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Όταν ήμουν πολύ νέος και λαχταρούσα να βρί-
σκομαι διαρκώς κάπου αλλού, άνθρωποι μεγα-

λύτεροι από μένα με διαβεβαίωναν ότι η ωριμότητα 
θα γιάτρευε αυτή τη φαγούρα. Όταν το πέρασμα του 
χρόνου μού προσέδωσε τον χαρακτη ρισμό «ώριμος», 
η γιατρειά αναβλήθηκε για τη μέση ηλικία. Στη μέση 
ηλικία με διαβεβαίωσαν ότι γερνώντας θα έπεφτε ο 
πυρετός, και τώρα που είμαι πενήντα οκτώ ετών ίσως 
η γεροντική άνοια να κάνει τη δουλειά. Πάντως, τί-
ποτα δεν έπιασε μέχρι τώρα. Τέσσερα βραχνά σαλ-
πίσματα πλοίου κάνουν τις τρίχες στον σβέρκο μου 
να ορθώνονται, ενώ τα πόδια μου χτυπάνε νευρικά το 
πάτωμα. Ο ήχος ενός αεριωθούμενου, μιας μηχανής 
που ζεσταίνεται, ακόμα και το ποδοβολητό αλόγων 
σε λιθόστρωτο, μου προκαλεί εκείνη την παλιά ανα-
τριχίλα: το στόμα μου ξεραίνεται, το βλέμμα μου χά-
νεται στον ορίζοντα, οι παλάμες μου ιδρώνουν και το 
στομάχι μου σφίγγεται ψηλά κάτω από το διάφραγμα. 
Με άλλα λόγια, η λαχτάρα της περιπλάνησης δεν μου 
περνάει. Για να το διατυπώσω διαφορετικά, ο αλήτης 
παραμένει αλήτης… Φοβάμαι ότι η αρρώστια αυτή 
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είναι ανίατη. Καταγράφω το θέμα προς γνώση και 
συμμόρφωση όχι των άλλων αλλά του εαυτού μου.
Όταν ο ιός του ανήσυχου πνεύματος εισβάλει σ’ 

έναν πεισματάρη άνθρωπο, και ο δρόμος που οδηγεί 
μακριά από το «εδώ» –όποιο κι αν είναι κάθε φορά το 
«εδώ»– φαντάζει φαρδύς, ίσιος και προκλητικός, το 
θύμα πρέπει πρώτα να βρει μέσα του έναν καλό και 
επαρκή λόγο για να φύγει. Κάτι τέτοιο δεν είναι δύσκο-
λο για τον πολυμήχανο πλάνητα: διαθέτει ολόκληρη 
έμφυτη δεξαμενή λόγων για να διαλέξει. Στη συνέχεια 
πρέπει να οργανώσει εγκαίρως το ταξίδι του, να απο-
φασίσει για την κατεύθυνση και τον προορισμό. Τέλος, 
πρέπει να πραγματοποιήσει το ταξίδι: πώς θα πάει, τι 
θα πάρει μαζί του, πόσο θα μείνει. Αυτό το στάδιο της 
διαδικασίας είναι αμετάβλητο και αθάνατο. Το κατα-
θέτω μόνο και μόνο ώστε να μη νομίζουν οι νεόκοποι 
της περιπλάνησης, όπως οι έφηβοι που διαπράττουν 
πρωτόγνωρες αμαρτίες, ότι το εφηύραν οι ίδιοι.
Μόλις ένα ταξίδι σχεδιαστεί, εξοπλιστεί και αρχίσει 

να εκτυλίσσεται, αναδύεται πάντα ένας καινούργιος 
παράγοντας που το χαρακτηρίζει. Μια εκδρομή, ένα 
σαφάρι, μια εξερεύνηση είναι αυτοτελείς οντότητες, 
διαφορετικές από κάθε άλλο ταξίδι. Διαθέτουν προσω-
πικότητα, ιδιοσυγκρασία, ατομικότητα, μοναδικότητα. 
Το ταξίδι είναι σαν το άτομο: δεν υπάρχουν δύο ταξίδια 
απαράλλαχτα στον κόσμο. Κάθε προγραμματισμός, 
περιφρούρηση, «αστυνόμευση» και καταναγκασμός 



