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Ποόλξγξπ
ρε μξοτή αμξικςήπ επιρςξλήπ ποξπ αθώξ αμαγμώρςη

Αθώε αμαγμώρςη,
ςξ βιβλίξ ασςό με ςίςλξ «Μέοεπ με ςξμ Νίκξ» ξ Άγγελξπ πάοςαληπ
ατηγείςαι πικάμςικεπ ιρςξοίεπ από ςημ πξλσεςή και πξλύπαθη
ρσμαμαρςοξτή ςξσ με ςξμ ρκημξθέςη Νίκξ Κξύμδξσοξ. ύμτχμα με ςξμ
ρσγγοατέα σπάουξσμ ήδη πέμςε-δέκα έγκσοα κείμεμα ρυεςικά με ςη ζχή και
ςξ έογξ ςξσ διάρημξσ κιμημαςξγοατιρςή, αοιρςξςευμικά κεμςημέμα και
ιρςξοικά ακοιβή. Αμ αμαςοένειπ ρ’ ασςά θα μάθειπ «ρυεδόμ ςα πάμςα» για ςη
ζχή και ςξ έογξ ςξσ Νίκξσ Κξύμδξσοξσ. Ο πάοςαληπ όμχπ θέληρε μα
μιλήρει για εκείμξ πξσ λείπει από ασςό ςξ «ρυεδόμ ςα πάμςα». Σξ άλλξ. Ασςό
πξσ κάμει ςξμ Κξύμδξσοξ Κξύμδξσοξ και Tξ ριμεμά ςξσ Κξύμδξσοξσ Tξ
ριμεμά ςξσ Κξύμδξσοξσ. Ή έςρι ςξσλάυιρςξμ θέλει αουικά μα μξμίρξσμε.
ε κάπξια ρημεία ςξσ βιβλίξσ ςξ ςοστεοό και ςξ μόρςιμξ πεοιρρεύξσμ. ε
άλλα κσοιαουεί ςξ δέξπ, και δέξπ δεμ είμαι άλλξ παοά ςξ όμξοτξ πξσ ρε
ςοξμάζει κιόλαπ μέρα ρςη γξηςεία ςξσ. Δσρςσυώπ, πεοιέυεςαι και μπόλικη
τλσαοία και ποξρςσυιά. ε κάθε πεοίπςχρη ποόκειςαι για μια άμιρη και
αρςαθή ρσγκέμςοχρη ρςξυεσμέμχμ, καςά ςξ μάλλξμ ή ήςςξμ, ρςημ
ςοστεοόςηςα κειμέμχμ και εικόμχμ. Και η ρσγκέμςοχρη ασςή είμαι έςξιμη μα
εκοαγεί, γεγξμόπ μέγα και εμδιατέοξμ, ςξσλάυιρςξμ ςόρξ όρξ μια ρςιβαοή
ςαιμία δοάρηπ και μσρςηοίξσ.
Σξ βιβλίξ υχοίζεςαι ρε πέμςε διακοιςά μέοη:
ςξ ποώςξ μέοξπ με ςίςλξ ίδιξ με ςξμ ςίςλξ ςξσ βιβλίξσ, δηλαδή « Μέοεπ με ςξμ
Νίκξ», θα διαβάρειπ ςιπ πεοιγοατέπ ςξσ ρσγγοατέα από ςη τσρική και
πμεσμαςική δχδεκαεςή ρσμβίχρή ςξσ με ςξμ Κξύμδξσοξ. Δεμ υοειάζεςαι μα
πιρςέφειπ όλα όρα θα διαβάρειπ, γιαςί όπχπ ιρυσοίζεςαι και ξ δημξριξγοάτξπ
Πάμξπ αοάκηπ ρυξλιάζξμςαπ ςξμ παιδικό ςξσ τίλξ: «Ο πάοςαληπ δεμ ατήμει
πξςέ ςημ αλήθεια μα ςξσ υαλάρει μια χοαία ιρςξοία!». Δναίοερη απξςελξύμ ςα
ςοία ςελεσςαία κετάλαια ασςξύ ςξσ ποώςξσ μέοξσπ, ςα ξπξία είμαι και ςα μόμα
πξσ δεμ είμαι γοαμμέμα από ςξμ πάοςαλη. ςξ ποώςξ, η χςηοία Μαςζίοη, η
ρύζσγξπ ςξσ Κξύμδξσοξσ αματέοεςαι ρςξμ ίδιξ ςξμ πάοςαλη και ρςξ

πεοιευόμεμξ ασςξύ ςξσ βιβλίξσ ςξσ (ρελ. 114), ρςξ δεύςεοξ, ξ ιρςξοικόπ ςέυμηπ
Μάμξπ ςεταμίδηπ, ρςεμόπ τίλξπ και ρσμεογάςηπ ςόρξ ςξσ Κξύμδξσοξσ όρξ και
ςξσ πάοςαλη, κάμει μια αμαδοξμή ρςη ρυέρη ςχμ δύξ ςελεσςαίχμ με ατξομή
δύξ πξοςοαίςα πξσ ζχγοάτιρε ξ πάοςαληπ (ρελ. 115), εμώ ρςξ ςοίςξ, η μηςέοα
ςξσ πάοςαλη, Μαοία Καοξτσλλάκη, απξυαιοεςά ςξμ Κξύμδξσοξ (ρελ. 118).
