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Πεζά κείμενα τοῦ Γιώργου Ἰωάννου διάβασα πρώτη φορά τό 
Σεπτέμβρη τοῦ 1962. Εἶχα ἐπιστρέψει στήν Ἀθήνα ἀπό τά Γιάννινα γιά τήν 
ἑπόμενη πανεπιστημιακή χρονιά καί πῆγα νά δῶ τρεῖς φίλους –συνεκδότες 
μου στό γιανιώτικο περιοδικό Ἐνδοχώρα. Ἦταν ἐκπαιδευτικοί καί βρίσκονταν 
σέ περίοδο μετεκπαίδευσης στό πανεπιστήμιο τῆς Ἀθήνας. Ἦταν ὁ Ἀχιλλέας 
Λεοντάρης, ὁ Θανάσης Τζούλης καί ὁ Φάνης Τουλούπης. Τούς συνάντησα στό 
κτήριο τῆς Νομικῆς Σχολῆς, ἐκεῖ πού στεγαζόταν τότε καί ἡ Φιλοσοφική 
Σχολή. Σ᾿ ἕνα ἀμφιθέατρο τοῦ δεύτερου ὀρόφου, ἄν θυμοῦμαι καλά, πρίν ἀπό 
τήν ἔναρξη τοῦ μαθήματος πού θά παρακολουθοῦσαν. Ἐκεῖ, λοιπόν, κάποια 
στιγμή πού βρεθήκαμε μόνοι μέ τό Φάνη Τουλούπη τόν ρώτησα ἄν 
κυκλοφόρησε τίποτε ἐνδιαφέρον. Κυκλοφόρησε, μοῦ εἶπε, ἡ Διαγώνιος -τό 
περιοδικό πού ἔβγαζε στή Θεσσαλονίκη ὁ Ντίνος Χριστιανόπουλος. Τί ἔχει, 
ρώτησα μέ κάποια νεανική διάθεση ἀμφισβήτησης. Ἔχει πρόζες τοῦ Ἰωάννου, 
μοῦ εἶπε... Ὥς τότε ὁ Ἰωάννου μᾶς ἦταν γνωστός ὡς ποιητής. 

Ἔτρεξα στόν Κολλάρο, τό βιβλιοπωλεῖο τῆς «Ἑστίας» (στήν ὁδό 
Σταδίου τότε), ὅπου βρῆκα τή Διαγώνιο, (ἔτος 5, τεῦχος 1, ἀριθμός 9, 
Θεσσαλονίκη, πρωτοχρονιά 1962). Στίς πρῶτες ἐννιά σελίδες τοῦ τεύχους 
ἦταν τυπωμένα τρία σύντομα πεζά τοῦ Ἰωάννου: «Οἱ κότες», «Τά λαϊκά 
σινεμά» καί «Ὁ φόβος τοῦ ὕψους». Τά κείμενα αὐτά, ὅπως καί τά ἄλλα δυό 
(«Τά ἑβραίικα μνήματα» καί «Τά κελιά», πού δημοσιεύτηκαν στό ἐπόμενο 
τεῦχος τῆς Διαγωνίου), κάναν ἐντύπωση γιά τόν εἰς ἑαυτόν ἐμπειρικό λόγο 
τους καί τήν εἰλικρίνεια τοῦ αἰσθήματος. Καί κάπως ἀόριστα θύμιζαν μικρά 
πεζά τοῦ Κάφκα καί τοῦ Καρυωτάκη. Σίγουρα πάντως ἐκείνη ἡ πρώτη 
ἀνάγνωση ὑστεροῦσε κατά πολύ τῆς μεταγενέστερης, ὅταν κυκλοφόρησε τό 
βιβλίο τοῦ Ἰωάννου Γιά ἕνα φιλότιμο, ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Διαγωνίου τό 1964. 
Τότε φάνηκε ὅτι βρισκόμασταν μπροστά σ᾿ ἕνα  ρηξικέλευθο πεζογραφικό 
τάλαντο. Κάτι πού ἡ συνέχεια δέν τό διέψευσε.  