11

Ταξίδια με τον Τσάρλι

είναι ματαιοπονία. Ύστερα από προσπάθειες χρόνων 
ανακαλύπτουμε ότι δεν πάμε εμείς ταξίδι, αλλά ότι 
εκείνο μας πάει. Ξεναγοί, προγράμματα, κλείσιμο 
δωματίων σε ξενοδοχεία, όλα τούτα τα δήθεν αναπό-
φευκτα που χρειάζονται χρήμα και πρόβλεψη μπορούν 
να καταστρέψουν την προσωπικότητα του ταξιδιού. 
Μόνο αν το ξέρει αυτό o εκκολαπτόμενος πλάνητας 
μπορεί να χαλαρώσει και να αφεθεί στην απόλαυση 
του ταξιδιού, διαλύοντας κάθε απογοήτευση. Ως προς 
αυτό, το ταξίδι είναι σαν τον γάμο. Ο σίγουρος τρό-
πος για να σφάλεις είναι να νομίζεις ότι μπορείς να 
ελέγξεις τα πάντα. Αισθάνομαι καλύτερα τώρα που το 
είπα αυτό και ξεμπέρδεψα, αν και μόνο όσοι το έχουν 
βιώσει θα το καταλάβουν.

Το σχέδιό μου ήταν ξεκάθαρο, μεστό και λογικό, νομί-
ζω. Πολλά χρόνια τώρα ταξιδεύω σε διάφορα μέρη 
του κόσμου. Στην Αμερική ζω στη Νέα Υόρκη ή «ανε-
βαίνω» στο Σικάγο ή στο Σαν Φρανσίσκο. Όμως η 
Νέα Υόρκη δεν είναι περισσότερο Αμερική απ’ όσο το 
Παρίσι είναι Γαλλία ή το Λονδίνο Αγγλία.  Έτσι, δεν 
άργησα να ανακαλύψω ότι δεν γνώριζα την ίδια μου 
την πατρίδα. Εγώ, ένας Αμερικανός συγγραφέας που 
γράφει για την Αμερική, δούλευα από μνήμης, και η 
μνήμη είναι στην καλύτερη περίπτωση μια ελαττωμα-
τική, σκεβρωμένη δεξαμενή. Δεν είχα ακούσει τις ντο-
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πιολαλιές της Αμερικής, δεν είχα μυρίσει το χορτάρι 
και τα δέντρα και τους υπονόμους, δεν είχα δει τους 
λόφους και τα νερά της, το χρώμα και την ποιότητα του 
φωτός της. Γνώριζα τις αλλαγές μόνο από τα βιβλία και 
τις εφημερίδες. Αλλά το σπουδαιότερο, δεν είχα αγγίξει 
τη χώρα επί είκοσι πέντε χρόνια. Εν ολίγοις, έγραφα 
για κάτι που δεν γνώριζα: για κάποιον που θεωρεί τον 
εαυτό του συγγραφέα, μια τέτοια άγνοια μου φαίνεται 
εγκληματική. Οι αναμνήσεις μου είχαν διαστρεβλωθεί 
από τα είκοσι πέντε χρόνια που είχαν κυλήσει. 
Κάποτε ταξίδεψα μ’ ένα σαραβαλιασμένο δίπορτο 

φορτηγάκι αρτοποιείου, που είχε ένα στρώμα στο πά-
τωμα. Σταματούσα εκεί όπου σταματούσε ή συναθροι-
ζόταν ο κόσμος, άκουγα και κοιτούσα και άγγιζα· έτσι, 
σχημάτισα μια εικόνα της χώρας μου, την πιστότητα 
της οποίας υπονόμευαν οι προσωπικές μου αδυναμίες. 
Αποφάσισα λοιπόν να ανακαλύψω ξανά την τεράστια 

