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«ξ ςανίδι ςηπ τχςιάπ»
αμαζηςώμςαπ ςημ ασςξγμχρία
Ρσμέμςεσνη ςηπ Ρ. Βόικξσ ρςη Λαοιάμθη Βάμβξσοα
« Για μια ακόμη τξοά εμςσπχριαζόμαρςε από έμα καςαπληκςικό βιβλίξ
ςηπ Ρξτίαπ Βξψκξσ. Τξβεοά καλξγοαμμέμξ, ρε ρσμαοπάζει από ςημ
ποώςη ρελίδα...»
« Λποάβξ ρςη ρσγγοατέα για ασςό ςξ καςαπληκςικό βιβλίξ, όπχπ
άλλχρςε ήςαμ και Ξ ΙΞΙΙΘΜΞ ΡΖΛΑΔΘ. Λξσ άοερε πξλύ ασςό ςξ
μακοιμό και αμαλσςικό ςανίδι ρςξ παοελθόμ, ρςημ επξυή ςξσ Λεραίχμα
και ςξ ςώοα. Έμα ςανίδι πξσ ξτείλχ μα ξμξλξγήρχ όςι μξσ άτηρε ςιπ
καλύςεοεπ αμαμμήρειπ και μάλιρςα έμαθα και γεγξμόςα πξσ δεμ
γμώοιζα.»
<>

Ζ ρσγγοατέαπ Ρξτία Βόικξσ
μιλά ρςξ «Δ»

«Σπέοξυξ!!!!!! Λαγεσςικό... με ρσμεπήοε! ξ ρσμιρςώ ρε όλξσπ αμεπιτύλακςα. Δεμ ποέπει μα λείπει
από καμία βιβλιξθήκη!!!!!!!!»
α παοαπάμχ ρυόλια δίμξσμ μια γεύρη ςηπ γμώμηπ ςχμ αμαγμχρςώμ για ςξ καιμξύοιξ βιβλίξ «ξ
ςανίδι ςηπ τχςιάπ» ςηπ γμχρςήπ ρσγγοατέα Ρξτίαπ Βόικξσ, πξσ έυει εκςιμαυθεί πια ρςημ καςηγξοία
ςχμ εσπώληςχμ όπχπ άλλχρςε και ςξ ποξηγξύμεμξ βιβλίξ ςηπ «ξ κόκκιμξ ρημάδι».
«ΓΑΚΚΘΑ 1506
Ξ Λιυαήλ ακξλξύθηρε γξογά ςα βήμαςά ςηπ
«Οξιξπ άγιξπ άοαγε μα γιόοςαζε κι είυαμ ςέςξιξ παμηγύοι ρ εκείμξμ ςξμ ςόπξ; Ξι τλόγεπ ήςαμ φηλέπ
και θα ποέπει μα έφηραμ δεκάδεπ ελάτια κι άλλα ςόρα ζαοκάδια κι αμςιλόπεπ ».
«Έκαφαμ ςη μηςέοα μξσ», απάμςηρε η Μηοηίπ και ρσμέυιρε μα πεοπαςά υχοίπ μα γσοίρει μα κξιςάνει
πίρχ.
ΡΖΛΔΠΑ
Ζ Μετέλη, διακεκοιμέμη βξςαμξλόγξπ, δέυεςαι μιαμ αποόρμεμη επαγγελμαςική ποόςαρη ςη ρςιγμή πξσ
η ποξρχπική ςηπ ζχή έυει γίμει ρςάυςη. Ξ Μικξλά Ραμςέο, ιρςξοικόπ και αουαιξλόγξπ, καλείςαι μα
τέοει ρςξ τχπ έμα μεραιχμικό υχοιό, εμώ ρςημ ποαγμαςικόςηςα απξκαλύπςει κξμμάςια ςξσ εασςξύ
ςξσ, πξσ ακόμη και ξ ίδιξπ αγμξξύρε ςημ ύπαονή ςξσπ. Έμα παλιό υειοόγοατξ για βόςαμα και οίζεπ κι
έμα τιαλίδιξ μ έμα μσρςηοιώδεπ πεοιευόμεμξ, θα ςξσπ τέοξσμ αμςιμέςχπξσπ μ έμα ςοξμεοό μσρςικό
πξσ υάμεςαι πίρχ ρςξ υοόμξ, ρςη βόοεια Γαλλία ςξσ 1506.