Στή νεοελληνική λογοτεχνία λάνθανε πάντα ἡ ἀναζήτηση τῆς 
ἐντοπιότητας ἤ, ἀλλιῶς, ἡ ἐμπράγματη ἔκφραση τοῦ εἶναι μας. Ὁμολογημένη 
ἤ ὄχι, ἡ αὐθεντική ἔκφραση τῆς ἀνθρωπογεωγραφίας μας, ὡς στοιχεῖο 
αὐτογνωσίας, ἀποτελοῦσε καί ἀποτελεῖ μόνιμο λογοτεχνικό ζητούμενο. Σ᾿ 
αὐτή τήν ἀναζήτηση τά «Πεζογραφήματα» τοῦ Ἰωάννου ἔδιναν μιά 
προσωπική, πρωτότυπη καί πειστική ἀπάντηση. Τό πρωτότυπο καί πειστικό 
ἰδίως τοῦ ἐγχειρήματος ἦταν πού μᾶς ἔκανε τότε νά κοιτάζουμε ἐρευνητικά 
πάλι καί πάλι αὐτά τά κείμενα, διασκεδάζοντας τελικά τίς ὅποιες ἀμφιβολίες 
μας. Πράγματι ἐδωπέρα κάτι γινόταν, ὁ πεζογράφος αὐτός ἄνοιγε ἕνα 
παράθυρο στήν ἐνδοχώρα μας... 

 
Τόν ἴδιο τό συγγραφέα τόν γνώρισα, σ᾿ ἕνα ταξίδι μου στή 

Θεσσαλονίκη, τό 1968. Μεταξύ ἄλλων θυμοῦμαι μιά ξενάγηση στήν ἐκκλησιά 



τῆς Ἁγίας Σοφίας καί τόν κουβεντιαστό λόγο του. Τό μεθεπόμενο χρόνο, σέ 
νέο ταξίδι μου στή Θεσσαλονίκη, συναντηθήκαμε πάλι. Εἴχαμε βρεθεῖ μερικοί 
συνομήλικοι (Λαχάς, Εὐαγγέλου, Κοκόλης, Καρανικόλας, Πίστας) στό μικρό 
ἐργαστήρι ζωγραφικῆς τοῦ Λαχᾶ. Εἶχε γίνει κάποια κουβέντα γιά συμμετοχή 
τῆς δεύτερης μεταπολεμικῆς γενιᾶς στόν προσεχή ἀντιχουντικό τόμο πού θά 
ἀκολουθοῦσε τά 18 Κείμενα. Ὁ Εὐαγγέλου μάλιστα εἶχε γράψει καί μᾶς 
διάβασε κάτι πού θά μποροῦσε νά ᾿ταν πρόλογος τῆς συλλογικῆς ἔκδοσης. 
Στό τέλος ὅλη ἡ παρέα, καθώς ἡ μέρα ἦταν ἡλιόλουστη, βγήκαμε καί 
καθήσαμε σ᾿ ἕνα ὑπαίθριο καφενεῖο. Ἐκεῖ μᾶς βρῆκε περαστικός ὁ Ἰωάννου 
καί ἔμεινε στήν παρέα μας ὥς τήν ὥρα πού, ἀργότερα, μετά ἀπό κάμποσο 
βάδισμα στήν πόλη, διαλυθήκαμε...  

Μ᾿ αὐτές τίς δυό συναντήσεις ἡ σχέση μας δέν ἦταν παρά σχέση ἁπλῆς 
γνωριμίας. 

Τό 1971 ἐπέστρεψα ἀπό τήν ἀπαρχία, ὅπου ὑπηρετοῦσα ὡς ἀγροτικός 
γιατρός, στήν Ἀθήνα γιά νά πάρω εἰδικότητα. Τήν ἴδια χρονιά εἶχε ἔρθει στήν 
Ἀθήνα κι ὁ Ἰωάννου μέ μετάθεση στό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἀπό τίς πρῶτες 
μέρες πού ἔφτασα στήν Ἀθήνα συναντηθήκαμε τυχαῖα στήν ὁδό Κοραή, ἔξω 
ἀπό τό καφενεῖο «Γαμβέτα» τότε. Ὁ Γιῶργος κρατοῦσε μιά βαριά πέτσινη 
τσάντα, προφανῶς γεμάτη χαρτιά. Εἴμασταν κι οἱ δυό βιαστικοί, ἀλλάξαμε 
τηλέφωνα καί εἴπαμε νά μή χαθοῦμε... 