αυτή χώρα, ώστε στα γραπτά μου να μπορώ να διακρί-
νω τις μικρές διαγνωστικές αλήθειες που συνιστούν 
τα θεμέλια της ευρύτερης αλήθειας. Παρουσιάστηκε 
ωστόσο μια σημαντική δυσκολία: στα είκοσι πέντε 
χρόνια που είχαν μεσολαβήσει, το όνομά μου είχε γίνει, 
λίγο πολύ, γνωστό. Και η πείρα μου λέει ότι όταν οι 
άνθρωποι σε έχουν ακουστά, με ευνοϊκό ή δυσμενή 
τρόπο, αλλάζουν συμπεριφορά απέναντί σου: γίνονται, 
από ντροπαλοσύνη ή άλλα συναισθήματα που εμπνέει 
η δημοσιότητα, κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που είναι 
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υπό κανονικές συνθήκες. Γι’ αυτό τον λόγο, το ταξίδι 
μου απαιτούσε ν’ αφήσω το όνομά μου και την ταυ-
τότητά μου στο σπίτι και να γίνω περιπατητικά μάτια 
και αυτιά, ένα είδος κινούμενου φύλλου ζελατίνης. 
Δεν μπορούσα να υπογράψω στα μητρώα των ξενο-
δοχείων, ούτε να συναντήσω γνωστούς μου, να πάρω 
συνεντεύξεις από αγνώστους ή έστω να κάνω αδιάκρι-
τες ερωτήσεις. Επιπλέον, μιας και δύο ή περισσότεροι 
άνθρωποι διαταράσσουν την οικολογική σύνθεση μιας 
περιοχής, έπρεπε να πάω μόνος μου και έπρεπε να είμαι 
αυτάρκης: ένα είδος τυχαίας, περαστικής χελώνας που 
κουβαλάει το σπίτι της στη ράχη.
Με όλα αυτά κατά νου, έγραψα στα κεντρικά γρα-

φεία μιας μεγάλης εταιρείας που κατασκευάζει φορτη-
γά. Εξήγησα τους στόχους και τις ανάγκες μου.  Ήθελα 
ένα αρκετά βαρύ ημιφορτηγό που να πηγαίνει παντού 
κάτω από ενδεχομένως σκληρές συνθήκες, και πάνω 
σ’ αυτό το φορτηγό ζήτησα να κατασκευάσουν ένα 
σπιτάκι σαν καμπίνα μικρού σκάφους. Είναι δύσκολο 
να κουμαντάρεις τροχόσπιτο σε ορεινούς δρόμους· 
άσε που είναι αδύνατο, αν όχι παράνομο, να το σταθ-
μεύεις: αυτού του είδους τα οχήματα υπόκεινται σε 
πολλούς περιορισμούς. Σύντομα έλαβα θετική απά-
ντηση για την παραγγελία του ανθεκτικού, γρήγορου 
και άνετου ημιφορτηγού που θα είχε προσαρμοσμένο 
στο πίσω μέρος ένα μικρό σπιτάκι με διπλό κρεβάτι, 
κουζίνα με τέσσερις εστίες, ψυγείο και φώτα που λει-
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τουργούσαν με βουτάνιο, χημική τουαλέτα, ντουλάπα, 
αποθήκη, παράθυρα με σήτες για προστασία από τα 
έντομα – ακριβώς αυτό που ήθελα δηλαδή. Μου το 
παρέδωσαν το καλοκαίρι στον μικρό μου ψαρότοπο 
στο Σαγκ Χάρμπορ στην άκρη του Λονγκ Άιλαντ. Αν 
και δεν ήθελα να ξεκινήσω πριν από τη Labor Day, 
όταν το έθνος επανέρχεται στην κανονική ζωή, ήθελα 
να συνηθίσω το καβούκι μου, να το εξοπλίσω και να 
εξοικειωθώ μαζί του. Το παρέλαβα λοιπόν τον Αύγου-
στο, ένα πανέμορφο πράγμα, δυνατό αν και λεπτοφτια-
γμένο.  Ήταν εύκολο στον χειρισμό – σχεδόν όσο κι 
ένα επιβατικό. Κι επειδή το ταξίδι που σχεδίαζα είχε 
προκαλέσει τα ειρωνικά σχόλια μερικών φίλων μου, 
το βάφτισα Ροσινάντε, που, όπως θα θυμάστε, ήταν 
το όνομα του αλόγου του Δον Κιχώτη. 
Καθώς το σχέδιό μου δεν ήταν δα και κανένα μυστι-

