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ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

Το τρένο που με έφερε για πρώτη φορά στη Ρώμη ήταν αργοπο-
ρημένο, υπερφορτωμένο και κρύο. Ύστερα από κάμποσες ανε-
ξήγητες καθυστερήσεις στην ανοιχτή πεδιάδα, τα μεσάνυχτα 
μας βρήκαν να διασχίζουμε ακόμη αργά την Καμπανία προς τα 
σύννεφα που κρέμονταν πάνω από τη Ρώμη, βαμμένα με χρώ-
ματα αχνά. Κατά διαστήματα σταματούσαμε σε αποβάθρες όπου 
φώτα λαμπρά έλουζαν για μια στιγμή κάποια μεγαλόπρεπη κε-
φαλή σμιλεμένη από τις ορέξεις του καιρού. Οι σταθμοί έμεναν 
βουτηγμένοι στο σκοτάδι και μόνο πού και πού διέκρινε κανείς 
φευγαλέα κάποιο δρόμο ή τον αδιόρατο όγκο μιας βουνοκορ-
φής. Ήμασταν στη χώρα του Βιργιλίου και ο άνεμος που έπνεε 
σηκωνόταν θαρρείς από τους αγρούς για να μας φυσήξει σαν 
ένας μακρύς στεναγμός του ποιητή, διότι πάντα ο τόπος που 
έχει εμπνεύσει συναίσθημα στον ποιητή καταλήγει να αντλεί το 
συναίσθημά του από εκείνον. 

Το τρένο ήταν υπερφορτωμένο επειδή κάποιοι τουρίστες εί-
χαν ανακαλύψει την προηγούμενη ημέρα ότι οι ζητιάνοι της Νά-
πολης μύριζαν φαινόλη. Ευθύς αποφάνθηκαν πως οι αρχές είχαν 
εντοπίσει κάνα δυο περιστατικά χολέρας και πως απολύμαιναν 
τον υπόκοσμο με τη μέθοδο των ενισχυμένων λουτρών. Ο αέρας 
της Νάπολης γεννά μύθο. Η ξαφνική έξοδος έκανε τα εισιτήρια 
για τη Ρώμη ανάρπαστα, με αποτέλεσμα οι επιβάτες της πρώτης 
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θέσης να ταξιδέψουν στην τρίτη θέση και διάφορα ενδιαφέρο-
ντα άτομα να βρεθούν στην πρώτη.

Μέσα στο βαγόνι έκανε κρύο. Καθόμασταν τυλιγμένοι στα 
πανωφόρια μας και συλλογισμένοι, με μάτια που γυάλιζαν 
από την καρτερία και το δυνατό λευκό φως. Σ’ ένα κουπέ, μια 
συντροφιά που προερχόταν από την ανθρώπινη φυλή που τα-
ξιδεύει περισσότερο από όλες τις άλλες αλλά αντλεί τη μικρό-
τερη απόλαυση από τις μετακινήσεις της, σχολίαζε ακούραστα 
τα κακά ξενοδοχεία, με τις κυρίες να κάθονται με τις φούστες 
σφιχτά τυλιγμένες γύρω από τους αστραγάλους ελπίζοντας να 
αποτρέψουν την άνοδο των ψύλλων. Απέναντί τους είχαν βο-
λευτεί τρεις Ιταλοί από την Αμερική που επέστρεφαν στα σπίτια 
τους σε κάποιο χωριό των Απεννίνων ύστερα από είκοσι χρόνια 
δουλειάς, στο φρουτεμπόριο οι μεν και στην πώληση χρυσαφι-
κών ο δε, στο πάνω μέρος της Μπρόντγουεϊ. Είχαν επενδύσει τις 
οικονομίες τους στα διαμάντια που άστραφταν στα χέρια τους, 
άλλο τόσο όμως έλαμπαν τα μάτια τους από την προσμονή της 
οικογενειακής επανένωσης. Μπορούσε κανείς να προβλέψει 
πώς θα τους αντίκριζαν εμβρόντητοι οι γονείς τους, ανίκανοι 
να αντιληφθούν τι είχε συμβεί ώστε οι γιοι τους να χάσουν τη 
γνωστή χάρη με την οποία η ιταλική γη προικίζει και το ταπει-
νότερο τέκνο της, βλέποντάς τους να γυρίζουν με χαρακτηρι-
στικά χοντροκομμένα, χρησιμοποιώντας λέξεις βαρβαρικές και 
έχοντας απολέσει για πάντα τo έμφυτο μπρίο της φυλής τους. 
Τους ίδιους πάλι, τους περίμεναν μερικές νύχτες σύγχυσης και 
αϋπνίας πάνω από τα κατώγια από πατημένο χώμα όπου κούρ-
νιαζαν τα πουλερικά της μάνας τους.

