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1935. Ο εικοσιτριάχρονος πιλότος Τζούλιο Τζαμό  

φτάνει στην Αφρική. Αποστολή μυστική.  

Τη μαθαίνει μονάχα όταν φτάνει εκεί... 

Μπορεί κανείς να αφηγηθεί μια πολεμική ιστορία, μια ιστορία για 

κατακτήσεις, βρόμικες μάχες και συγκρούσεις στις αποικίες, και να 

την κάνει να μοιάζει με ένα μαγευτικό παραμύθι, με μια ονειρεμένη 

ιστορία, με μια μαγική πτήση με ένα Καπρόνι 133 πάνω από τα μυστη

ριώδη εδάφη της Ανατολικής Αφρικής; Η Giovanna Giordano το κά

νει, καταδιώκοντας τον Τζούλιο Τζαμό, τον «ταχυδρόμο του ουρανού», 

στη διαδρομή του από την Ερυθραία στην Αβησσυνία. Ο Τζαμό κοιτά

ζει τον κόσμο από ψηλά, αιωρείται στον ουρανό του ισημερινού, «τρε

λός για ζωή, τρελός για αέρα, τρελός για άνεμο και ήλιο». Ο αφρικα

νικός μύθος κερδίζει έναντι των βιαιοπραγιών τoυ πολέμου, η ομορ

φιά των σωμάτων που λαμποκοπούν στο νερό εναντιώνεται στην τρα

γωδία και τον πόνο, η ευφυΐα ενός ομιλούντος παπαγάλου αντιτίθεται 

στη φρίκη. Η Ιστορία –από την απόφαση κατάκτησης της Αιθιοπίας ως 

την αναπόδραστη παράδοση στους Άγγλους που ισοπεδώνουν την 

απατηλή εκείνη ιταλική αυτοκρατορία– ανασυντίθεται σαν ένα όνει

ρο προορισμένο να γίνει θρύψαλα, και μας παρασύρει στη μέθη 

μιας ανέφικτης κατάκτησης.

H Giovanna Giordano γεννήθηκε  
το 1961 στο Μιλάνο. Σήμερα ζει  
στην Κατάνια της Σικελίας, από όπου  
και κατάγεται. Σπούδασε Κριτική Τέχνης 
και Ιστορία των Άφρικανικών Τεχνών. 
Δημοσιογράφος και ταξιδεύτρια,  
έχει δημοσιεύσει τρία μυθιστορήματα: 
Trentaseimila giorni [Τριάντα χιλιάδες 
μέρες] (Βραβείο Racalmare Sciascia 
1997), Il mistero di Lithian  
[Το μυστήριο του Λίθιαν] (Βραβείο 
Sciascia 2005) και το Μια πτήση 
μαγική που είναι το πρώτο της 
μυθιστόρημα που μεταφράζεται  
στα ελληνικά. Το 2017 έλαβε  
το Διεθνές Βραβείο Δημοσιογραφίας 
Taormina Media Award André Gide.  
Έχει υπογράψει και συνυπογράψει 
πάμπολλες εκδόσεις θεωρητικών 
κειμένων τέχνης. Το 2020 προτάθηκε 
για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. 
Το τελευταίο της μυθιστόρημα,  
το Antonio Grillo, θα κυκλοφορήσει 
επίσης από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

«Σου αρέσει να πετάς;»
«Είναι το μοναδικό πράγμα που ξέρω  
να κάνω».
«Έρωτα ξέρεις να κάνεις;»
«Νομίζω πως ναι».
«Πάλι καλά. Γιατί είσαι τόσο λευκός;»
«Γιατί δεν με έχει κάψει ο ήλιος».
«Γιατί πετάς;»
«Γιατί aγαπώ την ελευθερία».

Το όμορφο παραμύθι ενός καταραμένου 
πολέμου.

Corriere della Sera

Οι σελίδες του βιβλίου αυτού εμφορούνται 
από την αίσθηση του θαύματος  
και από μια πίστη στη ζωή, η οποία συνεχίζεται 
υπερνικώντας τα πάντα, αποχωρισμούς, 
πυρκαγιές, ήττες και εντέλει το αγγλικό 
στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Κένυα.