κό, δημιουργήθηκαν κάμποσες αντιπαραθέσεις ανάμε-
σα στους φίλους και στους συμβουλάτορές μου. (Ο 
προγραμματισμός ενός ταξιδιού γεννάει συμβουλάτο-
ρες σωρηδόν.) Μου είπαν ότι εφόσον η φωτογραφία 
μου είχε κυκλοφορήσει όσο ευρύτερα περνούσε από 
το χέρι του εκδότη μου, δεν θα μπορούσα να ταξιδέψω 
χωρίς να με αναγνωρίσουν. Λέω προκαταβολικά ότι 
στα πάνω από δέκα χιλιάδες μίλια που διένυσα, σε 
τριάντα τέσσερις πολιτείες, δεν με αναγνώρισε κα-
νείς – ούτε μια φορά… Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν 
πράγματα μόνον όταν αυτά ανήκουν στο περιβάλλον 
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τους, όταν ταιριάζουν σ’ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. 
Ακόμα και όσοι με είχαν ακουστά, θα με αναγνώριζαν 
σε ένα περιβάλλον όπου θα περίμεναν να με δουν – 
δηλαδή όχι στο φορτηγάκι Ροσινάντε.
Εξάλλου, έλεγαν οι φίλοι μου, το όνομα «Ροσινάντε» 

που ήταν ζωγραφισμένο στο πλάι του ημιφορτηγού με 
ισπανική γραμματοσειρά του δέκατου έκτου αιώνα 
θα κινούσε την περιέργεια και θα προκαλούσε ερω-
τήσεις σε κάποια μέρη. Δεν ξέρω πόσοι αναγνώρισαν 
το όνομα, ουδείς πάντως ρώτησε. 
Στη συνέχεια, μου είπαν ότι ένας ξένος που τριγυρί-

ζει χωρίς συγκεκριμένο προορισμό στη χώρα ίσως να 
προκαλούσε ερωτηματικά και υποψίες. Γι’ αυτό τον 
λόγο φόρτωσα στο ημιφορτηγό μου ένα κυνηγετικό 
όπλο, δύο τουφέκια και δύο καλάμια του ψαρέματος: 
η πείρα μου λέει ότι αν ένας άνθρωπος πηγαίνει για 
κυνήγι ή για ψάρεμα, ο σκοπός του γίνεται αποδεκτός, 
ίσως ακόμα και αξιέπαινος. Στην πραγματικότητα, οι 
κυνηγετικές μου μέρες έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί: 
δεν σκοτώνω πια, ούτε πιάνω τίποτα που δεν χωράει σε 
τηγάνι. Είμαι πολύ μεγάλος πια για να σκοτώνω από 
χόμπι. Όλη αυτή η σκηνοθεσία αποδείχτηκε περιττή.
Επίσης, μου είπαν ότι οι νεοϋορκέζικες πινακίδες 

θα κινούσαν το ενδιαφέρον και ίσως προκαλούσαν 
ερωτήσεις, καθώς ήταν τα μόνα διακριτικά μου χαρα-
κτηριστικά. Πράγματι έτσι συνέβη – γύρω στις είκοσι 
με τριάντα φορές σε όλο το ταξίδι οι άνθρωποι έκαναν 
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ερωτήσεις και έβγαζαν συμπεράσματα από τις πινα-
κίδες μου. Όμως αυτές οι επαφές ακολουθούσαν ένα 
απαράλλαχτο στιλ, που πήγαινε κάπως έτσι:
Ντόπιος: «Νέα Υόρκη, ε;»
Εγώ: «Ναι».
Ντόπιος: «Είχα πάει το τριάντα οχτώ – ή μήπως 

το τριάντα εννιά; Άλις, το τριάντα οχτώ ή το τριάντα 
εννιά πήγαμε στη Νέα Υόρκη;»
Άλις: «Το τριάντα έξι. Θυμάμαι ότι ήταν τη χρονιά 

που πέθανε ο Άλφρεντ».
Ντόπιος: «Τέλος πάντων, θυμάμαι ότι δεν μ’ άρεσε 

καθόλου. Δεν θα ζούσα εκεί και να με πλήρωνες».
Πολλοί φίλοι εξέφρασαν ειλικρινή ανησυχία για το 