Σε ένα άλλο κουπέ, μια τυχοδιώκτρια μέσα στην ασημί ζι-
μπελίνα της στήριζε το ένα της μάγουλο στο τζάμι που σειόταν. 
Απέναντί της, μια κυρά με σπινθηροβόλο βλέμμα την παρατη-
ρούσε με προκλητική επιμονή, έτοιμη να συλλάβει κάθε ματιά 
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που ενδεχομένως να έριχνε η γυναίκα στον υπναλέο σύζυγό 
της. Στο διάδρομο δυο νεαροί αξιωματικοί κορδώνονταν και 
έπαιρναν πόζες προσπαθώντας να τραβήξουν το βλέμμα της 
σαν έντομα από τις όμορφες σελίδες του Φαμπρ1, που εκτελούν 
την ερωτική τελετουργία με την ελάχιστη αφορμή, ακόμη και 
μπροστά σε μια πέτρα, μόνο και μόνο επειδή έχουν ενεργοποιη-
θεί κάποιοι συνειρμικοί μηχανισμοί.

Υπήρχε, ακόμη, ένας Ιησουίτης με τους μαθητές του που γέ-
μιζε το χρόνο με κουβέντα στα λατινικά, ένας Γιαπωνέζος δι-
πλωμάτης απορροφημένος από μια συλλογή γραμματοσήμων 
την οποία εξέταζε με δέος, ένας Ρώσος γλύπτης που μελετούσε, 
πολύ σοβαρός, τα οστά του ανθρώπινου κρανίου, μερικοί φοιτη-
τές από την Οξφόρδη με πλήρη πεζοπορική εξάρτυση, οι οποίοι 
διέσχιζαν σιδηροδρομικώς την περιοχή της Ιταλίας που κατεξο-
χήν προσφέρεται για πεζοπορία, η συνηθισμένη γριά χωρική που 
κρατούσε τη χήνα της και ο συνηθισμένος νεαρός Αμερικανός 
που κοιτούσε με το στόμα ανοιχτό. Μια φουρνιά από αυτές που 
η Ρώμη υποδέχεται δέκα φορές τη μέρα συνεχίζοντας να παρα-
μένει η Ρώμη. 

Ο συνταξιδιώτης μου διάβαζε ένα τσαλαπατημένο αντίτυπο 
της Τάιμς του Λονδίνου, με όλα τα παραρτήματά της, τις αγγε-
λίες ακινήτων, τις στρατιωτικές προαγωγές και τα λοιπά. Ύστε-
ρα από έξι χρόνια κλασικών σπουδών στο Χάρβαρντ, ο Τζέιμς 
Μπλαιρ είχε φτάσει στη Σικελία ως αρχαιολογικός σύμβουλος 
μιας κινηματογραφικής εταιρίας που θα μετέφερε την ελληνική 
μυθολογία στην οθόνη. Η εταιρία χρεοκόπησε και διαλύθηκε 
και έκτοτε ο Μπλαιρ περιπλανιόταν στη Μεσόγειο, εργαζόμενος 
σποραδικά και γεμίζοντας ογκώδη σημειωματάρια με τις παρα-
τηρήσεις και τις θεωρίες του. Το μυαλό του γεννούσε ακατάσχε-
τα υποθέσεις για τη χημική σύσταση των χρωμάτων του Ραφαήλ, 
για το φωτισμό κάτω από τον οποίο οι γλύπτες της αρχαιότητας 
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επιθυμούσαν να θεάται το έργο τους, για τη χρονολόγηση των 
πλέον απρόσιτων μωσαϊκών στη Σάντα Μαρία Ματζόρε. Μου 
επέτρεπε να κρατώ σημειώσεις γι’ αυτές και πολλές ακόμη ιδέες 
του, σε βαθμό μάλιστα να αντιγράφω κάποια από τα διαγράμ-
ματά του με χρωματιστά μελάνια. Σε περίπτωση που ναυαγούσε 
με όλα του τα τετράδια –ενδεχόμενο όχι απίθανο δεδομένου ότι 
έμελλε να διασχίσει τον Ατλαντικό μ’ ένα φτηνό σαπιοκάραβο 
από εκείνα που δεν αναφέρονται στις εφημερίδες ούτε καν όταν 
ναυαγήσουν– θα αναλάμβανα αμήχανος το καθήκον να δωρί-
σω όλο αυτό το υλικό στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Χάρ-
βαρντ. Ήταν μάλιστα πιθανό το ανομοιόμορφο της φύσης του 
να του προσέδιδε ανεκτίμητη αξία.