«Έμα μσθιρςόοημα γεμάςξ πεοιπέςεια και πάθη, όπξσ μεραιχμικξί θούλξι και δξναρίεπ αμαβιώμξσμ
ρήμεοα μέρα από ςξ επίπξμξ ςανίδι για ςημ αμαζήςηρη ςηπ ασςξγμχρίαπ, ςξ ςανίδι ςηπ τχςιάπ». Δίμαι
ςα λόγια με ςα ξπξία ξι Δκδόρειπ «Φσυξγιόπ», απ όπξσ κσκλξτξοεί ςξ βιβλίξ, επιλέγξσμ για μια
ποώςη παοξσρίαρή ςξσ.
Κίγα λόγια για ςη ρσγγοατέα
Ζ Ρξτία Βόικξσ γεμμήθηκε ςξ 1970 ρςη Ηερραλξμίκη. Ρπξύδαρε γαλλική τιλξλξγία ρςξ Αοιρςξςέλειξ
Οαμεπιρςήμιξ Ηερραλξμίκηπ και έκαμε μεςαπςσυιακέπ ρπξσδέπ ρςξ Οαμεπιρςήμιξ Sophia Antipolis ςηπ
Μίκαιαπ, ρςη Γαλλία, ρςξμ ςξμέα ςηπ Δπικξιμχμίαπ και ςξσ Οξλιςιρμξύ ςχμ υχοώμ ςηπ Λερξγείξσ.
Ρπξύδαρε, επίρηπ, Θρςξοία ςηπ έυμηπ ρςημ Ecole du Louvre ρςη Γαλλία. Έυει διδάνει Ηεχοία ςηπ
Δπικξιμχμίαπ και Θρςξοία ςηπ έυμηπ ρςημ ιδιχςική εκπαίδεσρη, εμώ για υοόμια διαςηοξύρε μόμιμη
ρςήλη για ςα εικαρςικά δοώμεμα ρε διάτξοα πξλιςιρςικά πεοιξδικά ςηπ Ηερραλξμίκηπ. Έυει αρυξληθεί
με ςη μεςάτοαρη βιβλίχμ και έυει γοάφει δύξ παοαμύθια για παιδιά, εμώ από ςξ 1997
δοαρςηοιξπξιείςαι επαγγελμαςικά ρςξ υώοξ ςηπ διατήμιρηπ και επικξιμχμίαπ. Έυξμςαπ πεοάρει από ςη
θέρη ςηπ κειμεμξγοάτξσ και καςαλήγξμςαπ διεσθύμςοια δημιξσογικξύ, πξλλέπ διατημιρςικέπ
καμπάμιεπ τέοξσμ ςημ σπξγοατή ςηπ. Λιλάει αγγλικά, γαλλικά και ιρπαμικά. Εει ρςη Ηερραλξμίκη,
παμςοεμέμη με ςξμ εικαρςικό Ράκη Οαπαγιάμμη και έυξσμ δύξ παιδιά.
Ζ απλόςηςα ςξσ υαοακςήοα, η κοιςική ρκέφη, ξ διειρδσςικόπ ρςξυαρμόπ, είμαι κάπξια από ςα ρςξιυεία
πξσ ρσμθέςξσμ ςημ ποξρχπικόςηςα ςηπ ρσγγοατέα και ςηπ δίμξσμ ρσμαοπαρςική διάρςαρη. Μέξπ
άμθοχπξπ με ρύγυοξμη ρκέφη.
Ρ ασςά καςαλήγχ καςά ςημ επικξιμχμία μαζί ςηπ για ςημ ποώςη απξκλειρςική ρσμέμςεσνη ρςξ
«Δημξκοάςη», με ατξομή ςξ βιβλίξ ςηπ «ξ ςανίδι ςηπ τχςιάπ»:

- Ισοία Βόικξσ, ποιμ από λίγεπ ημέοεπ κσκλξτόοηρε ςξ μέξ ραπ βιβλίξ «ξ ςανίδι ςηπ τχςιάπ». Οξιεπ
είμαι ξι ςοειπ ποώςεπ τοάρειπ πξσ ραπ έουξμςαι ρςξ μξσ, αμ ραπ ζηςξύρα μα δώρεςε ςξ ρςίγμα ςξσ
βιβλίξσ;
Οαοαμσθέμιξ, ερχςεοικό, αμαςοεπςικό.