Πράγματι δέν χαθήκαμε. Σύντομα τηλεφωνηθήκαμε, συναντηθήκαμε, 
ξανά καί ξανά κι ἡ σχέση μας πῆρε τό δρόμο τῆς στενῆς φιλίας. Ἦταν εὔκολο 
νά γίνει κανείς φίλος μαζί του γιατί, ἀνάμεσα σέ ἄλλα, τόν χαρακτήριζε ἡ 
εἰλικρίνεια καί ἡ ντομπροσύνη. Ἦταν ἄνθρωπος, ὅπως λέμε, τῆς ψάθας καί 
μιλοῦσε ἐλεύθερα, χωρίς κρατήματα, γιά τόν ἑαυτό του. Ἔνιωθες, 
διαισθανόσουν, πώς δέν εἶχε δεύτερο πρόσωπο, πώς ἦταν ἀνοιχτός ἀπέναντί 
σου καί πώς ὅ,τι εἶχε νά σοῦ πεῖ τό ἔλεγε μπροστά σου. Εἶχα πικρή πείρα ἀπό 
τίς διπλοπροσωπίες καί ἡ περίπτωσή του ἦταν, ἀπό τήν ἄποψη αὐτή, θά᾿ 
᾿λεγα, λυτρωτική. Ἕνας μαγνήτης νά σχετίζεσαι μαζί του. Ἀκόμα καί τά 
δυσάρεστα μυστικά του τά ἔβγαζε στή φόρα μέ χιουμοριστική συνήθως 
διάθεση. Βέβαια εἶχε τίς εὐθιξίες του. Κάποτε τοῦ παρατήρησα πώς δέν 
ταίριαζε, μετά ἀπό τόση σχέση, νά μή δίνει συνεργασία  στή Διαγώνιο, κι 
ἐκνευρίστηκε. «Δέν ξέρεις τί λές» μοῦ εἶπε. «Ἄν στείλω κείμενο στό 
Χριστιανόπουλο, θά γυρίζει νά τό δείχνει ἀπό δῶ κι ἀπό κεῖ, κοροϊδεύοντάς 
με». Στίς εὐθιξίες του θά ἐπανέλθω παρακάτω. 

Ἦταν εὐχάριστο νά περπατᾶς μαζί του. Τοῦ ἄρεσε νά περπατάει στούς 
κεντρικούς ἰδίως δρόμους τῆς Ἀθήνας. Κι ἄν τύχαινε νά τόν συνοδεύεις δέν 
σταματοῦσε νά μιλάει γιά τά μικροπεριστατικά πού τόν ἔδεναν μέ κάποια μέρη 
(εἶχε ζήσει καί παλιότερα στήν Ἀθήνα), γιά ὅ,τι τοῦ ἔκανε ἐντύπωση ἀπό τό 
περιβάλλον, γιά μικρές ἤ μεγάλες ἀλλαγές πού διαπίστωνε πώς γίνονταν. 
Κυριολεκτικά χτένιζε τό περιβάλλον, τό ἐρευνοῦσε λές μέ μεγεθυντικό φακό 
καί ἄνοιγε προσωπικούς λογαριασμούς μ᾿ ἐκεῖνο. Γιά μένα ἦταν ἕνα μάθημα 
παρατηρητικότητας καί προσωπικοῦ γίγνεσθαι. Δέν μποροῦσα νά ὑποψιαστῶ 
πρίν πῶς ὑπῆρχαν τόσα ἀξιοπαρατήρητα σ᾿ αὐτούς τούς δρόμους στούς 
ὁποίους περπατοῦσα γιά περισσότερα ἀπό δεκαπέντε χρόνια. Καί πολύ 
περισσότερο δέν μποροῦσα νά συνδέσω αὐτή τήν ἔλλειψη μέ τήν ἐξέλιξη τῆς 
προσωπικῆς μου ζωῆς. Κι ὅ,τι περισσότερο μέ ἔπειθε πώς τά πράγματα ἦταν 
μέ τό μέρος τοῦ Ἰωάννου, ἦταν ὁ ἁπλός, ὁ ἀπροσχημάτιστος καί φυσικός 



λόγος του. Δέν ἔκανε φιλολογία, δέν ἦταν ὁ διανοούμενος ἤ ὁ λογοτέχνης, 
ἀλλά ὁ καθημερινός ἄνθρωπος. Ὅσο γιά μένα τό μάθημα αὐτό ποτέ δέν τό 
᾿μαθα καλά.  

Ὅ,τι περισσότερο μένει ἀπό τή σχέση μου μαζί του εἶναι μερικές 
σχεδόν ὁλονύχτιες συζητήσεις πάνω στό θέμα τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς καί τῆς 
δημιουργίας. Δέν ἦταν ἄνθρωπος τῆς θεωρίας, μποροῦσε ὡστόσο νά συζητάει 
μέ γνώση πάνω στά ζητήματα τῆς ζωῆς καί τῆς λογοτεχνικῆς πράξης. Καί 
μάλιστα νά συζητάει, ὅσο μπορῶ νά κρίνω, ἄσφαλτα, γιατί εἶχε ἔντονη 
αἴσθηση τοῦ πραγματικοῦ ἡ ὁποία σάν ἕνα εἶδος πυξίδας τόν προσανατόλιζε 
ἀμέσως πρός τό καίριο καί τό σημαντικό. Ἄν καί τό θέμα αὐτῶν τῶν 
συζητήσεων θά ἔπρεπε νά θεωρηθεῖ ἐξαντλημένο μετά ἀπό μιά, δυό, τρεῖς 
τέτοιες συναντήσεις, λές καί κάτι μᾶς τραβοῦσε κάθε φορά νά ἀρχίζουμε πάλι 
ἀπό τήν ἀρχή. Ἦταν σάν μιά βουβή συμφωνία. Ἀκόμα καί ἡ ἀτμόσφαιρα τοῦ 
γραφείου του, ὅπου κατά κανόνα τά λέγαμε, ἄλλαζε. Γινόταν, θά ᾿λεγες, πιό 
ζεστή, πιό οἰκεῖα, πιό ἐκφραστική...  

