
Σηελ ζπδήηεζε κεηά ηελ ππέξνρε εθδήισζε γηα ηε βιάρηθε έθδνζε ηνπ «Μηθξνύ 

πξίγθηπα», ν εζνπνηόο Κσλζηαληίλνο Θεκειήο καο εθκπζηεξεύηεθε θάηη πνπ κε 

νδήγεζε γηα άιιε κηα θνξά ζηνπο ζπιινγηζκνύο πνπ ρξόληα ηώξα κε ηαιαλίδνπλ θαη 

κε εκπλένπλ: Μαο κίιεζε γηα ην μαθληθό «μύπλεκα» ηεο βιάρηθεο γιώζζαο κέζα ηνπ, 

γηα ηελ απξόνπηε δπλαηή επηζπκία λα μαλαζπκεζεί θαη λα κηιήζεη ηε γιώζζα ησλ 

παηδηθώλ ηνπ ρξόλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πεξηπάηνπ ζηελ Ιζπαλία. Έλαο απιόο, 

ζύληνκνο, θαζεκεξηλόο δηάινγνο ζηα ηζπαληθά αλάκεζα ζε δπν θίιεο ηνπ έθηαζε γηα 

λα ηνπ πξνθαιέζεη ηνλ γιπθό πόλν ηεο λνζηαιγίαο, πνπ ζπλήζσο ζπληζηά ηελ απαξρή 

ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, θαη ηνλ νδήγεζε ζηελ ζηνρεπκέλε επαλά-θηεζε ηεο 

γιώζζαο ηεο κεηέξαο ηνπ, ησλ λαλνπξηζκάησλ, ησλ θαζεκεξηλώλ ζπδεηήζεσλ ζηελ 

ηδησηηθόηεηα θαη ζηε δεζηαζηά ηεο πξώηεο νηθνγέλεηαο. Μηαο γιώζζαο πνπ «έμσ» 

από ην ζπίηη δελ έπξεπε λα κηιηέηαη. Έηζη ην ζέιαλ νη θαηξνί (θαη αλ εμαξηηόηαλ από 

