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“ποταµοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐµβαίνοµέν τε καὶ οὐκ ἐµβαίνοµεν, εἶµέν τε καὶ οὐκ εἶµεν”  

Ηράκλειτος ο Εφέσιος Β49α 

"Into the same rivers we step and do not step, we are and are not” 

Heraclitus of Ephesus Β49α
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Αφιερωµένο στους 
  

περαστικούς µετανάστες 
ερευνητές 
ταξιδιώτες 

incomers & outcomers 
soul searchers 

nomad-landers… 

…και στα άυλα εδάφη
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Dedicated to 

transient migrants 
explorers 
travellers 
incomers & outcomers 
soul searchers 
nomad-landers…

…and to immaterial homelands
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Αυτό το βιβλίο είναι µια ιστορία ανεύρεσης ενός τόπου µε στόχο 
την επανεγκατάσταση στην Ελλάδα µετά το κλείσιµο ενός 
κύκλου είκοσι χρόνων στην Αγγλία. αναφέρεται στις εµπειρίας 
του ταξιδιού µπρος-πίσω, ανάµεσα σε δυο χώρες, την Ελλάδα 
και την µεγάλη Βρετανία, θρηνώντας απώλειες και 
αντιµετωπίζοντας τα εµπόδια της πανδηµίας.  

Οι επιλεγµένες αναφορές στην Οδύσσεια αφορούν το τελευταίο 
στάδιο του ταξιδιού του Οδυσσέα προς την Ιθάκη αφού 
εγκαταλείπει το νησί της Καλυψούς µετά από επτάχρονη 
οµηρία. Μόνος µέσα στη θάλασσα προσπερνά τα συνεχόµενα 
εµπόδια που του στέλνει ο Ποσειδώνας.
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This book is a personal journey of migration searching for a 
place of "belonging" after the closure of a twenty-year cycle 
living in England. Ιt refers to the experience of traveling back 
and forth between two countries, Greece and Great Britain, 
grieving over the losses along the way, experiencing the 
barriers of the pandemic. 

The selected references to the Odyssey concern Odysseus’ 
last part of the journey returning to Ithaca leaving 
Kalypso's island after seven years of detainment. Αlone in 
the sea he overcomes the continuous obstacles sent by 
Poseidon. 
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Το κάλεσμα της Αμφιτρίτης


πριν το μπλε γίνει άσπρο
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Amphitrite’s calling 

before blue turns white
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214-227 

Γυρνώντας τότε ο πολυκάτεχος της µίλησε Οδυσσέας:  

Θεά σεβάσµια, µη µου οργίζεσαι ̓ κι εγώ καλά το ξέρω ̓  
αλήθεια, η Πηνελόπη η φρόνιµη δε δύνεται ποτέ της  
στην οµορφιά και στο παράστηµα να παραβγεί µαζί σου ̓  
τι είναι θνητή, µα εσύ κι αθάνατη κι αγέραστη λογιέσαι.  
Μα κι έτσι θέλω κι ακατάπαυτα µε δέρνει ο πόθος, πίσω 

να στρέψω, την ηµέρα κάποτε να ιδώ του γυρισµού µου. 
Κι αν τύχει πάλε και µε τσάκιζε θεός στο πέλαο µέσα, 
βασταγερή καρδιά στα στήθια µου κρατώ και θα βαστάξω.  
Πολλά έχω πάθει ως τώρα βάσανα κι έχω πολύ µοχτήσει 
και σε πολέµους και σε θάλασσες· ας πάει κι αυτό µε τ ̓ άλλα!»  

Είπε, κι ωστόσο ο γήλιος έγειρε και πήραν τα σκοτάδια ̓ 
 

To this the strategist Odysseus answered:  

“My lady goddess, here is no cause for anger.  
My quiet Penelope—how well I know—  
would seem a shade before your majesty,  
death and old age being unknown to you, while she must die.  
Yet, it is true, each day  

I long for home, long for the sight of home. 
my tough heart can undergo it. 
What hardship have I not long since endured 
at sea, in battle! Let the trial come.” 

