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To µακρύ τραπέζι της µνήµης
στον µικρό, πάµφωτο Μάρκο

Ένα µακρύ, στρωµένο, ξύλινο τραπέζι, τόσο µακρύ, που χάνεις την κεφαλή, τη µέση και
τα άκρα, ένα τραπέζι που ενδέχεται και να το ονειρεύεσαι, πολύ καθαρά όµως, τόσο που
όταν ξυπνάς, βλέπεις αυτά που έβλεπες πριν συµπαγή και ευκρινή, θολά και ρευστά
πλέον, χωρίς περιγράµµατα, σ’ αυτό λοιπόν το µεταιχµιακό τραπέζι, το µεταξύ ύπνου
και ξύπνου, µακρύ, στρωµένο, ξύλινο τραπέζι, κάθονται, στην αρχή ανά συντροφιές και
µετά ανάκατα: η Μελανιασµένη, ο Νεκροθάφτης, οι Ραµµένες, ο Ρίνγκο, η Μαρίκα, ο
Αχταλής, η Μάγδα, η Τζένη-Αµόκ, (Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου,1994), η Θεία Κλάρα,
η Μάνια και ο Αντρέας, ο Στέλιος, η Χαλιµά, η ∆υσδαιµόνα, η Μπουµπού, ο Σάκης, ο
Βάκης, ο Άκης, ο Μάκης (Aπ’ το ίδιο ποτήρι, 1999), ο Μαυρόγυπας, η Ρία, η Νύφη, η
Πεθερά κι ο Πεθερός, ο Σολοµών Κασεβή, ο Μάιρ ∆άσας, ο Ισαάκ Χασδάκ, ο Ζοσέφ
Λεβή, η Νταίζη Μπενουζίλιο, ο Αβραάµ Αλµποχιέρ, ο Μισέλ Φάις, ο Γιός του Νόµου
(Aegypius monachus, 2001), οι σαλοί, οι καυσοκαλυβίτες, οι σύγχρονοι φαρµακοί της
Αθήνας (Η πόλη στα γόνατα, 2002), ο Παρθένης, ο Στέρης, ο Κόντογλου, ο Πικιώνης,
ο Παπαλουκάς, ο Τσαρούχης, ο Βέλµος, ο Σπαθάρης, ο Καράς, ο Κωνσταντινίδης (Το
µέλι και η στάχτη του Θεού, 2002), ο κύριος Μιχαηλίδης, το Αννιώ, ο Μοσκώβ-Σελήµ, η
Κλάρα-Ευλαλία, η Μελέικα-Παυλόφσκα, η Μιχαλιέσσα, ο Παππούς, ο Γεώργιος Ζαρίφης,
η Μπετίνα Φραβασίλη, ο Κάφκα, ο Παπαδιαµάντης, ο Ροΐδης, ο Παλαµάς, ο Καρυωτάκης,
ο Φρου Φρου, ο Τσιριγώτης, ο Μιχαήλ Μητσάκης, ο Γιωργής ήµην εγώ (Ελληνική αϋπνία,
2002), η Ρούσκα Ρούσεβα, η Κούνεβα, ο Εµάνουελ, ο Ζίβκοφ, ο Μαύρος επιστάτης,
ο Γκεόργκι, η Κόκκινη πιπερίτσα (Το κίτρινο σκυλί, 2009), Η µητέρα, ο πατέρας και τα
πολλαπλά τους καθρεφτίσµατα, η Γ1 και η Γ2, η Καύλα του ενθάδε και του επέκεινα
(Κτερίσµατα, 2012), Αυτός που περπατάει πηδηχτά, Αυτός που σέρνει το βάδισµά του,
η αθέατη Φωνή (Το παγκάκι του κανένα, 2013), η Μάσα µε τον µπαλτά ή Θρασόµυγα
ή Συνδεδεµένη 7591 ή Απαντησοµηχανή ή Πανσεληνοειδής ή Θλιµµένο πτώµα ή Αυτή
που πίνει καφέ, µπορεί όµως και τσάι, ή Ριγµένη στο πουθενά ή Τεράστιο έκζεµα ή
Κουτσή µπαλαρίνα ή Αστεία πληγή, µε δυο λόγια, η κυρία Corti (Lady Cortisol, 2017).
Σ΄ αυτό, λοιπόν, το τραπέζι της µνήµης, του ανάποδου φυλλοµετρήµατος είκοσι τριών
χρόνων γραφής, κάθισαν δώδεκα αγαπηµένοι φίλοι, αφοσιωµένοι και ταλαντούχοι άνθρωποι της εικόνας, για την ακρίβεια ανακατεύτηκαν µε πολλά από τα φασµατικά πρόσωπα των βιβλίων µου, αυτούς τους εξηµερωµένους δαίµονες, τους κατάσαρκους
πληρεξούσιούς µου –εντός και εκτός κειµένου– κι έτσι, όλους µαζί, τρώγοντας, πίνοντας, συζητώντας και γελώντας, σαν µια παλιά, δοκιµασµένη, άφθαρτη συντροφιά, µας
βρήκε το ξηµέρωµα, µπορεί όµως και το σούρουπο, µιας µέρας που εδώ και χρόνια
σβήνει και ποτέ δεν τελειώνει.

Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου • 2017 Ι «Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου»

Μ Ι Σ Ε Λ ΦΑ Ϊ Σ

Βίντεο, διάρκεια 11’

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ

Το γκρι στούντιο • 2017 Ι «Lady Cortisol»
100 x 80 εκ.

• λάδι σε καµβά

ΜΑΡΙΛΙΤΣΑ ΒΛΑΧΑΚΗ

Χωρίς τίτλο • 2017 Ι «Το κίτρινο σκυλί»
81 x 61 εκ.

• µικτή τεχνική σε καµβά

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΟΥΛΑΚΟΣ

Ύπνος στο παγκάκι του κανένα • 2017 Ι «Το παγκάκι του κανένα»
90 x 115 εκ.

• λάδι σε καµβά

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΖΑΜΠΟΥΡΑ

Σιωπηλή πόλη • 2017 Ι «Ύστερο βλέµµα»
150 x 140 εκ.

• λάδι σε καµβά

ΗΛΙΑΣ ΚΟΣΙΝΤΑΣ

Θεατρικές σηµειώσεις • 2003-2014 Ι «Το κίτρινο σκυλί»
13 x 19 εκ.

• ψηφιακή εκτύπωση

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ

Η σπηλιά του Πάνα • 2017 Ι «Κτερίσµατα»
12,5 x 9,5 εκ.

• ακρυλικό σε χαρτόνι

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΚΟΡΟΣ

Ελληνική αϋπνία • 2017 Ι «Ελληνική αϋπνία»
91 x 91 εκ.

• ζωγραφισµένο µε χρώµατα λαδιού σε λινό και ξύλο

ΧΡΟΝΗΣ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ

Χωρίς τίτλο • 1999 Ι «Απ’ το ίδιο ποτήρι»
25 x 19 εκ.

• µικτή τεχνική σε χαρτί

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Να υπνωτίσουµε το κένο µε χρώµατα • 2017 Ι «Το µέλι και η στάχτη του Θεού»
120 x 100 εκ.

• λάδι σε πανί

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ελαιώνας • 2017 Ι «Το µέλι και η στάχτη του Θεού»
140 x 173 εκ.

• αυγοτέµπερα σε κόντρα πλακέ

Β Ι Ο Γ ΡΑΦ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Τ Ο Υ Σ Υ Γ Γ ΡΑΦ Ε Α

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΡΡΗΣ

Κρέας και σπλάχνα • 2017 Ι «Από την ανάγνωση του έργου του Μισέλ Φάις»
60 x 80 εκ.

• λάδι σε µουσαµά

Ο Μισέλ Φάις είναι υπεύθυνος του ενθέτου βιβλίου
στην Εφηµερίδα των Συντακτών. ∆ιδάσκει δηµιουργική
γραφή στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας και στη «Σχόλη» των
Εκδόσεων Πατάκη. Το 2000 τιµήθηκε µε το Κρατικό
Βραβείο ∆ιηγήµατος. Βιβλία του και διηγήµατά του έχουν
µεταφραστεί στα αγγλικά, γερµανικά, γαλλικά, ισπανικά, ρουµάνικα, τσέχικα και κινέζικα. Έργα του έχουν
ανεβεί στο θέατρο (από τους Ρούλα Πατεράκη, Θοδωρή Γκόνη, Λίλλυ Μελεµέ, Περικλή Χούρσογλου, Αλεξία
Καλτσίκη κ.ά.), ενώ στον κινηµατογράφο έχει συνεργαστεί στο σενάριο µε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Έχει
πραγµατοποιήσει ατοµικές φωτογραφικές εκθέσεις.
Έχει εκδώσει εννέα πεζογραφικά βιβλία, δύο θεατρικά
έργα και δύο φωτογραφικά λευκώµατα.

Φωκίωνος Νέγρη 16, 11257 Αθήνα, Τ: 2108824681
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