Λέγαμε λοιπόν πώς δέν μπορεῖ νά φτάσει κανείς σέ δόκιμη λογοτεχνική 
πράξη ἄν δέν ἔχει ἤδη ἔντονη ἐσωτερική ζωή. Ἔντονη μέ τή σημασία τῆς 
βαθιά γεωργημένης, τῆς χωρίς ὅρους ὑπαρξιακῆς δοκιμασίας σέ κάθε εἴδους 
κρίσιμων περιστάσεων πού συμβαίνει νά τοῦ τυχαίνουν. Ἔτσι ὥστε νά 
ἀποταμιεύονται μέσα του ἐνεργά ποσά βιωματικοῦ ὑλικοῦ. Καί ἀσφαλῶς δέν 
χρειαζόταν, γιά νά ἔχει κανείς ἔντονη ἐσωτερική ζωή, νά πάρει μέρος σέ 
ἐπικίνδυνα ταξίδια ἤ σέ παράτολμες πολεμικές ἤ, ἄλλης μορφῆς, ριψοκίνδυνες 
περιπέτειες. Τά παιδικά χρόνια ἔχουν ὅλο τό παριθώριο νά εἶναι ἄκρως κρίσιμα 
ἀπό τή συγκεκριμένη ἄποψη. Τό ἴδιο οἱ περίοδος τῶν σπουδῶν καί γενικότερα 
ἡ τριβή μέσα στίς ἀνθρώπινες σχέσεις. Μέ κορυφαία βέβαια τήν ἐρωτική 
σχέση πού εἶναι πάντα μιά κρίσιμη στιγμή γιά τόν καθένα. Χρειαζόταν ἁπλῶς 
ἑτοιμότητα, τό νά εἶναι κανείς ψυχικά διαθέσιμος καί δεκτικός  ἀπέναντι στίς 
περιστάσεις... Ἄλλο προσφιλές ἀντικείμενο κουβέντας ἀποτελοῦσε τό θέμα 
τῆς συγγραφικῆς ἠθικῆς. Μιᾶς ἠθικῆς πού δέν ἔχει σχέση μέ τή συμβατική 
κοινωνική ἠθική, ἀλλά μέ τή συγγραφική ἀκεραιότητα. Μέ τήν ἔννοια ὅτι ὁ 
κάθε λογοτέχνης, ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα νά πιάσει τήν πένα, ὀφείλει νά εἶναι 
ἄτεγκτος μέ τόν ἑαυτό του. Νά ἀφήνει στήν ἄκρη τίς ὅποιες ἰδιοτελεῖς ὀρέξεις, 
νά βγάζει ἀπό τό μυαλό του τή γλυκιά παρουσία τοῦ ἀναγνώστη, νά 
ἀπογυμνώνεται ἀπό τήν πανοπλία τῶν κοινῶν ἰδεῶν καί νά προσηλώνεται στό 
ἀντικείμενό του. Καί βέβαια νά ἐλέγχει συνεχῶς τό βαθμό τῆς εἰλικρίνειάς 
του... Κουβεντάζοντας αὐτά τά θέματα, γίνονταν συχνές ἀναφορές σέ 
περιπτώσεις συγγραφέων καί ἔργων, θετικές ἤ ἀρνητικές, ἀπό τήν περιοχή τῆς 
νεοελληνικῆς ἰδίως λογοτεχνίας καί περισσότερο τῆς πεζογραφίας. Τό 
συχνότερο θετικό παράδειγμα πού χρησιμοποιοῦσε ὁ Ἰωάννου σε τέτοιες 
ἀναφορές ἦταν τά διηγήματα τοῦ Παπαδιαμάντη καί ἡ Ἱστορία ἑνός 
αἰχμαλώτου τοῦ Στρατῆ Δούκα... Ἕνα ἀκόμα θέμα συζητήσεων, ἐξίσου 
ἑλκυστικό, ἦταν αὐτό τοῦ λογοτεχνικοῦ λόγου. Καλύτερα: τῆς γνησιότητας 
τοῦ λογοτεχνικοῦ λόγου. Ὁ Ἰωάννου ὑποστήριζε πώς ἡ λογοτεχνική γλώσσα 
ὠφείλει νά εἶναι καλλιεργημένη, ἀλλά νά  μή χάνει τήν ἀναλογία της μέ τόν 
προφορική γλώσσα, γιατί διαφορετικά χάνει τή φυσικότητά της. Νά μή 
φαίνεται δηλαδή σκηνοθετημένη, οὔτε νά εἶναι ἀπρόσωπη καί χύμα. Ἀπό τήν 
ἄποψη αὐτή ὁ λογοτεχνικός λόγος ὀφείλει νά εἶναι πάντοτε προσωπικός καί 
πρωτότυπος. Μερικοί σύγχρονοι πεζογράφοι, τούς ὁποίους ὀνόμαζε, δέν 