Σξ δεύςεοξ μέοξπ, «Πιμακξθήκη», δημιξσογήθηκε όςαμ ξ ρσγγοατέαπ
«ποξκάλερε» ρπξσδαίξσπ ρύγυοξμξσπ δημιξσογξύπ μα απξκαλύφξσμ ςιπ
επιοοξέπ πξσ δέυςηκε η δξσλειά ςξσπ από ςξ έογξ και ςημ ποξρχπικόςηςα
ςξσ Νίκξσ Κξύμδξσοξσ. Η ρσμμεςξυή ήςαμ μεγάλη και εμθξσριώδηπ.
Οοιρμέμα από ςα έογα πξσ ποξρτέοθηκαμ από ςξσπ καλλιςέυμεπ ρςξμ
ρσγγοατέα ήςαμ ςόρξ γλατσοά και επίκαιοα, ώρςε κοίθηκε ςελικά
απαοαίςηςξ μα μεςατεοθξύμ ρε άλλα μέοη ςξσ βιβλίξσ χπ εικξμξγοάτηρη.
Σα σπόλξιπα απξλαμβάμξσμ ςημ ασςξμξμία ςξσπ μέρα ρςημ «Πιμακξθήκη». Ο
ρσγγοατέαπ ιρυσοίζεςαι όςι η ρσμξλική επίδοαρη ςξσ Κξύμδξσοξσ ρςημ
καλλιςευμική κξιμόςηςα δεμ σπήονε κάθεςη αλλά ξοιζόμςια, με ςημ έμμξια όςι
δεμ επηοέαρε μόμξ ςξσπ κιμημαςξγοατιρςέπ. Ασςξύπ μάλιρςα θεχοεί όςι
ςξσπ επηοέαρε λιγόςεοξ! Ο Κξύμδξσοξπ μπόλιαρε όλεπ αμεναιοέςχπ ςιπ
ειδικόςηςεπ και ςιπ ςάρειπ ςηπ ςέυμηπ και ςηπ διαμόηρηπ. Ο πάοςαληπ έρςηρε
ασςό ςξ μέοξπ ςξσ βιβλίξσ με ρκξπό μα απξδείνει ςξμ παοαπάμχ ιρυσοιρμό.