Fernanda Pivano, συγγραφέας
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1

Η ΑΦIΞΗ ΚΑΙ Ο ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΥ

Ηνύχτα που έφτασα στην Αφρική ήταν η πιο όμορφη 

που είχα ζήσει ποτέ. Ήταν μια νύχτα πράσινη, μία 

από εκείνες τις νύχτες που η ευτυχία είναι σχεδόν αφόρη

τη. Με ξετρέλαινε η ζωή, με ξετρέλαινε η ατμόσφαιρα, με 

ξετρέλαινε ο άνεμος και ο ήλιος. Μες σε μια εκπληκτική 

σιγαλιά πλανιόταν το άρωμα το καλοκαιριού.

Πετούσα ελεύθερος στον ουρανό, υψωνόμουν στο ζεστό 

ρεύμα, έμενα μετέωρος σε κάθοδο και τα λαμπερά αφρι

κανικά αστέρια χοροπηδούσαν πάνω από τον πλανήτη. 

Πιλόταρα τη Βίτα Νουόβα, το Καπρόνι 133 μου. Ήταν 

24 Ιουνίου 1935. Προορισμός: Ερυθραία. Αποστολή: μυ

στική. Δεν γνώριζα τίποτ’ άλλο παρά το ταξίδι μου.

Προχώρα –σκεφτόμουν–, μη σταματάς. Πρόσω ολοτα

χώς, η ζωή τώρα θα είναι μοναδική, όλο νότια, όλο νότια, 

ποιος ξέρει τι σε περιμένει.

Το κεφάλι μου στριφογύριζε από κατάπληξη, το αεροσκά

φος είχε ήδη σαρώσει θάλασσες τρικυμισμένες, τούφες από 

φοινικόδεντρα, αμμόλοφους στο χρώμα της ζαφοράς μες 
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στην έρημο, τις αιγυπτιακές πυραμίδες και την Ερυθρά Θά

λασσα.

Πόσο συμπαγής ήταν η πυραμίδα του Χέοπα, κάτω από 

την κοιλιά του ελαφριού μου τρικινητήριου. Κι εγώ ανά

λαφρος, ανήσυχος, αδέσποτος γάτος των νεφών, που εξά

πτεται σε κάθε μανούβρα του πηδαλίου. 

Έπαιζα με τον άνεμο, πάνω και κάτω, ανάμεσα στη 

θάλασσα και στο κενό: ανέβαινα ψηλά να ξαναδώ τ’ αστέ

ρια και κατέβαινα για να γλείψω τα χείλη της Ερυθράς Θά

λασσας, της κατάμεστης από ψάρια και φάλαινες.

Πετούσα, πετούσα ελεύθερος και κοιτούσα εμπρός, 

χωρίς αναμνήσεις, επειδή, όταν ζεις, δεν έχεις καιρό για 

να θυμάσαι και τότε εγώ ζούσα. Ναι, ζούσα. Ήμουν νέος.

Εκείνη την πράσινη νύχτα, στη θάλασσα επέπλεαν οι 

κουφοξυλιές του Ντανακίλ και έπλεαν τα ιταλικά πλοία 

κατάφορτα όπλα.

Εκείνη την πράσινη νύχτα, ο έλικας άλεθε τον αέρα που 

ευωδίαζε κανέλα πάνω από την αβησσυνιακή γη, γη ακμαία 

και πορφυρή όπως ο πλανήτης στην απαρχή του χρόνου: 

γκρεμοί, βάραθρα, φαράγγια, δάση, ζέβρες, καμηλοπαρ

δάλεις, λιοντάρια και γαζέλες σε φυγή. Έπειτα, ολοένα 

και πιο κοντά, έβλεπα φυτά καουτσούκ, κρεμαστές ευ

φορβίες, ζουμερές αγαύες, τους φραουλένιους προβολείς 

του αεροδρομίου και την άμμο, που ’ταν ψιλή σαν εκείνη 

της σελήνης. 

Στο Ότουμλο, κατά τη σπειροειδή προσεδάφιση, η σιω

πή ήταν μαγική, μα έπειτα ξέσπασαν σαλπίσματα ελεφά

ντων και άσματα γυναικών.
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Τα τραγούδια πλησίαζαν σιγά σιγά, σαν τις ντροπαλές 

πυγολαμπίδες του καλοκαιριού, και, αργά, εντεινόταν συ

νάμα και ο φόβος μου.