Κάποια στιγμή, ο Μπλαιρ αποφάσισε να μου απευθύνει επι-
τέλους το λόγο, βάζοντας κατά μέρος την εφημερίδα του: «Μπο-
ρεί να έχετε έρθει στη Ρώμη για τις σπουδές σας, προτού όμως 
αφιερωθείτε στους αρχαίους πρέπει να δείτε μήπως υπάρχουν 
και τίποτε ενδιαφέροντες σύγχρονοι».

«Δεν υπάρχει διδακτορική διατριβή για τους σύγχρονους Ρω-
μαίους. Αυτό το κάνουν οι μελλοντικές γενιές. Σε ποιους σύγ-
χρονους αναφέρεστε;» 

«Έχετε ακούσει ποτέ για την Καμπάλα;»
«Ποια Καμπάλα;»
«Ένα είδος ομάδας που ζει γύρω από τη Ρώμη».
«Όχι».
«Είναι πολύ πλούσιοι και έχουν μεγάλη επιρροή. Όλοι τούς 

φοβούνται. Και όλοι υποψιάζονται πως εξυφαίνουν συνωμοσίες 
για να ανατρέψουν την κατάσταση».

«Την πολιτική κατάσταση;»
«Όχι, όχι ακριβώς. Ορισμένες φορές».
«Είναι η αφρόκρεμα της κοσμικής ζωής;»
«Ναι, βέβαια. Αλλά και πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι 
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μανιακά ματαιόδοξοι και καυχιούνται ιδιαίτερα για τη διανοη-
τικότητά τους. Η μαντάμ Αγκαρόπουλος τους έχει από μεγάλο 
φόβο. Λέει πως κάθε τόσο κατεβαίνουν από το Τίβολι είτε για να 
περάσουν με τις ραδιουργίες τους κάποιο νόμο από τη Γερουσία, 
είτε για να επιδώσουν κάποιο εκκλησιαστικό αξίωμα, ή να διώ-
ξουν κάποια δύσμοιρη γυναίκα από τη Ρώμη». 

«Πω, πω».
«Κι όλα αυτά επειδή πλήττουν. Η μαντάμ Αγκαρόπουλος 

λέει πως πλήττουν αβάσταχτα. Τα έχουν όλα εδώ και τόσο πολύ 
καιρό. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι πως απεχθάνονται 
οτιδήποτε πρόσφατο. Περνούν τον καιρό τους κακολογώντας 
τους καινούργιους τίτλους, τις καινούργιες περιουσίες, τις και-
νούργιες ιδέες. Είναι από πολλές απόψεις μεσαιωνικοί. Πρώτα 
απ’ όλα στην εμφάνισή τους. Και στις ιδέες τους. Νομίζω πως το 
πράγμα έχει ως εξής: έχετε ακούσει για κάποιους επιστήμονες 
που εξερευνούν την Αυστραλία και φτάνουν σε περιοχές όπου 
τα ζώα και τα φυτά έχουν πάψει να εξελίσσονται από αιώνες; 
Ανακαλύπτουν θύλακες αρχαϊκών χρόνων μέσα σ’ έναν κόσμο 
που τους έχει αφήσει πολύ πίσω. Κάτι τέτοιο πρέπει να συμ-
βαίνει με την Καμπάλα. Μια ομάδα ανθρώπων που χάνουν τον 
ύπνο τους για ένα μάτσο ζητήματα που ο υπόλοιπος κόσμος έχει 
αφήσει πίσω του εδώ και αιώνες: το δικαίωμα της μιας δούκισ-
σας να διαβαίνει το κατώφλι της πόρτας μπροστά από την άλλη 
δούκισσα, τη διατύπωση ενός δόγματος της Εκκλησίας ή τα εκ 
Θεού δικαιώματα των βασιλέων, και ιδιαίτερα των Βουρβόνων. 
Εξακολουθούν να παίρνουν στα σοβαρά και να παθιάζονται με 
πράγματα που εμείς θεωρούμε εντελώς παρωχημένα. Επιπλέον, 
οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που διαπνέονται από αυτές τις ιδέ-
ες δεν είναι μόνο απομονωμένοι ερημίτες και εκκεντρικοί αλλά, 
ταυτόχρονα, μέλη ενός κύκλου τόσο ισχυρού και αποκλειστι-
κού ώστε όλοι οι κάτοικοι της Ρώμης κατεβάζουν τον τόνο της 
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φωνής τους όταν μιλούν για την Καμπάλα. Δρουν με απίστευτη 
λεπτότητα και επιδεξιότητα και διαθέτουν απίστευτα αποθέμα-
τα πλούτου και αφοσίωσης. Σας μιλώ με τα λόγια της μαντάμ 
Αγκαρόπουλος που τρέφει ένα είδος υστερικού φόβου γι’ αυ-
τούς και διατείνεται πως έχουν υπερφυσικές ικανότητες».