ςημ «Πιμακξθήκη» ρσμμεςέυξσμ πεοιρρόςεοξι από 30 ρύγυοξμξι καλλιςέυμεπ
(Capten, Αμαρςαράκξπ, Αοβαμιςίδη, Γκιμξρξύληπ, Γοαμμέμξπ, Δημηςοξπξύλξσ,
Εσθσμίξσ, Ζατειοόπξσλξπ, Ζατειοξπξύλξσ, Καοακαςράμηπ, Καοξτσλλάκη,
Κοιςρωςάκηπ,
Λσμπεοάςξπ,
Μαμωλάπ,
Μηςρξμπόμξπ,
Μπεοεδήμαπ,
Μπλαζξγιαμμάκη,
Μύοκα,
Παμςελόπξσλξπ,
Α.Παπαδημηςοίξσ,
Ν.Παπαδημηςοίξσ, Πξλσμέμηπ, Σβξοώμξσ, Σκξύοςηπ, Τζεομιάπ, Τρώληπ,
Φιξοεμςζάκηπ), μαζί και ξ ίδιξπ ξ ρσγγοατέαπ, και εκποξρχπξύμςαι
ςξσλάυιρςξμ 19 διατξοεςικξί ςξμείπ ςηπ ρύγυοξμηπ ςέυμηπ (ζωγοατική,
γλσπςική, κξλάζ, κόμιν, εικξμξγοάτηρη, τωςξγοατία, κιμημαςξγοάτξπ,
μξσρική, πξίηρη, δξκιμιξγοατία, καςαρκεσέπ, εγκαςαρςάρειπ, γκοάτιςι, street
art, performance, body painting, καλλιςευμικό ρκάκι, μεσοξβιξλξγική και
μαγειοική ςέυμη). ςη ρσμξλική εικξμξγοάτηρη ςξσ βιβλίξσ, πξσ νεκιμά με έμα
αδημξρίεσςξ μέυοι ρήμεοα πξοςοαίςξ ςξσ Κξύμδξσοξσ ρυεδιαρμέμξ από ςξμ
Αλέκξ Υαριαμό (βλ. ρελ. 6), πεοιέυξμςαι και πξλλά έογα ςξσ ίδιξσ ςξσ
Κξύμδξσοξσ.
Σξ ςοίςξ μέοξπ, «Μίμι Κξσμδξσοξλενικόμ», είμαι έμαπ καςάλξγξπ ςχμ
ιδιαίςεοχμ γλχρρικώμ εκτοάρεχμ ςξσ Κξύμδξσοξσ μαζί με ςημ εομημεία
ςξσπ ρςημ κξιμή μέα ελλημική. Απξλασρςικά ατελέπ, δε υοειάζεςαι
πεοιρρόςεοη πεοιγοατή πέοαμ ασςξύ πξσ ίδιξπ ξ ρσγγοατέαπ αματέοει με
ςα παοακάςχ λόγια: «Σιμώμςαπ και ςξμ Βιςγκεμρςάιμ και ςξμ Λακάμ, δε θα
’ςαμ σπεοβξλή μα πχ όςι ξ Κξύμδξσοξπ ήςαμ Γλώρρα. Σξ ρύμπαμ ςξσ ήςαμ
ςόρξ ρςέοεα θεμελιχμέμξ ρςξ κετάλι ςξσ ώρςε εμσπήουε και μέρα ρε κάθε
ςξσ τοάρη, και ρςημ πιξ απλή».

Σξ ςέςαοςξ μέοξπ, «Κείμεμα ςξσ Νίκξσ», πεοιέυει ασςό ακοιβώπ πξσ
δηλώμει ξ ςίςλξπ ςξσ. ημαμςικό όμχπ είμαι ςξ γεγξμόπ όςι όλα ασςά πξσ
είπε ή έγοαφε ξ Κξύμδξσοξπ και πεοιέυξμςαι ρςξ εμ λόγχ κετάλαιξ ςξσ ςα
εμέπμεσρε και ςξσ ςα εκμαίεσρε με μπόλικη πξμηοιά ξ πάοςαληπ, αλλιώπ η
καςαγοατή ςξσπ δε θα ’υε ρσμςελερςεί (καμείπ δεμ νέοει αμ δε θα ’ςαμ
καλύςεοα έςρι). Δναίοερη απξςελεί ςξ ςελεσςαίξ κετάλαιξ ασςξύ ςξσ μέοξσπ
ρςξ ξπξίξ ξ Κξύμδξσοξπ ασςξβιξγοατείςαι απξκλειρςικά με δική ςξσ
ποχςξβξσλία.
