου
το τραγούδι και ο xopos έχουν μεγά
λη θέση: «έστρωναν τον χορό με τα
τραγούδια πο’ ’πρεπε και με τα πα
τήματα, όχι ταραέ5 και φωνέε» (σελ.
160). Η θρησκευτικότητα δεισιδαιμονική: «ο naT0pas ήταν βλάσφηpos, λόγο και χριστοπανάίγια, αλλά
ήτανε και θρήσκο3», κρατούσε tis
νηστείε5 (σελ. 64, βλ. και σελ. 291).

Ο φόνος της μάνας
Από όσα έζησε και τράβηξε η
Αλέξω ένα μένει μέσα Tns άσβη
στο και την περονιάζει ακόμη και
τώρα στα βαθιά γεράματα, και έρχε
ται και επανέρχεται στην αφήγησή
Tns από την αρχή (σελ. 14) 0&is το
τέλθ3: ο ipovos Tns p0vas Tns από
tous αντάρτεε. Ολη η φαμίλια γλί
τωσε εκτό3 από τη μάνα: την πιάσανε, την πήγανε στον Λια και τη
σκότωσαν. Οταν, στα στερνά Tns,
ένα καράβι θα πιάσει στη Τουμε
νίτσα μεταφέρονταε ομήρουε από
την Ουγγαρία και πολύε κόσμοε,
«μελισσολόι», κατεβαίνει στο λιμά
νι να tous υποδεχθεί, θα πάει μαζί
tous και η Αλέξω.
«Εκλαιγαν όλοι πούηταν όξω,

έκλαιγαν κι αυτοί που ερχόντανε.
Οχι έκλαιγαν, θρήνοε. Είχε ανάψει
η ψυχή μέσα και γούριαζε. Χαιρετούσαμαν με μαντίλια, με τα χέ
ρια. Κάθε βολά που έβγαινε βάρκα,
γουριάζαμε όλοι. Καλωσέρθαταν,
καλωσέρθαταν. Καλώε oas ήβραμαν, καλιά oas ήβραμαν. Επεφταν
ο Koopos oris αγκαλιέ3 να πνιγούν.
Ο Tonos γίνηκε σαν να σύννεψε.
Σκεπαίνεται ο ήλιοε; Σκεπαίνεται
από το βάι του κόσμου. Εγώ τήραζα
tis μισόκαιρε3 Yuvatas μη δω την
μάνα. Ολα τα χρόνια ήλεγα με την
γνώμη μου ότι είναι στην ομηρία.
[....] Ηβγε και η τελευταία βάρκα,
νύχτωμα, και η μάνα δεν ήβγε. Τό
τε εγώ ανάβλιαξα, τότεε με περό
νιασε» (ο. 542-543).
Η Αλέξω είναι αντικομμουνίστρια, είναι του Ζέρβα (σελ. 195).
Βρίζει tous κομμουνιστέ5 και tous
υποστηρικτέε tous, με n00os και
έμπνευση. «Αυτέ5 που δεν έκαναν
ούτε για σκιάχτρο στ’ αμπέλι» (σελ.
255), λέει για tis κομμουνίστριε5,
έκαναν διαφωτισμό. Ο 0vrpas Tns
ο Φώτοε έχει πάει για λίγο otous χίti6ss (σελ. 407) και έτσι θα πάρουν
ένα σπιτάκι στη Νέα Ελβετία Tns
ToupsviToas, που, αν δεν ήσουν
εθνικόφρων, δεν το έπαιρνε5 (σελ.
531). Στο χωριό, στην Πόβλα, μετά
τον χαμό Tns μάναε Tns, πάει πο
λύ σπάνια, σε καμιά κηδεία, «αρύ
και πού σε λύπη» (σελ. 268). Δεν
το αντέχει, εξάλλου ρήμαξαν όλα,
λόγγιασαν.

Κύριο γνώρισμα της κοινωνίας της Πόβλας και των γύρω χωριών, όπως την αφηγείται το βιβλίο, η φτώχεια και ο απίστευτος μόχθος που απαιτούνταν συνακόλουθα για την μπουκιά το ψωμί, «για τη χαψιά στο στόμα».
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