ἔχουν, ἔλεγε, προσωπικό λόγο καί γι᾿ αὐτό δέν εἶναι καλοί λογοτέχνες. Κι ἐδῶ 
πάλι θυμόταν, ὡς ἐξαιρετικές περιπτώσεις, τόν Παπαδιαμάντη καί τό Δούκα. 

 
Ἐπανέρχομαι τώρα στό ζήτημα τῆς εὐθιξίας του. Ὅσο μπορῶ νά κρίνω 

βάραιναν στή πλευρά αὐτή τοῦ χαρακτήρα του τρία δεδομένα. Ἡ δημιουργική 
μονομέρειά του, ἡ ἔμφυτη ὑπερευαισθησία του καί ἡ ἐπίγνωση τῆς ἀξίας του.  

Ἡ δημιουργική μονομέρεια εἶναι λίγο πολύ κοινό γνώρισμα τῶν 
καλλιτεχνικῶν κράσεων. Ὅλοι οἱ καλλιτέχνες εἶναι ἐγωκεντρικά ἄτομα. Κι αὐτό 
εἶναι μιά ἀνάγκη τῆς δημιουργικῆς δουλειᾶς τους. Ὅμως, παρότι ἀναγκαία, 
αὐτή ἡ συσπείρωση στόν ἑαυτό τους δέν παύει νά τούς ὁδηγεῖ σέ μονομερεῖς 
ἐκτιμήσεις. Ὁ Ἰωάννου δέν ἦταν ἀπαλλαγμένος ἀπό τό στοιχεῖο αὐτό. Ἡ 
ἔμφυτη, ἔπειτα, ὑπερευαισθησία του τόν ἔκανε νά βλέπει μέ μεγεθυντικό 
φακό τίς ὅποιες ἀρνητικές ἐκδηλώσεις ἤ ἀδικίες τοῦ γινόταν. Μέ συνέπεια νά 
τίς ἀντιμετωπίζει μέ ἀνάλογο ὑπερβολικό τρόπο. Ἐξίσου ὑπερβολικός ἤ σχεδόν 
ἦταν καί στίς θετικές ἀντιδράσεις του. Ἀπό τ᾿ ἄλλο μέρος εἶχε ἐπίγνωση τῆς 
λογοτεχνικῆς ἀξίας του, γεγονός πού ἔπαιρνε κάπως μέσα του σημασία 
κοινωνικοῦ προνομίου. Ἀντιλαμβανόταν δηλαδή τή λογοτεχνική ἀξία καί ὡς 
κοινωνική διάσταση τῆς ἀτομικότητάς του. Αὐτή ἡ κοινωνική ἐκδοχή τῆς 
λογοτεχνικῆς ἀξίας φαινόταν μερικές φορές ἀπό τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο 
ἀντιδροῦσε γιά πρόσωπα πού ἀνῆκαν σέ ὑψηλότερα κοινωνικά στρώματα. 
Ἐνοχλημένος κάποτε ἀπό ὁρισμένο γεγονός εἶπε, χωρίς ἔπαρση ἀλλά μέ 
παράπονο, «Ἀπό μένα θά μείνουν κάμποσες σελίδες, ἀπό τό Σαββίδη τί θά 
μείνει;» Ἀφήνοντας νά ἐννοηθεῖ πώς οἱ «κάμποσες σελίδες» ἀποτελοῦσαν 
κοινωνική συμβολή πού θά ᾿πρεπε νά ἀναγνωρίζεται γιά λογαριασμό του. 
Περιττό νά πῶ ὅτι ἡ ἐπίγνωση τῆς λογοτεχνικῆς ἀξίας του ἀποτελοῦσε καί ἕνα 
κριτήριο γιά ὅ,τι λεγόταν ἀπό ἄλλους γιά τόν ἴδιο καί τά γραφτά του. 