- όρξ ςξ ποξηγξύμεμό ραπ βιβλίξ πξσ πξλύ αγαπήθηκε από ςξσπ αμαγμώρςεπ «ξ κόκκιμξ ρημάδι»,
όρξ και ςξ καιμξύοιξ εμπεοιέυξσμ ςξσλάυιρςξμ ρςξμ ςίςλξ ςξσπ ςξ κόκκιμξ υοώμα. ξ πξοτσοό, πόςε
ρα ρημάδι, πόςε ρα τχςιά. Σπάουει ρσρυεςιρμόπ;
Δεμ σπήονε ηθελημμέμξπ ρσρυεςιρμόπ. Λόμξ όςαμ είδα ςξ ενώτσλλξ ςξσ «ανιδιξύ ςηπ τχςιάπ»,
αμςιλήτθηκα πόρξ έμςξμξ ήςαμ ςξ κόκκιμξ ρςξιυείξ και ρε ασςό ςξ βιβλίξ. ξ κόκκιμξ ρημειξλξγικά
είμαι ςξ υοώμα ςξσ πάθξσπ, ςξσ έοχςα, ςηπ ξογήπ και ςηπ έμςαρηπ. Δίμαι έμα υοώμα ποξκληςικό, πξσ
επιζηςά ςημ εγοήγξορη.. Λξσ αοέρει η δοάρη ρςη ζχή και ςα έμςξμα ρσμαιρθήμαςα πξσ ασςή ποξκαλεί
και μάλλξμ σπξρσμείδηςα ςξ γεγξμόπ ασςό απξςσπώμεςαι όυι μόμξ ρςα βιβλία μξσ αλλά και ρςξσπ
ςίςλξσπ ςξσπ.
- Οώπ επιλέναςε ςξ θέμα ςξσ μέξσ ραπ μσθιρςξοήμαςξπ;
Ασςή είμαι μια πξλύ καλή εοώςηρη πξσ δσρςσυώπ δεμ μπξοώ μα ραπ δώρχ ρατή απάμςηρη. Ζ ιδέα
ήοθε άνατμα έμα καλξκαιοιμό βοάδσ ρςη Υαλκιδική. Έτσγα από ςξ μέοξπ πξσ βοιρκόμξσμ κι έςοενα
ρςξ ρπίςι για μα ςημ απξςσπώρχ ρςξ υαοςί. Αμ και ρε έμα μεγάλξ μέοξπ ςξσ, ςξ βιβλίξ ταίμεςαι
παοαμσθέμιξ, θεχοώ όςι ποόκειςαι για έμα βιβλίξ με πξλύ έμςξμα ςα ρςξιυεία ςηπ ερχςεοικήπ
αμαζήςηρηπ. Ίρχπ μα έτςαιγε και μια μικοή κοίρη ηλικίαπ πξσ αμςιμεςώπιζα ςημ επξυή πξσ ςξ
έγοατα.
- ςαμ νεκιμάςε μα γοάτεςε ςξ μσθιρςόοημά ραπ έυεςε καςά μξσ ςημ καςάληνή ςξσ;
Ωπ έμα ρημείξ μαι. Σπάουει έμα βαρικό ρυεδιάγοαμμα πάμχ ρςξ ξπξίξ κιμξύμαι. Ρςημ πξοεία ςηπ
ρσγγοατήπ όμχπ, πξλλέπ τξοέπ ξι ήοχεπ ασςξμξμξύμςαι και κάμξσμ ποάγμαςα ςα ξπξία δεμ ςα είυα
ρκετςεί από ςημ αουή, ξπόςε και ξοιρμέμα ρημεία ςξσ ςέλξσπ αμαπότεσκςα αλλάζξσμ.