Ο φόβος όταν γίνεται πολύς κατατρώει την καρδιά. Πρέ

πει να είμαι θαρραλέος –σκεφτόμουν–, ένας άνθρωπος με 

φτερά είμαι και όχι ένα θλιβερό αρνί. Τα κουδούνια των 

καμήλων ταλαντεύονταν μαζί με το τραγούδι και, απάνω 

στις καμήλες, ταλαντεύονταν γλυκά οι μηροί δέκα μαύρων 

και γυμνών γυναικών.

Ήταν τα πρώτα μαύρα κορμιά που έβλεπα: θαυμαστοί 

μπρούντζοι κάτω απ’ το φεγγάρι και πάνω στην τελευταία 

καμήλα ταξίδευε, σε κουβούκλιο, ένας λοχαγός του ιταλι

κού στρατού μαζί μ’ έναν παπαγάλο με πράσινο, κόκκινο 

και κίτρινο χρώμα, και γαμψό ράμφος.

Ο άντρας είχε αποικιακό κράνος, φαρδύ χαμόγελο και 

ένα μελαγχολικό ύφος, σαν κάποιος που απολαμβάνει τη 

στιγμή και μονάχα εκείνη.

«Είμαι ο λοχαγός Μπέμπα Μοντίο, κι εσύ, ποιος είσαι;»

«Ο αεροπόρος Τζούλιο Τζαμό, κύριε».

«Σε περίμενα. Γεννήθηκες στο Στρόμπολι το 1912;»

«Μάλιστα, κύριε».

«Σε αποκαλούν “Κουνούπι”;»

«Μάλιστα, κύριε».

«Γιατί;»

«Προσγειώνομαι παντού και είμαι αθόρυβος».

«Γνωρίζεις τι πράμα είναι ο πόλεμος;»

«Τον έχω δει μόνο στο σινεμά».

«Κι εγώ, μα είναι καλύτερα να μην τον μάθεις».
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Ο παπαγάλος σκάλιζε τα πολύχρωμα πούπουλά του και 

με κοιτούσε λοξά.

«Πιστεύεις πως είσαι ιδιαίτερος επειδή πετάς; Δεν έχεις 

πούπουλα κι ούτε καν φτερούγες: είσαι ένα πουλί λειψό».

Ήταν ο πρώτος ομιλών παπαγάλος της ζωής μου. Τι 

μαγεία ήταν εκείνη!

Ο Μοντίο με καθησύχασε.

«Μη φοβάσαι, κάνει σύντομες κουβέντες».

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ παπαγάλο που μιλά».

«Μην εκπλήσσεσαι ποτέ και με τίποτα γιατί στην Αφρι

κή τα πάντα είναι έκπληξη. Να σου τον συστήσω: τον 

λένε Παπαμόντο».

«Τι πάει να πει;» 

«Αγαπά τον κόσμο και τρώει πολύ».

Ο Παπαμόντο με κοιτούσε διαρκώς λοξά.

Οι πυγολαμπίδες διέστιζαν τον καθαρό αέρα, οι γυναί

κες με χάιδευαν με τα μακριά τους βλέφαρα, βλέφαρα 

βελουδένια σαν αυλαίες όπερας. Μα το θέατρο, εκείνη την 

πράσινη νύχτα, δεν ήταν αντικατοπτρισμός.

Ούρλιαζαν τα φυτά και τα έντομα, τα αστέρια έπεφταν 

σαν χαλάζι από τον ουρανό, τα πάντα είτε γελούσαν είτε 

έτρεμαν και οι θόρυβοι έσπαγαν το σκοτάδι.

Σε ποιον κόσμο είχα καταπέσει; Τριξίματα, γυμνά και 

μαύρα κορμιά, ένας ομιλών παπαγάλος και ένας παλαβός 

λοχαγός.

«Κύριε λοχαγέ, ποια είναι η αποστολή μου;»

«Δεν μπορώ να σου πω τίποτα».

«Πείτε μου ό,τι μπορείτε».
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«Αύριο ίσως».

Η νύχτα κυλούσε, το φεγγάρι είχε εξαφανιστεί, μέχρι 

κι οι κουκουβάγιες κόντευαν να πέσουν για ύπνο και εγώ 

εξακολουθούσα να κοιτάζω τον παπαγάλο.