Ἡ εὐθιξία τοῦ Ἰωάννου ἐκδηλώθηκε πολλές φορές ἀπό μικρές ἤ 
μεγάλες ἀφορμές. Περισσότερο ὅμως ἔντονα, καθώς ἔνιωθε βαθιά θιγμένος, 
ἐκδηλώθηκε ἀπέναντι στόν ἐκδότη τοῦ «Ἑρμῆ», Ἄλκη Ἀγγέλου καί στόν 
Δημήτρη Μαρωνίτη. Οἱ ἱστορίες εἶναι γνωστές, ὁ Ἰωάννου τίς ἀνάφερε μέ 
λεπτομέρειες στό κείμενό του «Εἰς ἑαυτόν» (περιέχεται στόν τόμο Ἡ 
πρωτεύουσα τῶν προσφύγων), στούς «Θυσάνους» τῶν τευχῶν τοῦ 
περιοδικοῦ του Φυλλάδιο καί σέ συνενετεύξεις του σέ περιοδικά.1 Ἐδῶ θά πῶ 
λίγα, ὅπως τά ἔζησα ἀπό κοντά. 

 Ἡ συμφωνία μέ τόν Ἀγγέλου ἦταν νά πάρει ὁ Ἰωάννου, γιά τή δεύτερη 
ἔκδοση τῶν πεζογραφημάτων Ἡ σαρκοφάγος, πέντε χιλιάδες δραχμές ἀπό τόν 
«Ἑρμῆ»,  (βρισκόμαστε στά 1971-᾿72-᾿73...) Τά χρόνια ὅμως περνοῦσαν καί 
Ἡ σαρκοφάγος δέν ἔκανε δεύτερη ἔκδοση. Ὁ Ἰωάννου ἄκουγε ἀπό τούς 
φίλους του νά λένε πώς ἦταν ἀδύνατο νά μήν εἶχε κάνει τό βιβλίο δεύτερη 
ἔκδοση, μιά καί τά πράγματα ἔδειχναν πώς ἀγοραζόταν. Ὁ ἴδιος ἔβλεπε ὅτι 
μπορεῖ νά ἦταν ἔτσι, ἀλλά δέν εἶχε κάποια βάσιμη ἔνδειξη δεύτερης ἔκδοσης. 
Τελικά προσέχοντας μιά μέρα, στό βιβλιοπωλεῖο Ἐνδοχώρα στήν ὁδό 
Σόλωνος, ὁρισμένες λεπτομέρειες στό τύπωμα τῆς Σαρκοφάγου, διαπίστωσε 
πώς πρόκειται γιά ἀνατύπωση. Τηλεφώνησε στόν Ἀγγέλου κι ἐκεῖνος τοῦ 
ἔκλεισε συνάντηση στόν «Ἑρμῆ». Ὁ Ἰωάννου ἔτρεξε τήν ὁρισμένη μέρα καί 
ὥρα στόν «Ἑρμῆ», ἀλλά ὁ Ἀγγέλου δέν πῆγε. Ἀκολούθησε δεύτερο 

                                                 
1 Κοίταξε τό περιοδικό Διαβάζω, τεῦχος 9, Ἀθήνα, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1977. 