ηηο αλαρξνληζηηθέο αληηιήςεηο ζπγθεθξηκέλσλ αλζξώπσλ έηζη ζα ήηαλ θαη ζήκεξα), 

νη επηθίλδπλνη θαη πεξηνξηζηηθνί γηα θάζε είδνπο «δηαθνξεηηθόηεηα» θαηξνί. Τν 

μύπλεκα κηαο γιώζζαο, ε επαλάθηεζή ηεο, είλαη κηα ζπλαξπαζηηθή ηζηνξία πνπ έρεη 

πάληα λα θάλεη κε ην ππνζπλείδεην, ην θνκκάηη απηό ηνπ εαπηνύ καο πνπ δελ 

απνδέρεηαη εύθνια απαγνξεύζεηο, πεξηνξηζκνύο, απνζησπήζεηο. Έηζη, άμαθλα, κηα 

Θεζζαινληθηά γηαγηά θίισλ πνπ ρξόληα έθξπβε κέζα ηεο ην «ακαξησιό κπζηηθό» ηεο 

αγαπεκέλεο γιώζζαο ησλ παηδηθώλ ηεο ρξόλσλ, μππλώληαο από ην θώκα πνπ ηελ 

είρε ξίμεη έλα απξόνπην εγθεθαιηθό επεηζόδην, κηινύζε θαη θαηαιάβαηλε κόλν ηε 

ζιάβηθε ληνπηνιαιηά ηνπ δπηηθνκαθεδνληθνύ ρσξηνύ ηεο. Τν ππνζπλείδεηό ηεο, ν 

πόλνο ηεο θαηαπίεζεο ρξόλσλ, είραλ κε αθνξκή ην εγθεθαιηθό επεηζόδην, ζβήζεη 

από κέζα ηεο ηα ειιεληθά. Έηζη, έρνληαο εγθαηαιείςεη ζηα γεξάκαηα πηα ηελ αλάγθε 

ηεο «θνηλσληθήο αλαξξίρεζεο», ηελ ληξνπή πνπ ηεο πξνθαινύζε ε πεξηθξόλεζε ησλ 

αλόεησλ ζπκπνιηηώλ ηεο, γη’ απηήλ, ηελ «Σιάβα ρσξηάηηζζα», ην ππνζπλείδεηό ηεο 

επαλαζηάηεζε θαη επηβιήζεθε. Γιώζζα ηεο ήηαλ ηα «ληόπηθα», ηα «καθεδόληθα», 

γηα θάπνηνπο ηα «βνπιγάξηθα», θαη όπνηνο δελ ηελ θαηαιάβαηλε, αο έιπλε ην 

πξόβιεκά ηνπ κόλνο ηνπ. Κάηη παξόκνην ζπλέβε θαη κε ηελ δηθή κνπ ηε γηαγηά από 

ηελ Εύβνηα, πνπ πνηέ δελ ηελ είρακε αθνύζεη λα κηιά ζηε δηθή ηεο γιώζζα ησλ 

παηδηθώλ ρξόλσλ. Κη όκσο κηα κέξα, κόλε κε ηε κηθξή δηζέγγνλή ηεο, θαζηζκέλε 

δίπια ζην ηξαπέδη ηεο θνπδίλαο, ζίγνπξε πσο δελ ηελ άθνπγε θαλέλαο (εγώ είρα 

πεηξώζεη ζηελ πόξηα θαη δελ ηνικνύζα λα ηεο πσ πσο ήκνπλ εθεί), άξρηζε λα 

ηξαγνπδά ρηππώληαο ξπζκηθά ηηο παιάκεο έλα αξβαλίηηθν παηδηθό ηξαγνπδάθη, 

ζπλνδεύνληαο ηελ ηξίρξνλε κηθξνύια ζε έλαλ πξώην, δηζηαθηηθό αξβαλίηηθν ρνξό. Η 

γηαγηά κνπ, ε Αιεμάλδξα, απζόξκεηα, ηε ζηηγκή ηεο κεγάιεο ζπγθίλεζεο θαη ηνπ 

ελζνπζηαζκνύ είρε αλαθαιέζεη ηα ζβεζκέλα ιόγηα, ηε γιώζζα πνπ πνηέ ζηελ Αζήλα 

ησλ εκπνξηθώλ θύθισλ όπνπ ζύρλαδε κε ηνλ Πεινπνλλήζην παππνύ δελ ζα γηλόηαλ 

απνδεθηή. Έηζη ήηαλ θαη έηζη είλαη: Η γιώζζα πνπ ζηηγκάηηδε ηνλ νκηιεηή ηεο σο 

«θησρό», «ρσξηάηε», «μέλν», θιεηδσλόηαλ γεξά ζην πίζσ κέξνο ηεο θαξδηάο, ζε 

θξπθά ζεληνύθηα, ζεληνύθηα γηα ζεζαπξνύο ζακκέλνπο θαη ελίνηε μεραζκέλνπο. Καη 

έθηαλε κηα κηθξή ζεηζκηθή δόλεζε, κηα μαθληθή ζηξνθή ηνπ βίνπ, έλα 

ζπλαηζζεκαηηθό μέζπαζκα γηα λα αλνίμεη ην ζεληνύθη θαη λα μερπζεί από κέζα όιε ε 

νκνξθηά θαη ε ηξπθεξόηεηα ησλ παηδηθώλ ρξόλσλ. Δελ μέξσ αλ από θεη πνπ 

βξίζθεηαη ζα ζπκώλεη καδί  κνπ ή αλ ζην κεηαμύ ζα είλαη ειεύζεξε λα γπξλά όπνηε 

ζέιεη ζην παλέκνξθν ρσξηνπδάθη πάλσ από ηελ άγξηα ζάιαζζα ηνπ Κάβν λη’ Όξν 

θαη λα ηξαγνπδά, πην αλάιαθξε πηα θαη από ηνπο άγξηνπο αλέκνπο ησλ απάηεησλ 

βνπλώλ ηεο, ζηε γιώζζα πνπ πξσηνκίιεζε. Πεξήθαλε. Καη ειεύζεξε. Επηηέινπο. Επί 

– ηέινπο. 



Έηζη θαηάιαβα θαη ηνλ Κσλζηαληίλν Θεκειή ηελ ώξα πνπ απάγγειλε ην πξώην 

θεθάιαην ηνπ «Μηθξνύ Πξίγθηπα» ζηα βιάρηθα, ζπλεπαίξλνληάο καο κε ηελ ππέξνρε 

κεισδία απηήο ηεο μερσξηζηήο γιώζζαο: Ειεύζεξν, αιιά θαη πξνπάλησλ πεξήθαλν. 

Ελζνπζηώδε. Καη κε ην δίθην ηνπ – ηα βιάρηθα, κηα κεισδηθή ιαηηλνγελήο γιώζζα 

πνπ κηιηνύληαη θαη ζα κηιηνύληαη, ηξαγνπδηνύληαη θαη ζα ηξαγνπδηνύληαη από πνιύ 

θόζκν ζηελ Ειιάδα, αθνύγνληαη πνιύ όκνξθα. Πξαγκαηηθά όκνξθα. Καη είλαη 

κεγάιε ε πξνζθνξά αλζξώπσλ ζαλ ηνλ Κσλζηαληίλν, αιιά θαη ζαλ ηνλ Θνδσξή ηνλ 

Και θαη «ην Μαξάθη» ηνπ, ηελ αγαπεκέλε ηνπ βιάρα γπλαίθα πνπ απνθάζηζαλ θαη 

καο παξέζπξαλ ζε απηή ηελ εκπεηξία. 

Μεηά από ρξόληα ελαζρόιεζεο κε παξόκνηα ζέκαηα, κεηά από κηα πηθξή εξεπλεηηθή 

θαη αθαδεκατθή πείξα ζηελ παξάμελε απηή ρώξα πνπ ιέγεηαη Ειιάδα πνπ όιν θαη 

πεξηζζόηεξν, ηώξα κε ηελ θξίζε, αλαδηπιώλεηαη κε ηξόπν απηηζηηθό ζην πιεθηηθό 

ςέκα ηνπ «έλα έζλνο, κηα γιώζζα, έλαο πνιηηηζκόο», κπνξώ λα απαληήζσ ζε 

όπνηνπο πίζσ από πξσηνβνπιίεο ζαλ θη απηήλ πξνεηδνπνηνύλ πεξί «αληεζληθώλ 

ζπλσκνζηώλ» (θάηη πνπ έγηλε ήδε ΚΑΙ γηα ηελ εθδήισζε γηα ηελ νπνία κηιάκε), κε ηα 

ιόγηα ηεο αιεπνύο ζηνλ «Μηθξό Πξίγθηπα»: «Είλαη πνιύ απιό: δελ βιέπεη θαλείο 

πνιύ θαιά παξά κνλάρα κε ηελ θαξδηά. Ό,ηη είλαη ζεκαληηθό, δελ ην βιέπνπλ ηα 

κάηηα.»  

                                                                                                       Αιεμάλδξα Ισαλλίδνπ 

 

 