- Οόρξ μεςοά για ραπ η γμώμη ςχμ αμαγμχρςώμ για ςα βιβλία ραπ;
Υμμμμ! Λε εμδιατέοει η γμώμη ςξσπ πξλύ, χρςόρξ η διαδικαρία ςηπ γοατήπ ρσμευίζει μα παοαμέμει
μια μξμαυική ποξρπάθεια. ημ ώοα ςηπ ρσγγοατήπ, δεμ ρκέτςξμαι ςη γμώμη ςχμ άλλχμ, ςημ ώοα
πξσ θα κσκλξτξοήρει όμχπ ςξ βιβλίξ, θέλχ μα νέοχ αμ καςάτεοα μα μεςατέοχ κάπξια από ςα
ρσμαιρθήμαςά μξσ και ρςξσπ αμαγμώρςεπ.
- α ρσμαιρθήμαςά ραπ εμαλλάρρξμςαι, χοιμάζξσμ από ςημ ώοα πξσ θα αουίρεςε μα γοάτεςε ςξ
βιβλίξ ραπ μέυοι ςημ ξλξκλήοχρή ςξσ;
Μαι, ρσμέυεια. Οοόκειςαι για μια αέμαη εμαλλαγή ρσμαιρθημάςχμ πξσ ρςξ ςέλξπ με ατήμει εμςελώπ
εναμςλημέμη φσυικά και υοειάζξμαι αοκεςό υοόμξ για μα απξρσμπιερςώ ρσμαιρθημαςικά. ρξ
παοάλξγξ κι αμ ακξύγεςαι, εμπλέκξμαι ρσμαιρθημαςικά με όλξσπ ςξσπ ήοχεπ.
- Ζ έοεσμα πόρξ ρημαμςική είμαι για ραπ ποξςξύ αμαπςύνεςε ςξ θέμα ραπ;
Οαίζει βαρικόςαςξ οόλξ ρςα βιβλία μξσ. Λε εμδιατέοει και η παοαμικοή λεπςξμέοεια και γι ασςό ςξ
λόγξ, ατιεοώμχ πξλύ υοόμξ ρςημ έοεσμα. Λε ρσμαοπάζει όλη ασςή η διαδικαρία ςξσ μα «βσθίζξμαι»
ρε αουεία, έγγοατα και βιβλία και μα φάυμχ. Αμακαλύπςχ θηρασοξύπ πξσ αγμξξύρα ςημ ύπαονή
ςξσπ και ασςό μξσ δίμει απίρςεσςη υαοά.
- ώοα πξσ ςξ βιβλίξ «έτσγε» από ςα υέοια ραπ και τςάμει ρςα οάτια ςχμ βιβλιξπχλείχμ ςι ρκέφειπ
κάμεςε;
Αιρθάμξμαι ραμ μια μηςέοα πξσ «ρποώυμει» ςξ παιδί ςηπ μα τύγει από ςη μηςοική αγκαλιά γιαςί ασςό
έυει μεγαλώρει και ποέπει μα ζήρει ςη δική ςξσ ζχή. Από ςη μια αιρθάμξμαι απίρςεσςη υαοά γιαςί
πλέξμ ςξ βιβλίξ έυει ξλξκληοχθεί, από ςημ άλλη με καςαλαμβάμει μια αποξρδιόοιρςη θλίφη όςι πλέξμ
έυει ςη δική ςξσ ζχή. Δεμ ςξ ελέγυχ πλέξμ εγώ αλλά όλξι ξι μελλξμςικξί αμαγμώρςεπ. Ιαι τσρικά
σπάουει πάμςα μια αγχμία για ςξ πώπ θα ςα καςατέοει ρςη ζχή ςξσ ρςα οάτια ςχμ βιβλιξπχλείχμ και
ςημ απξδξυή πξσ θα έυει.
- Αμ ραπ ζηςξύρα πέμςε λένειπ, ςιπ ξπξίεπ θέλεςε μα έυξσμ καςά μξσ όςαμ ραπ διαβάζξσμ ξι
αμαγμώρςεπ πξιεπ θα ήςαμ ασςέπ;
Δρχςεοική δύμαμη. Αιριξδξνία. Φσυική ηοεμία. ανίδι ρςξ όμειοξ.
Νέτσγα από ςιπ πέμςε λένειπ.
- Ιλείμξμςαπ, ατήρςε παοακαλώ έμα μήμσμα ρςξσπ αμαγμώρςεπ ςξσ «Δημξκοάςη».