τηλεφώνημα τοῦ Ἰωάννου καί κλείστηκε δεύτερη συνάντηση. Ὁ Ἀγγέλου οὔτε 
αὐτή τή φορά  παρουσιάστηκε. Ἔτσι ὁ Ἰωάννου, κι ἀφοῦ οὔτε σέ νέα 
τηλεφωνική ἐπικοινωνία δέν βρῆκε κατανόηση ἀπό τόν Ἀγγέλλου, ἔγραψε στή 
Λένα Σαββίδη ζητώντας τήν παρέμβασή της -ἡ Σαββίδη ἦταν τόν πρῶτο καιρό 
συνεκδότρια στόν «Ἑρμῆ». Ἀπό τή Σαββίδη ὅμως δέν ἔλαβε θετική ἀπάντηση. 
Στό μεταξύ εἶχαν ἤδη κυκλοφορήσει ἀπό τόν «Ἑρμῆ» μερικές ἄλλες 
συλλεκτικές ἐργασίες τοῦ Ἰωάννου (Παραλογές, Ὁ Καραγκιόζης, τρεῖς τόμοι, 
Παραμύθια τοῦ λαοῦ μας) κι ἀκόμα Ἡ μόνη κληρονομιά, τό τρίτο βιβλίο του 
μέ πεζογραγήματα καί σέ δεύτερη ἔκδοση ἡ ποιητική συλλογή Τά Χίλια 
Δέντρα. Καθώς αἰσθανόταν παγιδευμένος καί μήν ξέροντας τί νά κάνει (γιά 
ὅλα τά βιβλία πού εἶχε δώσει στόν «Ἑρμῆ» δέν εἶχε ὑπογράψει «συμβόλαια»), 
μοῦ ζήτησε νά δεῖ τόν ἀδερφό μου -ἦταν τότε Εἰσαγγελέας Ἐφετῶν στήν 
Ἀθήνα. Πράγματι ἕνα βράδι πήγαμε οἱ δυό μας στό σπίτι τοῦ ἀδερφοῦ μου. 
Ὅταν ὁ Ἰωάννου ἐξέθεσε τά τοῦ «Ἑρμῆ», ὁ Βασίλης τοῦ εἶπε ὅτι δυστυχῶς 
δέν διαθέτει στοιχεῖα πού νά τοῦ ἐπιτρέπουν νά διεκδικήσει δικαστικῶς τό 
δίκιο του. Καί τόν συμβούλεψε νά ἀποφύγει νά μπλέξει σέ ψυχοφθόρες καί 
ἄσκοπες δίκες. Ὁ Ἰωάννου, βαθιά ἀπογοητευμένος, ἀλλά καί ἐξοργισμένος ἀπό 
τόν ἐμπαιγμό πού τοῦ γινόταν, ἔκανε ἀργότερα ἀγωγή στόν ἐκδότη, ἀπό τήν 
ἔκβαση τῆς ὁποίας βγῆκε ὡφελημένος ὁ «Ἑρμῆς». Στίς ἀρχές τοῦ 1976 ἤ τοῦ 
1977, δέν θυμοῦμε ἀκριβῶς, ὁ Ἰωάννου ἔλαβε μιά ἀπόδειξη ἀπό τόν ἐκδότη, 
στήν ὀποία ἀναγραφόταν ὅτι ὁ Ἰωάννου εἶχε πάρει ἀπό τόν «Ἑρμῆ» ἑκατόν 
πενήντα χιλιάδες δραχμές. Ταυτόχρονα ὁ ἐκδότης τοῦ ζητοῦσε νά ὑπογράψει 
τήν ἀπόδειξη αὐτή (τήν χρειαζόταν γιά τήν Ἐφορία), μέ τήν ὑπόσχεση ὅτι τά 
χρήματα θά τά λάβαινε ἀργότερα. Ὁ Ἰωάννου ζήτησε πρῶτα νά πληρωθεῖ καί 
μετά νά ὑπογράψει τήν ἀπόδειξη. Κάτι πού δέν ἔγινε δεκτό. Σημειωτέον ὅτι 
ἑκατόν πενήντα χιλιάδες δραχμές ἦταν μεγάλο ποσό, ὁ μηνιαῖος μισθός τότε, 
γιά παράδειγμα, τοῦ ἐσωτερικοῦ γιατροῦ στόν Ἐυαγγελισμό ἦταν ἑξίμισι 
χιλιάδες. Πάντως δέν ἦταν ἁπλῶς ἕνα θέμα οἰκονομικό ἡ διένεξη μέ τόν 
«Ἑρμῆ», ἦταν ζήτημα ἠθικῆς τάξης, συγγραφικῆς ἀξιοπρέπειας καί 
δικαιοσύνης, μέ κοινωνικές προεκτάσεις.  