«Αυτό σημαίνει πως τους γνωρίζει προσωπικά».
«Φυσικά. Το ίδιο κι εγώ».
«Δεν μπορεί να φοβάται κανείς ανθρώπους που γνωρίζει. 

Ποιοι αποτελούν αυτή την Καμπάλα;»
«Θα σας πάρω μαζί μου αύριο για να σας συστήσω ένα από 

τα μέλη της, τη μις Γκράιερ. Είναι η επικεφαλής ολόκληρης της 
διεθνούς κοινότητας. Έκανα την καταλογογράφηση της βιβλιο-
θήκης της – θα ήταν αδύνατον να τη γνωρίσω αλλιώς. Έμενα στο 
διαμέρισμά της στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι και είχα κάθε τόσο 
την ευκαιρία να πάρω μια γεύση από την Καμπάλα. Υπάρχει κι 
ένας καρδινάλιος. Και η πριγκίπισσα ντ’ Έσπολι που είναι τρε-
λή. Και η μαντάμ Μπερνστάιν της γερμανικής τραπεζικής οικο-
γένειας. Ο καθένας απ’ αυτούς έχει ένα θαυμαστό χάρισμα, και 
όλοι μαζί στέκουν μίλια ψηλότερα από το πιο χαμηλό κοινωνικό 
στρώμα. Είναι τόσο υπέροχοι που νιώθουν μοναξιά. Οι ίδιοι το 
λένε αυτό. Μαζεύονται στους κήπους του Τίβολι, αντλώντας όση 
παρηγοριά μπορούν ο καθένας από την τελειότητα του άλλου».

«Αυτοαποκαλούνται μέλη της Καμπάλα; Είναι οργανωμένοι;»
«Κατά τη γνώμη μου όχι. Το πιθανότερο είναι πως δεν τους 

έχει περάσει ποτέ από το νου ότι συγκροτούν μια ομάδα. Γιατί να 
μην τους μελετήσετε εσείς; Να εξιχνιάσετε όλο τους το μυστή-
ριο; Έτσι κι αλλιώς, αυτά δεν είναι τα δικά μου χωράφια».

Στην παύση που ακολούθησε, αποσπάσματα συνομιλιών από 
τις διάφορες γωνιές του κουπέ κατέκλυσαν το νου μας, που μέ-
χρι εκείνη τη στιγμή στοίχειωναν μορφές σχεδόν θεϊκές. «Δεν 
έχω την παραμικρή πρόθεση να διαπληκτιστώ μαζί σας, Χίλντα», 
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ακούστηκε να λέει μέσα από τα δόντια της μια από τις Αγγλίδες 
επιβάτισσες. «Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οργανώσατε το ταξίδι 
όσο καλύτερα μπορούσατε. Το μόνο που λέω είναι πως εκείνο το 
κορίτσι δεν καθάριζε το νιπτήρα κάθε πρωί. Έβρισκα τα σημάδια 
απ’ ό,τι είχα ακουμπήσει πάνω του». 

Και από την πλευρά των Ιταλών της Αμερικής: «Του λέω δεν 
είναι δική σου δουλειά αυτή, ανάθεμά σε. Πάρε το αναθεματι-
σμένο σου πουκάμισο και χάσου από δω. Το ’βαλε στα πόδια, 
έτσι έγινε, όπως σου το λέω. Έτρεξε τόσο γρήγορα, που ούτε 
σκόνη πίσω του δεν πρόλαβε ν’ αφήσει».

Ο Ιησουίτης και οι μαθητές του έδειχναν με μεγάλη ευγέ-
νεια το ενδιαφέρον τους για τα γραμματόσημα και ο Γιαπωνέζος 
μουρμούριζε: «Ω, εξαιρετικά, απόλυτα σπάνιο! Των τεσσάρων 
σεντ έχει χρώμα απαλό βιολετί και όταν το κρατήσεις στο φως 
εμφανίζεται ένα υδατόσημο, ένα αλογάκι της θάλασσας. Υπάρ-
χουν μόνο επτά στον κόσμο, εκ των οποίων τα τρία ανήκουν στη 
συλλογή του βαρόνου Ρότσιλντ».