Now as he spoke the sun set, dusk drew on,  
and they retired, this pair, to the inner cave  
to revel and rest softly, side by side.  
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18 χρόνια για να ξεπεραστεί το φράγµα της γλώσσας,  
η διαφορά στην κουλτούρα,  
η αβεβαιότητα και η αµηχανία,  
µαθαίνοντας να ακούει  τη δική της φωνή. 

Το τίµηµα της µετανάστευσης:  
να αισθάνεσαι ξεχασµένος  
µετέωρος  
να αισθάνεσαι ασύνδετος. 

Ιούλιος 2017. Τέλος του κεφαλαίου Αγγλία



 

15

For 18 years she had been overcoming the language barrier,  
the cultural difference,  
the uncertainty and unfamiliarity,  
learning to hear her own voice.  

The price of immigration; 
feeling forgotten  
disconnected  
feeling homesick.

July 2017. End of the UK chapter
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258-271 

Κι η Καλυψώ, η θεά η πανέµνοστη, λινό του κουβαλούσε 
για τα πανιά ̓ κι αυτός περίτεχνα µαστόρεψε και τούτα'  

ξάρτια κι απλές και σκότες έδεσε τελεύοντας, και τότε ̓ 
µε τα φαλάγγια στ ̓ άγια κύµατα την έσπρωξε να πέσει.  
Είχαν περάσει µέρες τέσσερεις, σα βρέθη τελειωµένος·  
στις πέντε η Καλυψώ τον άφηνε πια απ ̓ το νησί να φύγει,  
µε ρούχα ευωδιαστά απ ̓ το χέρι της ντυµένο και λουσµένο.  

Δυο ασκιά πιο πρώτα του κουβάλησε· µαύρο κρασί είχε το ‘να, 
το άλλο νερό το µεγαλυτερο κι ακόµα το δισάκι µε τις θροφές, 
και µέσα νόστιµα προσφάγια του 'χε βάλει ̓ τέλος αγέρα πρίµο,  
απείραγο, γλυκόπνογο του στέλνει. Τότε ο Οδυσσέας ο θείος, 
χαρούµενος από τον πρίµο αγέρα,  

σηκώνει τα πανιά, και κάθισε, µε τέχνη το τιµόνι 

As for a sail, the lovely nymph Kalypso 
brought him a cloth so he could make that, too. 

Then he ran up his rigging halyards, braces  
and hauled the boat on rollers to the water.  
This was the fourth day, when he had all ready; 
on the fifth day, she sent him out to sea. 
But first she bathed him, gave him a scented cloak 

and put on board a skin of dusky wine  
with water in a bigger skin, and stores  
boiled meats and other victuals in a bag. 
Then she conjured a warm land-breeze to blowing joy  
for Odysseus when he shook out sail! 
Now the great seaman, leaning on his oar 
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Χρόνια βαθιά.  
Πλήρως εξασκηµένη πια στο κλείσιµο κεφαλαίων. 
Αφήνοντας πίσω τα πέτρινα φυτά, δραπετεύει,  

ορέγεται την επερχόµενη αλλαγή. 
Η έλξη του καινούργιου και ο φόβος του άγνωστου, µαζί. 

Μια εδραιωµένη πεποίθηση ότι τα καλύτερα βρίσκονται “αλλού”. 

Υπάρχει µια γοητεία το να µπορείς να δεις τα πράγµατα από 
απόσταση. 

Απρίλιος 2018. Στο δρόµο
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Years deep.  
She has become super efficient in closing chapters. 
Leaving behind the stone plants, escaping,  
craving the for-coming change. 
The attractive new and the fearful unknown, together.  
An ingrained belief that the grass is greener on the other side. 
  
There is a charm having a view from distance.