Ἡ εὐθιξία του ἀπέναντι στό Μαρωνίτη εἶχε ἄλλη ἀφετηρία. Ἕνα 
ἀπόγευμα (Μάης τοῦ 1977) ὁ Ἰωάννου ἔλαβε ἀπό τή Θεσσαλονίκη ἕνα 
σχεδιάγραμμα ὁμιλίας τοῦ Μαρωνίτη στήν Τέχνη τῆς Θεσσαλονίκης. Τό 
σχεδιάγραμμα τό εἶχε ταχυδρομήσει ἡ Ἄλκη Νέστορος. Τό ἴδιο ἀπόγευμα ὁ 
Ἰωάννου μοῦ τηλεφώνησε καί κατέβηκα στό διαμέρισμά του. Κρατοῦσε τό 
σχεδιάγραμμα καί μοῦ τό ᾿δωσε νά τό δῶ. Δέν μποροῦσε νά συγκρατήσει τήν 
ὀργή του κι ἔλεγε καί ξανάλεγε ὅτι ὁ Μαρωνίτης ἀναφέρθηκε στήν προσωπική 
του ζωή. Τήν ἴδια χρονιά ἡ ὁμιλία τοῦ Μαρωνίτη δημοσιεύτηκε σέ τέσσερις 
συνέχειες στήν ἐφημερίδα «Τό Βῆμα». Ὁ Ἰωάννου παρά τή σύσταση τῶν 
φίλων του νά μήν ἀνοίξει μέτωπο μέ τό Μαρωνίτη, ἐπέμενε νά πάρει τήν 
ὑπόθεση πάνω του. Κι ὅταν ἀκόμα τοῦ ἐπισημάναμε πώς, ἀπό τή στιγμή πού 
θά μπλέξει σέ καυγά μέ τό Μαρωνίτη, κανένας κριτικός ἤ μέλος τῆς 
λογοτεχνικῆς κοινότητας δέν θά ᾿ναι διατεθημένο νά μπεῖ ἀνάμεσά τους γιά νά 
βάλει τά πράγματα στή θέση τους, πάλι δέν ἄλλαξε γνώμη. «Ἄς κάνουν οἱ 
ἄλλοι τό καθῆκον τους» ἔλεγε «ἐγώ θά κάνω τό δικό μου». Ἡ συνέχεια εἶναι 
γνωστή... Γιατί ὅμως ἔδειξε τόσο μένος ὁ Ἰωάννου; Τό ζήτημα τῆς 
προσωπικῆς ζωῆς, παρ᾿ ὅλα ὅσα ἔλεγε, μᾶλλον δέν μετροῦσε μέσα του. Αὐτή 
ἡ «κατηγορία» - ἄς τήν ποῦμε ἔτσι- ἐναντίον του προκαλοῦσε θυμηδία. Ἐπί 



τῆς οὐσίας ἔπειτα τό κείμενο τοῦ Μαρωνίτη ἦταν διάτρητο καί εὐάλωτο σέ 
κριτικό ἔλεγχο. Ἄν ἐνοχλοῦσε κάτι ἦταν τό γεγονός ὅτι ἦταν ἕνα κείμενο 
κακῆς πρόθεσης. Παπατζίτδικα (ἐδῶ παπάς, ἐκεῖ παπάς, ποῦ ᾿ναι ὁ παπάς) 
δόλιο καί μέ μιά φρασεολογία «ἀπό τήν πόλη ἔρχομαι καί στήν κορφή 
κανέλα», προσπαθοῦσε νά βγάλει σκάρτα τά πεζογραφήματα τοῦ Ἰωάννου, 
παραγνωρίζοντας βασικές ἀλήθειες. Ὁ Ἰωάννου εἶχε χιοῦμορ καί θά μποροῦσε 
νά διασκεδάσει μέ τίς φραστικές κωλοτοῦμπες τοῦ Μαρωνίτη. Κι ὅμως ὄχι. 
Ὑποθέτω πώς, ἀνάμεσα στά ἄλλα, εἶχε κάποια σημασία ἡ δημιουργική κάμψη 
τήν ὁποία ἀντιμετώπιζε ἤδη. Ἀπό τ᾿ ἄλλο μέρος εἶχε δώσει μεγάλη σημασία 
στή δημόσια ἐπιφάνεια πού εἶχε ἀποκτήσει. Ὁπωσδήποτε ὅμως ἔπραξε τό 
χειρότερο.  

 
 
Γιά μένα ἡ λογοτεχνική ἀξία τῶν πεζῶν τοῦ Ἰωάννου, εἰκοσι χρόνια 

μετά τό θάνατό του, παραμένει ἀμείωτη. Φυσικά, μέσα στή βαθιά κρίση πού 
μαστίζει τήν πεζογραφία μας, τά ἔργα του δέν εἶναι τοῦ συρμοῦ. Σήμερα 
μετράει τό πορνό κι ἡ σκανδαλοθηρία. Τό μελό κι ἡ εὐτελής κολακεία τοῦ 
ἀναγνώστη. Οἱ λίγοι ἀξιόλογοι πεζογράφοι μας, μαζί μέ τούς καλύτερους ἀπο 
τό παρελθόν, παραμένουν στή γωνία. Ἐδῶ πού τά ΜΜ καί οἱ σκοπιμότητες 
ὀργιάζουν ἡ ποιότητα δέν ἔχει θέση. 

Τά κείμενα, γιά τόν Ἰωάννου καί τό ἔργο του πού ἀκολουθοῦν, 
γράφτηκαν μέ διάφορες εὐκαιρίες. Τό ἕνα ἀμέσως μετά τό θάνατό του. Τά 
ἄλλα τέσσερα ἀποτελοῦν κείμενα ἀπό ὁμιλίες, πού ἔγιναν δυό στή 
Θεσσαλονίκη καί δύο στήν Ἀθήνα. Ἀναδημοσιεύονται ὅπως πρωτογράφτηκαν, 
χωρίς προσθῆκες καί διορθώσεις. 
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