«Γιατί μιλάς;»

«Κι εσύ, γιατί μιλάς;»

«Μετασχηματίζω τις σκέψεις μου μεγαλοφώνως».

«Καλά, αυτό ισχύει και για τους ομιλούντες παπαγά

λους».

Η νύχτα ήταν ρευστή και οι απαλές γυναίκες περιέφεραν 

με φυσικότητα το γυμνό τους κορμί, με τον ίδιο τρόπο που 

εγώ περιέφερα τη μύτη μου.

Το φεγγάρι αργόσβηνε, αγκαλιασμένο από έναν άνεμο 

θερμό που φυσούσε πάνω σου την άμμο. Το ένα μου σαν

δάλι ήταν λυμένο, το κράνος σκονισμένο, γυαλίζοντάς το 

φάνηκαν οι δύο αετίσιες φτερούγες που ήταν ζωγραφισμέ

νες πάνω στο μέταλλο, λευκές και γαλάζιες.

«Ποιος ζωγράφισε εκείνες τις φτερούγες, ιπτάμενε άν

θρωπε;» με ρώτησε ο Μοντίο.

«Ο γιος μου τις ζωγράφισε».

«Πόσων χρονών είναι το παιδί;»

«Μονάχα τριών».

«Πώς το λένε;»

«Νικόλα, είναι ο μεγαλύτερος και γεννήθηκε κάτω από 

ένα ουράνιο τόξο, μια νύχτα του καλοκαιριού».

«Έχεις άλλα παιδιά;»

«Δύο, και μόλις νεογέννητα».

«Έχεις πατέρα; Έχεις μητέρα;»
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«Ο πατέρας μου έχει πεθάνει. Έχει μείνει η μητέρα 

μου».

«Θα υποφέρεις από νοσταλγία για τη χώρα σου».

«Εγώ μάχομαι τη νοσταλγία και πετώ πάντοτε μπροστά».

«Καλά, μην επιτρέψεις σ’ αυτή την απέραντη γη να σου 

επιτεθεί. Θα δεις, σύντομα η Αφρική θα σου ρουφήξει την 

ψυχή κι εδώ πρέπει ν’ ανοίξεις τ’ αυτιά και τα μάτια».

Τα βλέφαρά μου όμως έγερναν, ήμουν πολύ κουρασμέ

νος και ήθελα μονάχα να κοιμηθώ. Ανάμεσα στους ευκα

λύπτους υπήρχαν δύο καλύβες: η μια ξύλινη, σε στιλ στρα

τιωτικό, η άλλη από λάσπη και άχυρο∙ η πρώτη ήταν ένα 

μικρό σπίτι, η δεύτερη ένα τούκουλ. 

«Ποια προτιμάς;» με ρώτησε ο Μοντίο.

«Την ξύλινη καλύβα».

Είχα μόλις αρπάξει τη λαβή, ήμουν έτοιμος να τη γυρί

σω όταν, αστραπιαία, η εικόνα της καλύβας μαζί με τη 

σκεπή, τους τοίχους και τη λαβή διαλύθηκε. Και, πάνω 

στα αχνιστά θρύψαλα, μια στρατιά από τερμίτες σε φυγή, 

με τις κοφτερές δαγκάνες τους και τα γοργά ποδάρια τους∙ 

ύστερα τα πλάσματα φώλιασαν μες στους χωμάτινους κα

θεδρικούς, που ’ταν ψηλοί σαν κίονες, για να χωνέψουν 

το σπίτι μου. 

«Πρέπει να βιαστούμε, προτού αφανιστούν τα πάντα» 

είπε ο Παπαμόντο.

Μα εγώ ήμουν κουρασμένος. Τι σόι χώρα ήταν κείνη 

όπου τα ζώα εμποδίζουν τον άνθρωπο να κοιμηθεί; Οι 

μύγες έκαναν πιο πολύ θόρυβο κι απ’ τους ελέφαντες και 

τα λιοντάρια γρατζουνούσαν τον αέρα. 
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1935. Ο εικοσιτριάχρονος πιλότος Τζούλιο Τζαμό  

φτάνει στην Αφρική. Αποστολή μυστική.  

