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«Τρελαντώνης» 
ΠΟΙΗΜΑ Στον Ιάκωβο Κυπρο τα ξαναµάσησα όλα αυτά, πόνος ανυπόφορος. Συνηθισµένη δυστυχία για έναν αδέξιο σαν εµένα να διερωτάται ποιος φταίει. 
Η σκέψη µου v' αδειάζει το µυαλό µου και στη θέση τους άγνωστοι ξένοι να αποφασίζουν για την τΰχη µου. 
To Εθνος άγνωστος στρατιώτης, θαµµένος στη Γλυκιώτισσα, στη Μεσαορία. 
To αίµα ρέει ακόµα απ' όλους αυτούς που χάθηκαν. Ξεχειλίζει και µαζεύεται σε µπουκάλια µε ετικέτες. Ετικέτες µε τ' όνοµα του καθενός που έµεινε πίσω. 
Ο καθένας απ' αυτούς ένας αυτοτελής ποταµός, απ' τις πηγές του στον Ιλαρίωνα µέχρι τις εκβολές του στην Αχεροποίητο. 
Ένας ακοινώνητος ποταµός σε σφραγισµένα µπουκάλια. 
Πότε θα αποσφραγίσουµε τους σφραγισµένους ποταµούς; Πότε θα ξεβουλώσουµε τα βουλωµένα µπουκάλια; Πότε θα κοινωνήσουµε τη µνήµη τους; 
Αντί αυτοΰ κηδείες οστών. Αντί φέρετρα µικρά κουτιά. 
∆οκιµάζω εµάς τους επιζήσαντες σε πράξη αναγωγής σε φυσικό µέγεθος. 
Μας βλέπω να µικραίνουµε και να φεύγουµε σαν µικρά ζωΰφια. 
Καιρός να λυτρώσουµε τους αγγέλους που µαρτύρησαν και κλαίνε µέσα στην ψυχή µας, για τόσα χρόνια. 
Καιρός v' αφήσουµε τις ψυχές τους να γαληνέψουν. 
Στον Ιάκωβο Πήττα, αγνοούµενο από το 1974. Από τον Μενέλαο Πήττα, συµµαθητή του στην Αγγλική Σχολή. 