Εάν προσλάμβανε κανείς τους ήχους συμφωνικά, άκουγε με 
τη σειρά πως δεν είχε βάλει ζάχαρη, πως είχε ζητήσει στη Μα-
ριέττα τρία πρωινά στη σειρά να βάλει ζάχαρη, ή να φέρει τη 
ζάχαρη, ότι παρόλο που η Δημοκρατία της Γουατεμάλα τα απέ-
συρε αμέσως, μερικά είχαν διαρρεύσει στους συλλέκτες και πως 
ανυπολόγιστες ποσότητες από πεπόνια πωλούνταν ετησίως στη 
γωνία της Μπρόντγουεϊ και της 126ης οδού. Ίσως από αντίδρα-
ση στις ατελείωτες μωρολογίες των επιβατών να με προσείλκυ-
σε αρχικά η ιδέα να διερευνήσω τους Ολύμπιους της Ρώμης: αυ-
τοί τουλάχιστον, όσο και να έπλητταν ή να πλανώνταν, διέθεταν 
από «ένα θαυμαστό χάρισμα» ο καθένας. 

Μ’ αυτή λοιπόν την άχαρη συντροφιά και μες στην αποκαρ-
διωτική ατμόσφαιρα της πρώτης μεταμεσονύχτιας ώρας, έφτα-
σα επιτέλους στη Ρώμη, σ’ αυτόν το σταθμό, που ίσως είναι ο 
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ασχημότερος στη χώρα, με τις διαφημίσεις των ιαματικών νερών 
να κρέμονται από παντού και μια αφόρητη δυσωδία αμμωνίας. 
Στη διάρκεια του ταξιδιού έκανα διάφορα σχέδια για τη στιγμή 
της άφιξής μου, μην ξέροντας ποια επιθυμία μου να ικανοποι-
ήσω πρώτη: να πιω μέχρι σκασμού καφέ και κρασί και την πιο 
μαύρη ώρα της νύχτας να κατηφορίσω τη Βία Καβούρ. Με τις 
πρώτες νύξεις της αυγής να αντικρύσω την πρόσοψη της Σάντα 
Μαρία Ματζόρε να δεσπόζει πάνω μου, όπως το Αραράτ πάνω 
στην Κιβωτό, και να αναζητήσω το φάντασμα του Παλεστρίνα 
να γλιστρά με το λερωμένο ράσο από μια πλευρική πόρτα για να 
τρέξει σπίτι του στην πολυμελή του οικογένεια με πέντε φωνές. 
Να σπεύσω ύστερα στην πλατεία του Λατερανού, όπου μες στα 
πλήθη του Ιωβηλαίου περιφέρεται ο Δάντης, να θαυμάσω από 
ψηλά το Φόρουμ και να περιτριγυρίσω τον κλειδωμένο λόφο 
Παλατίνο, στη συνέχεια ν’ ακολουθήσω το ποτάμι ώς την τα-
βέρνα όπου στενάζει ο ταλαίπωρος Μονταίν και να κοντοσταθώ 
μπρος στην ψηλοκρεμαστή κατοικία του Πάπα, όπου εργάζονται 
οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες της Ρώμης, εκείνος που δεν υπήρ-
ξε ποτέ δυστυχής κι εκείνος που δεν υπήρξε ποτέ τίποτε άλλο2. 
Θα έβρισκα εύκολα το δρόμο μου διότι, μετά από τα οκτώ σχο-
λικά και προπαρασκευαστικά χρόνια που κρεμόταν πάνω από 
το γραφείο μου, ο χάρτης της πόλης είχε χαραχτεί στο μυαλό 
μου. Μια πόλη που είχα τέτοια λαχτάρα να γνωρίσω ώστε να 
δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μια μέρα θα αξιωνόμουν να τη δω. 

Όταν επιτέλους έφτασα, ο σταθμός ήταν έρημος. Δεν υπήρχε 
ούτε καφές ούτε κρασί ούτε φεγγάρι ούτε φαντάσματα. Μόνο 
μια διαδρομή μέσα από σκοτεινούς δρόμους, το γουργούρισμα 
του νερού στις κρήνες και η πολύ χαρακτηριστική αντήχηση των 
στρωμένων με τραβερτίνη δρόμων. 