Τη μαθαίνει μονάχα όταν φτάνει εκεί... 

Μπορεί κανείς να αφηγηθεί μια πολεμική ιστορία, μια ιστορία για 

κατακτήσεις, βρόμικες μάχες και συγκρούσεις στις αποικίες, και να 

την κάνει να μοιάζει με ένα μαγευτικό παραμύθι, με μια ονειρεμένη 

ιστορία, με μια μαγική πτήση με ένα Καπρόνι 133 πάνω από τα μυστη

ριώδη εδάφη της Ανατολικής Αφρικής; Η Giovanna Giordano το κά

νει, καταδιώκοντας τον Τζούλιο Τζαμό, τον «ταχυδρόμο του ουρανού», 

στη διαδρομή του από την Ερυθραία στην Αβησσυνία. Ο Τζαμό κοιτά

ζει τον κόσμο από ψηλά, αιωρείται στον ουρανό του ισημερινού, «τρε

λός για ζωή, τρελός για αέρα, τρελός για άνεμο και ήλιο». Ο αφρικα

νικός μύθος κερδίζει έναντι των βιαιοπραγιών τoυ πολέμου, η ομορ

φιά των σωμάτων που λαμποκοπούν στο νερό εναντιώνεται στην τρα

γωδία και τον πόνο, η ευφυΐα ενός ομιλούντος παπαγάλου αντιτίθεται 

στη φρίκη. Η Ιστορία –από την απόφαση κατάκτησης της Αιθιοπίας ως 

την αναπόδραστη παράδοση στους Άγγλους που ισοπεδώνουν την 

απατηλή εκείνη ιταλική αυτοκρατορία– ανασυντίθεται σαν ένα όνει

ρο προορισμένο να γίνει θρύψαλα, και μας παρασύρει στη μέθη 

μιας ανέφικτης κατάκτησης.

H Giovanna Giordano γεννήθηκε  
το 1961 στο Μιλάνο. Σήμερα ζει  
στην Κατάνια της Σικελίας, από όπου  
και κατάγεται. Σπούδασε Κριτική Τέχνης 
και Ιστορία των Άφρικανικών Τεχνών. 
Δημοσιογράφος και ταξιδεύτρια,  
έχει δημοσιεύσει τρία μυθιστορήματα: 
Trentaseimila giorni [Τριάντα χιλιάδες 
μέρες] (Βραβείο Racalmare Sciascia 
1997), Il mistero di Lithian  
[Το μυστήριο του Λίθιαν] (Βραβείο 
Sciascia 2005) και το Μια πτήση 
μαγική που είναι το πρώτο της 
μυθιστόρημα που μεταφράζεται  
στα ελληνικά. Το 2017 έλαβε  
το Διεθνές Βραβείο Δημοσιογραφίας 
Taormina Media Award André Gide.  
Έχει υπογράψει και συνυπογράψει 
πάμπολλες εκδόσεις θεωρητικών 
κειμένων τέχνης. Το 2020 προτάθηκε 
για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. 
Το τελευταίο της μυθιστόρημα,  
το Antonio Grillo, θα κυκλοφορήσει 
επίσης από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

«Σου αρέσει να πετάς;»
«Είναι το μοναδικό πράγμα που ξέρω  
να κάνω».
«Έρωτα ξέρεις να κάνεις;»
«Νομίζω πως ναι».
«Πάλι καλά. Γιατί είσαι τόσο λευκός;»
«Γιατί δεν με έχει κάψει ο ήλιος».
«Γιατί πετάς;»
«Γιατί aγαπώ την ελευθερία».

Το όμορφο παραμύθι ενός καταραμένου 
πολέμου.

Corriere della Sera

Οι σελίδες του βιβλίου αυτού εμφορούνται 
από την αίσθηση του θαύματος  
και από μια πίστη στη ζωή, η οποία συνεχίζεται 
υπερνικώντας τα πάντα, αποχωρισμούς, 
πυρκαγιές, ήττες και εντέλει το αγγλικό 
στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Κένυα.

Fernanda Pivano, συγγραφέας

©
 C

A
R

M
EL

O
 B

O
N

G
IO

R
N

O

16521_Mia ptisi magiki_cover.indd   1-5 03/02/2022   4:18 PM