ξσπ εύυξμαι μα μημ λσγίζξσμ από ςιπ δσρκξλίεπ ςηπ ζχήπ. Μα μημ ςξ βάζξσμ κάςχ. Μα κσμηγάμε ςα
όμειοά ςξσπ, όρξ «άπιαρςα» κι αμ ταίμξμςαι και ςόςε όλα μπξοξύμ μα ρσμβξύμ!!!
Ζ ρσγγοατέαπ, χπ μαρςόοιρρα ςξσ είδξσπ ποξψδεάζει ςξμ αμαγμώρςη ρςιπ ποώςεπ ρελίδεπ σπξδξυήπ
παοαθέςξμςαπ έμα «γλχρράοι» με ςξ ξπξίξ εομημεύει ρύμβξλα πξσ εμπεοιέυξμςαι ρςξ μσθιρςόοημα.
ξσ δίμει έςρι ςξ ειριςήοιξ για «ξ ςανίδι ςηπ τχςιάπ».
Απλόυεοα και δύξ απξρπάρμαςα για ςξ καλξςάνιδξ ςξσ μσθιρςξοήμαςξπ.
«Δκείμη ςη ρςιγμή, για ποώςη τξοά, η Μηοηίπ αμςιλήτθηκε όςι δεμ τξοξύρε ςξ άρποξ ρκξστάκι ςηπ.
Οάμχ ρςξ ςοένιμό ςηπ, ποέπει μα ςηπ είυε λσθεί και μα ςηπ είυε πέρει ρε κάπξιξ ρημείξ, υχοίπ η ίδια
μα ςξ καςαλάβει. όρη ώοα ξ Λιυαήλ έβλεπε ςξ υοώμα ςχμ μαλλιώμ ςηπ και δεμ τξβήθηκε μα ςξ
αγγίνει. Αμςίθεςα, ςα υάιδεφε με θέομη, δίυχπ ρςιγμή μα ςξ ρκετςεί ή μα θξοσβηθεί. Ή μήπχπ ήςαμ η
ταμςαρία ςηπ; Ή μήπχπ μέρα ρςημ παοαζάλη ςξσ, δεμ είυε δει ςξ κόκκιμό ςξσπ υοώμα;
«Ασςόπ είμαι ξ άμςοαπ πξσ θα δέρειπ ςη ζχή ρξσ μαζί ςξσ», ρσμβξύλεσρε κοστά ςξμ εασςό ςηπ.

«Νεκιμάμε Λιυαήλ, ςξ ςανίδι πξσ θα μαπ ξδηγήρει ρςημ ελεσθεοία ή ρςξ θάμαςξ».
Ξ Λιυαήλ ακξλξύθηρε γξογά ςα βήμαςα ςηπ Μηοηίδξπ. Λόμξ μια ρςιγμή γύοιρε ςξ κετάλι ςξσ κι
αμςίκοιρε για μια ςελεσςαία τξοά ςιπ τλόγεπ πξσ εδώ και ώοα ςοεμόπαιζαμ και τάμςαζαμ μα ρβήμξσμ.
Ζ απξοία πξσ ςόρη ώοα ρςεκόςαμ κοσμμέμη μέρα ρςξ μσαλό ςξσ, βοήκε ςξ δοόμξ ποξπ ςξ ρςόμα ςξσ.
«Οξιξπ άγιξπ άοαγε μα γιόοςαζε κι είυαμ ςέςξιξ παμηγύοι ρ εκείμξμ ςξμ ςόπξ; Ξι τλόγεπ ήςαμ φηλέπ
και ποέπει μα φηραμ δεκάδεπ ελάτια κι άλλα ςόρα ζαοκάδια κι αμςιλόπεπ ».
«Έκαφαμ ςη μηςέοα μξσ», απάμςηρε η Μηοηίπ και ρσμέυιρε μα πεοπαςά μποξρςά υχοίπ μα γσοίρει μα
κξιςάνει πίρχ».
Αλλά και...