Σξ πέμπςξ μέοξπ, «Εικόμεπ», ρσγκεμςοώμει ποόρθεςξ ξπςικό σλικό πξσ ξ
ρσγγοατέαπ έκοιμε απαοαίςηςξ μα ρσμξδεύρει ςημ έκδξρη. Πεοίπξσ ξι μιρέπ
από ςιπ τχςξγοατίεπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρ’ ασςό ςξ μέοξπ είμαι
«αμεπίρημεπ» και όυι ρςημέμεπ πόζεπ, ατξύ σταοπάυθηκαμ μάλλξμ παοά
ρκημξθεςήθηκαμ. Ασςό είμαι και μια πξμηοή δικαιξλξγία για ςξ όςι η πξιόςηςά
ςξσπ καμιά τξοά δεμ είμαι και η καλύςεοη. Αμςιθέςχπ, ξι πεοιρρόςεοεπ από ςιπ
σπόλξιπεπ τχςξγοατίεπ σπξγοάτξμςαι από ςημ εικαρςική τχςξγοάτξ
Αγγελική βξοώμξσ, η ξπξία ρσμδέξμςαπ ςη ζχή ςηπ και με ςξμ πάοςαλη και
με ςξμ Κξύμδξσοξ απξςύπχρε με ςη δύμαμη ςξσ τακξύ ςηπ μςξκξσμέμςα
εκοηκςικήπ ςοστεοόςηςαπ. σμμεςέυξσμ επίρηπ ξι τχςξγοάτξι Marion
Lambert, Βαρίληπ Βεοβεοίδηπ, Νίκξπ Καβξσκίδηπ, Βαγγέληπ Καςοιςζιδάκηπ,
Νίκη Μπίρσλλα, ςέογιξπ Παοδαλόπ, Δάτμη Ρόκξσ και Νίκξπ Σοαμςάπ.
Σέλξπ, ςξ έκςξ μέοξπ, «Παοάοςημα», πεοιέυει ξλόκληοξ ςξ ημεοξλόγιξ ςξσ
ρσγγοατέα από ςξ 51ξ Διεθμέπ Υερςιβάλ Κιμημαςξγοάτξσ Θερραλξμίκηπ.
Ασςό ςξ ημεοξλόγιξ, πξσ έγοαφε ξ πάοςαληπ ςξ 2010 καςά παοαγγελία ςξσ
Νίκξσ Κξύμδξσοξσ, θα ταμεί υχοίπ αμτιβξλία εμδιατέοξμ ρςξσπ
κιμημαςξγοατιρςέπ και ρςξσπ κιμημαςξγοατότιλξσπ. Οι σπόλξιπξι καλύςεοα
μα μημ ςξ διαβάρεςε. Σξ παοάοςημα κλείμει με ςξ βιξγοατικό ςξσ
ρσγγοατέα, ςη βιβλιξγοατία και ςξμ πίμακα πεοιευξμέμχμ.
Όλη η δέρμη κειμέμχμ και εικόμχμ πξσ πεοιέυεςαι ρ’ ασςό ςξ βιβλίξ -ρύμτχμα
πάμςα με ςξμ ίδιξ ςξμ ρσγγοατέα- δε ρσμιρςά ςίπξςα πεοιρρόςεοξ από μια -απ
ςημ πξύμε έςρι- βιξγοατία ςξσ πάοςαλη και όυι ςξσ Κξύμδξσοξσ. Μία τλύαοη
και άκξμφη φεσδξασςξβιξγοατία ςξσ κ. Άγγελξσ πάοςαλη! Ασςόπ θα έποεπε
μα είμαι ξ σπόςιςλξπ ςξσ βιβλίξσ, αλλά ξ παμπόμηοξπ ρσγγοατέαπ δεμ μαπ
επέςοεφε μα ςξ γοάφξσμε ρςξ ενώτσλλξ επιδιώκξμςαπ ςημ παοενήγηρη. Έςρι
μαπ λέει όςι ςξμ δίδανε ξ ίδιξπ ξ Κξύμδξσοξπ. έβαπ.
Ασςά ςα πξλλά πξσ λεπ, αθώε αμαγμώρςη. ξσ εύυξμαι από ςημ καοδιά μξσ
καλό μπέοδεμα με ςξ βιβλίξ μαπ και, όπχπ πάμςα, μα είραι ςσυεοόπ.

ε τιλώ
Ο εκδόςηπ