Του Μενέλαου Πήττα 

ΒΙΒΛΙΟ Γράφει n Αίγλη Τούµπα - aesii9>cytanet.com.cy 

«Τρελαντώνης» Λ l. ∆ΕΛΤΑ 

Ο «Τρελαντώνης» Της Πηνελόπης ∆έλτα Σελ. 295 

"Τρελαντώνης" έχει ήδη στην πλάτη του 100 Im m χρόνιο απθ την πρώτη του έκδοση, ενώ το I ατίθασο παιδί, που ως αιώνιος συλλέκτης ' εί1 I χ£ πάντα γεµάτες τις τσέπες του από τόσους θησαυρούς", έγινε 80 ετών, Εξακολουθεί όµως να γοητεύει µικρούς και µεγάλους και δεν είναι σπάνιες σι φορές που σι ελληνικοί θίασοι το έχουν ανεβάσει στο θεατρικό σανίδι. Ο µικρός Αντώνης Μπενάκης [αδελφός της Πηνελόπης ∆έλτα, εθνικός ευεργέτης και ιδρυτής του Μουσείου Μπενάκη], οι σκανδαλιές του και η ανυπότακτη φαντασία του, έτσι όπως τις έζησε και τις περιέγραψε η Π. ∆έλτα στο οµώνυµο µυθιστόρηµά της, πήραν τώρα δρόµο για τη Σκηνή 018 του Θεατρικού Οργανισµού Κύπρου [ΘΟΚ], για να αναπολήσουν την αθωότητα περασµένων εποχών, να µιλήσουν για την πατρίδα, την οικογένεια σε καιρούς κρίσης, την αναπόληση µιας χαµένης εποχής! Ένα κλασικό µυθιστόρηµα που γράφτηκε το 1932, και όπως γράφουν στην αλληλογραφία τους µε τη συγγραφέα ο Κωστής Παλαµάς και ο Μυριβήλης, δεν χωρεί αµφιβολία ότι είναι ο πρόδροµος του Μικρού Νικόλα. Η συγγραφέας µάς µεταφέρει στα παιδικά χρόνια της, στην περίοδο κατά την οποία µαζί µε τα αδέλφια της πέρασαν τις διακοπές τους στην Καστέλα, στο σπίτι των θείων της, αναστατώνοντας την τακτική ζωή τους. Ξεπηδούν ανάγλυφα σι χαρακτήρες των τεσσάρων παιδιών µε αρχηγό τον Αντώνη, τον πιο σκανδαλιάρη απ' όλους αλλά που οι περιπέτειες και οι σκανταλιές του αναδεικνύουν µιαν ελεύθερη προσωπικότητα µε µοναδική γενναιότητα, που καταφέρνει να παραµένει πάντα συγκινητικά ακέραιος, κερδίζοντας τον θαυµασµό όλων όταν παραδέχεται κάθε αταξία για χάρη της αλήθειας, ποτέ δεν φορτώνει µια δική του σκανδαλιά σε άλλους, τον αγαπούν γιατί δεν λέει ψέµατα και κάνει όνειρα! Και όταν ακόµη προσβάλλει µιαν Εβραία γειτονοπούλα του [και εδώ ο ρατσισµός είχε τη θέση του, κληροδότηµα από τους µεγάλους] ευτυχώς βρίσκεται κάποιος µεγάλος να τον συµβουλεύσει και ταπεινώνεται προκειµένου να διορθώσει την προσβολή που έκανε. Ο Τρελαντώνης παραµένει ο αδιαµφισβήτητος πρωταγωνιστής, ακόµη κι αν εκδηλώνει τις αρνητικές πτυχές του χαρακτήρα του. Φτάνει µια µόνο "ηρωική" σκανδαλιά του για να µετατρέψει σε θαυµασµό τη ζήλια ή την γκρίνια των αδελφών του, παρασέρνοντάς τους στον κόσµο της περιπέτειας και της ελευθερίας. Αυτοσχέδια παιγνίδια, ζηµιές, καβγάδες κάνουν κάθε µέρα ξεχωρι- 

Η Άλκη Ζέη µιλά για τον «Τρελαντώνη» και την Πηνελόπη ∆έλτα 

στή και τις καλοκαιρινές διακοπές αξέχαστες. Οι σκανταλιές, οι φάρσες και σι τρέλες του µοιάζουν µε άθλους που πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή και εξαντλούν την υποµονή των µεγάλων, µοιάζουν µε εσωτερική ανάγκη που τον βοηθάει να ωριµάσει, να βρει τον εαυτό του, να µάθει κάτι παραπάνω για τη ζωή, να αφήσει πίσω του την πρώτη παιδική ηλικία και να ενταχθεί στην πιο ώριµη. Η διήγηση, οι περιγραφές και οι διάλογοι της Π. ∆έλτα, ανάγλυφοι, σε ταξιδεύουν µέσα από παλιά αρχοντικά, αλάνες και ολόδροσες αυλές, απαθανατίζοντας έτσι στις σελίδες της την καθηµερινότητα της οικογένειας Μπενάκη, την παιδική ζωή σε όλο της το µεγαλείο, στολισµένη µε τα ήθη της εποχής, την αναπόληση µιας χαµένης εποχής, τη νοσταλγία για τους χαρακτήρες που σιγά-σιγά χάνονται, βασισµένη στην ιδεολογία µιας άλλης εποχής. Μιας εποχής που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τη δική µας. Ή µήπως συµβαίνει το αντίθετο; Έχουν περάσει 100 και περισσότερα χρόνια από τότε που έγραψε τα βιβλία της για παιδιά η Πηνελόπη ∆έλτα. Όπως συµβαίνει σε όλα τα ιστορικά βιβλία, χωρίς εξαίρεση και αυτά της Π. ∆έλτα, η θεµατολογία δεν είναι σύγχρονη ούτε αγγίζει καταστάσεις και γεγονότα της εποχής µας. Τα βιβλία της Π. ∆έλτα ανήκουν σε ένα άλλο αιώνα, πολύ διαφορετικό από αυτόν που τα σηµερινά παιδιά βιώνουν και ασχολούνται, και ακόµη διαφέρουν κατά πολύ από τα παιδικά βιβλία που εκδίδονται σήµερα αφού η θεµατολογία τους είναι παλιοµοδίτικη και αν εξαιρέσουµε τις πρόσφατες [περσινές] εκδόσεις, όλα έχουν ασπρόµαυρες εικόνες και γραµµατοσειρά που δεν συναντούµε σήµερα. Κι όµως, αυτά τα βιβλία εξακολουθούν να ενθουσιάζουν και να συγκινούν τους µικρούς αναγνώστες και σήµερα ακόµη, µε τη ζωντάνια τους, τις συναρπαστικές τους περιπέτειες και τις γλαφυρές περιγραφές των ιστορικών γεγονότων, µια επιστροφή στις κλασικές αξίες, σε αντίθεση µε αυτούς που πιστεύουν στην κοµφορµιστική αντίληψη: τα παλιά και δοκιµασµένα είναι καλά. Και ενώ πίστευα ότι κάπου εδώ θα "έκλεινα" το αφιέρωµά µου στον "Τρελαντώνη", µια τηλεφωνική επικοινωνία µε τη µεγάλη συγγραφέα Αλκη Ζέη άλλαξε το σκηνικό και ήρθε να προστεθεί µία ακόµη πολύ σηµαντική παράγραφος, έτσι όπως µου την είπε η ίδια και µέρος της έχει συµπεριληφθεί ως επίµετρο στην επανέκδοση των εκδόσεων Εστία 