April 2018. On the road
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275-287 

και µόνο αυτός λουτρό δε χαίρεται στον Ωκεανό ποτέ του· 
τι η Καλυψώ, η θεά η πανέµνοστη, του το 'χε πει, 
το Αµάξι να το 'χει, ως αρµενίζει, αδιάκοπα στο χέρι το ζερβί του.  
Διάβηκαν δεκαεφτά µερόνυχτα που αρµένιζε ο Οδυσσέας· 
στις δεκοχτώ τα βαθιογίσκιωτα βουνά πρόβαλαν τέλος,  

απ ̓ τη µεριά που εκείνος βρίσκουνταν, της χώρας των Φαιάκων,  
Ωστόσο απ ̓ τους Αιθίοπες διάγερνεν ο µέγας Κοσµοσείστης, και 
ξάφνου απ ̓ τα βουνά των Σόλυµων µακριά τον είδε οµπρός του  
που αρµένιζε, κι ευτύς εφούντωσε πιο ακόµα η µάνητα του, 
και του φάνταζαν στο αχνογάλαζο πέλαο σα σκουτάρι. 

και το κεφάλι σειώντας µίλησε µες στην καρδιά του κι είπε:  
«Ωχού µου, δες, αλλαξογνώµησαν οι αθάνατοι οι άλλοι κι είπαν,  
την ώρα στους Αιθίοπες που 'λειπα, να στρέψει πια ο Οδυσσέας!  

she alone would never bathe or dip in the Ocean stream. 
These stars the beautiful Kalypso bade him 
hold on his left hand as he crossed the main. 
Seventeen nights and days in the open water 
he sailed, before a dark shoreline appeared; 

Skhería then came slowly into view 
like a rough shield of bull’s hide on the sea.  
But now the god of earthquake, storming home 
over the mountains of Asia from the Sunburned land,  
sighted him far away. The god grew sullen 

and tossed his great head, muttering to himself:  
“Here is a pretty cruise! While I was gone 
the gods have changed their minds about Odysseus.
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Έχει νερό στα µάτια της.  
Μια σύγχυση στη σκέψη, στη µνήµη, στο βαθύ συναίσθηµα. 

Μπρος-πίσω ανάµεσα σε δυο χώρες.  
Ένα βήµα µπροστά, δυο πίσω. 

Moss green και ash grey. 
Forest brown και Prussian blue. 

Δεν µπορεί να κάνει κάποιος λάθος σε αυτό.

Σεπτέµβριος 2019. Διασχίζοντας την Ιταλία 
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There is water in her eyes.  
A confusion of thought, memory and deep emotion. 
A back-and-forth migration between two lands.  
One step forward two steps backwards. 

Moss green and ash grey 
Forest brown and Prussian blue. 
Can’t get that wrong.

September 2019. Crossing Italy
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Η έκκληση του Νηρέα  

προς τους ανέµους 
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Nereus’ entreaty 
to the winds
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Συνεχίζεται…
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To be continued…
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Extracts from Homer’s Odyssey, chapter 5  

Translation N. Kazantzakis, I. Kakridis 1938 

Translation in English by Robert Fitzgerald 

Text editing Konstantine Matsoukas 

Proofreading Pavlos Avouris 
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Notes / Σηµειώσεις                                      

Amphitrite is a sea goddess, consort of Poseidon and the queen of 
the sea. 
Η Αµφιτρίτη ειναι θαλάσσια θεά, κόρη του Νηρέα, γυναίκα του 
Ποσειδώνα και βασίλισσα της θάλασσας. 

Nereus is a sea god son of Gaia and Pontus. He was called by 
Homer “Old Man of the Sea”. 
Ο Νηρέας είναι θαλάσσιος θεός γιος της Γαίας και του Πόντου. 
Ονοµάστηκε από τον Όµηρο “Ο γέρος της Θάλασσας). 

The Nereids are sea nymphs, daughters of Nereus, which symbolised 
everything that is beautiful and kind about the sea. 
Οι Νηρηίδες είναι θαλάσσιες νύµφες, κόρες του Νηρέα, οι οποίες 
συµβόλιζαν ό,τι είναι όµορφο και ευγενικό στη θάλασσα. 

The book illustration consists of 24 chapters that reflect to the 
number of Rhapsodies.  
Το βιβλίο απαρτίζεται από 24 κεφαλαία που αντιστοιχούν στις 24 
ραψωδίες. 
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