««Απευθάμξμαι ασςή ςη ρςιγμή ςηπ ημέοαπ. ξ μιρώ ασςό ςξ ύπξσλξ τχπ πξσ κείςεςαι μεςανύ τθξοάπ
και ατθαορίαπ. Λεςανύ γηπ και ξσοαμξύ. Λεςανύ ζχήπ και θαμάςξσ. Ζ μέοα αογξπεθαίμει και
ποξρπαθεί μα γαμςζχθεί με μύυια και δόμςια. Ατξύ ςξ νέοει όςι η μάυη είμαι άμιρη, ςξ ςέλξπ
ποξδιαγεγοαμμέμξ, γιαςί ρσμευίζει μ αμςιρςέκεςαι; Από πξύ αμςλεί όλη ασςή ςη δύμαμη; Οξύ βοίρκει
ςξ ρθέμξπ η ελπίδα ςηπ αθαμαρίαπ μα αμςιμάυεςαι ςη ριγξσοιά ςξσ θαμάςξσ;
υι. Δεμ μπξοώ μα ζχ ρε μερξβέζικεπ καςαρςάρειπ. Ζ ύπαονή μξσ αομείςαι μα βοίρκεςαι αμάμερα ρε
δσξ κόρμξσπ: ςηπ μέοαπ και ςηπ μύυςαπ. Οοξςιμώ μα κούβξμαι κι απ νέοχ όςι είμαι μάςαιξ. Ιλείμχ ςα
μάςια, καςεβάζχ ςα παμςζξύοια έμα, όμχπ, είμαι ρίγξσοξ: δεμ θέλχ, δεμ ςξλμώ μ αμςικούρχ ασςό ςξ
ύπξσλξ τχπ, πξσ αομείςαι μα δει ςημ αλήθεια, πξσ αομείςαι μ αμςιμεςχπίρει ςημ ποαγμαςικόςηςα.
Οόρξ πιξ εύκξλα είμαι ςα ποάγμαςα, πόρξ πιξ καθαοή η ρκέφη όςαμ είμαι μέοα ή μύυςα. όςε νέοειπ,
δεμ βαδίζειπ ρςξ άγμχρςξ. Νέοειπ ςξμ αμςίπαλξ Ξ ευθοόπ δεμ είμαι άγμχρςξπ Δμώ ςώοα, πξιξμ ποέπει
μα πξλεμήρχ;;; η μέοα ή ςη μύυςα; Ή και ςιπ δύξ μαζί; Άοαγε είμαι η ώοα πξσ εμώμξσμ ςιπ δσμάμειπ
ςξσπ και αλίμξμξ ρε ασςόμ πξσ θα ςξλμήρει μα ςα «βάλει» μαζί ςξσπ; Ή μήπχπ είμαι η ώοα, πξσ
απξκαμχμέμεπ και ξι δύξ από ςξμ αμαμεςανύ ςξσπ αέμαξ πόλεμξ, μαζεύξσμ ςιπ εμαπξμείμαρεπ
δσμάμειπ ςξσπ και ποξρπαθξύμ μα γιαςοέφξσμ ςιπ πληγέπ ςξσπ και μα αμαρσμςαυθξύμ;».
Έμα επίμξμξ κξομάοιρμα από ςημ απέμαμςι λχοίδα κσκλξτξοίαπ, ςξμ επαμέτεοε ρςημ
ποαγμαςικόςηςα. Λια γοήγξοη αμςαμακλαρςική κίμηρη και γύοιρε ςξ ςιμόμι από ςημ αμςίθεςη πλεσοά.
Ιούεπ ρςαγόμα ιδοώςα κύληραμ ρςξ μέςχπό ςξσ. Ξι ηλίθιξι τιλξρξτικξί ποξβλημαςιρμξί ςξσ,
παοαλίγξ μα ςξσ ρςξίυιζαμ ςη ζχή. Ιαι τσρικά πξια ώοα ςηπ ημέοαπ; Δκείμη ςη ρςιγμή πξσ ξι Γάλλξι
απξκαλξύμ «crepuscule», πξσ η ίδια η γλώρρα παιδεύεςαι μα ςημ ποξτέοει. Κσκότχπ, δειλιμό,
απόγιξμα Οίρχ από όλεπ ασςέπ ςιπ πξιηςικέπ λένειπ κούβξμςαμ όλξ ςξ ρκξςειμό ποόρχπξ ςηπ πλάρηπ».

