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Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ ινγηζηήο ζην Πηεκόληε, βεηεξάλνο ηξηώλ πνιέκσλ, θαη ήζειε λα δεη ηνλ γην ηνπ 

δηθεγόξν. Αληί γη' απηό, ν γηνο έγηλε ν Οπκπέξην Εθν, ν ζηαξ ησλ ηηαιώλ δηαλννπκέλσλ θαη έλαο από 

ηνπο ιίγνπο ζνθνύο ηεο επνρήο καο, πνπ δηαζέηεη κηα αθαηακάρεηε παηδηθόηεηα! «Εκαζα αγγιηθά 

δηαβάδνληαο ηα θόκηθο ηεο Μάξβει θαη ηνλ ζρεδόλ απξόζηην "… Φίλεγθαλ" ηνπ Τδόηο», ζνπ ιέεη κε 

λόεκα, κηιώληαο ηελ ηηαιηθή κε κνπζηθόηεηα θαη ξνιάξνληαο ηα ξξξ ζαλ θαζαξόαηκνο Γάιινο. Πξηλ από 

ιίγεο εκέξεο, απηό ην ζνθό παηδί έγηλε 80 ρξνλώλ θαη ηα γελέζιηά ηνπ γηνξηάδνληαη κε εθδειώζεηο, 

εθδόζεηο ή θξηηηθνγξαθία από ηελ Ιηαιία έσο ηηο ΗΠΑ.  

«Είλαη ππεξεθηηκεκέλνο ν Εθν», ιέλε κεξηθνί. Καη ε άπνςε απηή βνιεύεη εθείλνπο πνπ πηζηεύνπλ πσο ε 

πνηόηεηα δελ κπνξεί λα έρεη καδηθή απήρεζε. Ωζηόζν, απηόο ν πιεζσξηθόο ζπγγξαθέαο θαη 

παλεπηζηεκηαθόο θαηαθέξλεη λα είλαη εκπνξηθόο ρσξίο λα θάλεη εθπηώζεηο.  

Οη κειέηεο ηνπ αλνίγνπλ δξόκνπο ζπλδπάδνληαο ηελ πξσηνηππία κε ηε ζρνιαζηηθή έξεπλα θαη ηα κπεζη 

ζέιεξ ηνπ είλαη ζξίιεξ ηδεώλ κε θηινζνθηθό βάζνο. Τν δνθίκηό ηνπ «Αλνηθηό έξγν» (1962) θαη ην 

κπζηζηόξεκά ηνπ «Τν όλνκα ηνπ ξόδνπ» (1980) έρνπλ γίλεη θιαζηθά θαη ζεκαηνδνηνύλ ηνπο δύν πόινπο 

ηεο θαξηέξαο ηνπ - ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη ηε δεκηνπξγία - θαζώο θαη ηελ πξώηε θαη δεύηεξε 

άλνημε ηεο δσήο ηνπ.  

«Σην ζπίηη όπνπ κεγάισζα δελ ππήξραλ βηβιία», εμνκνινγείηαη ζε έλα από ηα θαηλνύξγηα επεηζόδηα ηεο 

ζεηξάο «Οη θεξαίεο ηεο επνρήο καο» πνπ ζα πξνβιεζεί από ηε ΝΕΤ. «Επεξεάζηεθα όκσο από ηε 

γηαγηά κνπ πνπ δαλεηδόηαλ ηα πην εηεξόθιεηα αλαγλώζκαηα από θηλεηέο βηβιηνζήθεο θαη κνπ ηα πάζαξε, 

αιιά θπξίσο από ηνλ παππνύ κνπ πνπ ήηαλ ηππνγξάθνο. Πέζαλε όηαλ ήκνπλ έμη ρξνλώλ, άθεζε όκσο 

έλα κπανύιν κε αδηάζεηεο εθδόζεηο από όπνπ, όηαλ κεγάισζα, ςάξεπα βηβιία πνπ κε ζπληξόθεςαλ 

γηα κηα εηθνζαεηία».  

Ο Εθν εηζέβαιε ζην ινγνηερληθό ζηεξέσκα ζηα 48 ηνπ, έρνληαο ήδε ζην ελεξγεηηθό ηνπ έληεθα εθιεθηά 

δνθηκηαθά έξγα γηα ηε θηινζνθία θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ Μεζαίσλα, ηε ζεκεηνινγία, ηε καδηθή θνπιηνύξα 

θ.ά. θαη κηα ζπιινγή παξεκβαηηθώλ ρξνλνγξαθεκάησλ. Από ηόηε, από ην 1980 έγξαςε έμη 

κπζηζηνξήκαηα. Γηαηί όκσο άξγεζε ηόζν πνιύ;  

«Εθείλε ηελ επνρή», απαληά γειώληαο ζθαληαιηάξηθα, «έλαο άλδξαο πνπ έλησζε πιήξεο, πνπ ηα είρε 

όια, νηθνγέλεηα - ηηκέο - επηηπρία (ήκνπλ θαζεγεηήο ζην αξραηόηεξν παλεπηζηήκην, αλαγλσξηζκέλνο θαη 
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πνιπκεηαθξαζκέλνο) ζα ην 'ζθαγε κε κηα θνπβαλέδα κπαιαξίλα γηα λα μεθηλήζεη λέα δσή ζην 

Αθαπνύιθν! Επεηδή όκσο απηό ζα ήηαλ δαπαλεξό, εγώ άξρηζα λα γξάθσ ηζηνξίεο.  

Η δεύηεξε απάληεζε, γηα ηνπο επίκνλνπο, είλαη: "επεηδή έλησζα ηελ παξόξκεζε λα ην θάλσ!". Καη ε 

ηξίηε είλαη όηη είρα αλέθαζελ κηα αθεγεκαηηθή παξόξκεζε. Παηδάθη έγξαθα (αλνινθιήξσηα) 

κπζηζηνξήκαηα πξνζπαζώληαο λα κηκεζώ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ Σαληνθάλ θαη θνηηεηήο ζπλέζεζα ηε 

δηαηξηβή κνπ ζαλ αζηπλνκηθή έξεπλα. Δηακόξθσζα δειαδή ηελ αθεγεκαηηθή κνπ θσλή κέζα από ηα 

δνθίκηά κνπ θαη κε απηή ηελ έλλνηα έγξαθα αλέθαζελ κπζηζηνξήκαηα. Οηαλ ινηπόλ κνπ ήξζε ε εηθόλα 

ελόο κνλαρνύ πνπ δειεηεξηάδεηαη θαζώο δηαβάδεη έλα βηβιίν, πξνρώξεζα γηα λα δηαζθεδάζσ 

βιέπνληαο ηε ινγνηερλία ζαλ παξέλζεζε. Δελ θαληαδόκνπλ πσο ζα κε απαζρνινύζε γηα ην δεύηεξν 

κηζό ηεο δσήο κνπ!». 

 

 