"∆εκαπέντε ∆εκεµβρίου έχω τα γενέθλιά µου, έκλεινα τα δέκα, και ο αγαπηµένος θείος και νονός Πλάτων Σωτηρίου [άντρας της ∆ιδώς Σωτηρίου] µου έφερε δώρο ένα βιβλίο, δεµένο µε ένα χαρτόνι σε λαδί µουντό χρώµα: "Π.Σ. ∆έλτα, ΤΡΕΛΑΝΤΩΝΗΣ"! To βιβλίο αυτό το έχω ακόµα, είναι το µόνο που σώθηκε από τις τόσες µου περιπλανήσεις κι ένα βέβηλο χέρι έχει ζωγραφίσει άτσαλα τις ασπρόµαυρες γκραβούρες! Ούτε εγώ ούτε η αδελφή µου είµαστε σι δράστες. To προσέχαµε πολύ αλλά συχνά το δανείζαµε! Πρώτη φορά που έβρισκα σ' ένα βιβλίο παιδιά αλη¬ 

θινά σαν και µας, µε τις σκανδαλιές τους, τις σχέσεις µεταξύ τους και τις σχέσεις τους µε τους µεγάλους έτσι ακριβώς όπως τις ζούσαµε και εµείς. ∆είχνει πόσο διαφορετικός είναι ο κόσµος των παιδιών και πόσο λίγο σι µεγάλοι το καταλαβαίνουν. Η ∆έλτα το κατάλαβε εκείνη τη µακρινή εποχή που κανείς δεν ασχολιότανε µε την ψυχολογία του παιδιού. Ίσως δεν µπόρεσε κανένας συγγραφέας την τότε εποχή να γράψει ένα βιβλίο µε ήρωες πραγµατικά παιδιά, που να µιλούν και να συµπεριφέρονται σαν αληθινά παιδιά. Η ∆έλτα όµως τα κατάφερε και ήτανε η µοναδική. Αληθινά παιδιά: αυτή είναι 

η µεγάλη κληρονοµιά που άφησε η ∆έλτα στα παιδιά µε τα µυθιστορήµατά της και σε µας τους συγγραφείς να γράφουµε παιδικά βιβλία µε παιδιά τόσο αληθινά, σαν να έχουνε υπάρξει στ' αλήθεια". 
Εκδόσεις: Με τη συµπλήρωση φέτος 70 χρόνων από ιον θάναιό της, όλα τα βιβλία της Π. ∆έλτα έχουν ανατυπωθεί από µεγάλο αριθµό εκδοτών και έτσι θα τα βρείτε σε πολλούς εκδοτικούς οίκους: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, ΕΣΤΙΑ, ΑΓΚΥΡΑ, ΚΕ∆ΡΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΝΩΑΣ, Μάλλιαρης Παιδεία, Πελεκάνος, ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ. 

τα ευπώλητα 
Εβδοµάδα 01-07 Απριλίου 
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