ότι ταξίδευα μόνος μου, ευάλωτος σε επιθέσεις, λη-
στείες, βιαιοπραγίες. Είναι γνωστό ότι οι δρόμοι μας 
είναι επικίνδυνοι. Κι εδώ πρέπει να παραδεχτώ ότι 
είχα κι εγώ παράλογους ενδοιασμούς. Επί χρόνια και 
χρόνια δεν είχα βρεθεί μόνος, ανώνυμος, χωρίς φίλους, 
χωρίς την ασφάλεια που προσφέρουν οι συγγενείς, οι 
φίλοι κι οι συνεργάτες. Ο κίνδυνος όμως δεν είναι κάτι 
ρεαλιστικό: είναι ένα συναίσθημα βαθιάς μοναξιάς 
και ανημπόριας στην αρχή – το συναίσθημα ότι είσαι 
παντέρημος. Γι’ αυτό τον λόγο πήρα μαζί μου, για 
παρέα στο ταξίδι, ένα γέρικο γαλλικό αρσενικό κανίς 
ονόματι Τσάρλι. Στην πραγματικότητα το όνομά του 
είναι Σαρλ ο Σκύλος (Charles le Chien)· γεννήθηκε 
στο Μπερσί, στα περίχωρα του Παρισιού, και εκπαι-
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δεύτηκε στη Γαλλία. Και παρότι ξέρει λίγα σκυλίσια 
αγγλικά, ανταποκρίνεται γρήγορα μόνο σε γαλλικά 
προστάγματα – διαφορετικά, πρέπει να μεταφράσει το 
πρόσταγμα, κι αυτό τον καθυστερεί. Είναι ένα πολύ 
μεγαλόσωμο κανίς, σε χρώμα μελανί που το λένε bleu 
και που φαίνεται πράγματι μπλε όταν είναι καθαρός. 
Ο Τσάρλι είναι γεννημένος διπλωμάτης: προτιμά τις 
διαπραγματεύσεις από τους καβγάδες, και καλά κάνει, 
μιας και στους καβγάδες δεν τα καταφέρνει. Μόνο μια 
φορά στα δέκα του χρόνια έμπλεξε σε καβγά – όταν 
ήρθε μούρη με μούρη μ’ έναν σκύλο που αρνιόταν 
να διαπραγματευτεί. Εκείνη τη φορά ο καημένος ο 
Τσάρλι έχασε ένα κομμάτι του δεξιού του αυτιού. 
Ωστόσο, είναι καλός φύλακας – βγάζει έναν βρυχηθ-
μό σαν του λιονταριού, σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
αποκρύπτει από ξένους νυχτοπερπατητές το γεγονός 
ότι δεν θα μπορούσε να δαγκώσει ούτε ένα χάρτινο 
χωνί άμα του το έτριβες στη μουσούδα. Είναι καλός 
φίλος και σύντροφος στο ταξίδι, και προτιμάει την 
περιπλάνηση απ’ οτιδήποτε άλλο χωράει η φαντασία 
του. Αν εμφανίζεται διαρκώς σ’ αυτή την αφήγηση, 
είναι επειδή απλούστατα έπαιξε σημαντικό ρόλο στο 
ταξίδι.  Ένας σκύλος, προπάντων όταν είναι «εξωτικός» 
όπως ο Τσάρλι, γίνεται πρόσχημα για να μιλήσεις με 
ξένους. Πολλές συζητήσεις ξεκινούσαν με το «Τι σόι 
σκυλί είναι τούτο;».
Οι τεχνικές για να ανοίγεις κουβέντα είναι οικουμε-
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νικές. Παλιά ήξερα –και το ανακάλυψα πάλι– ότι ο 
καλύτερος τρόπος για να τραβήξεις την προσοχή, να 
ζητήσεις βοήθεια και να πιάσεις κουβέντα είναι να 
έχεις χαθεί. Ακόμα κι ένας βάρβαρος άνθρωπος, που 
βλέποντας τη μάνα του να πεθαίνει από την πείνα κα-
ταμεσής στον δρόμο την κλοτσάει στην κοιλιά για 
να κάνει στην άκρη, θα αφιερώσει μετά χαράς ώρες 
ολόκληρες για να δώσει λανθασμένες οδηγίες σ’ έναν 
ξένο που ισχυρίζεται ότι έχει χαθεί.
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Ταξίδια με τον Τσάρλι

Κωδ. μηχ/σης 25.177

John Steinbeck
TΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΣΑΡΛΙTΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΣΑΡΛΙ
Αναζητώντας την Αμερική

Σεπτέμβριος 1960. Ο Τζον Στάινμπεκ ετοιμάζεται για ένα ταξίδι περιπλάνησης 
στην Αμερική. Νιώθει ότι έχει χάσει την επαφή με την ίδια του τη χώρα, με τη 
φωνή της, τη μυρωδιά της γης της, το χρώμα και την ποιότητα του φωτός της, τον 
παλμό των ανθρώπων της. Με ένα ημιφορτηγό, τον Ροσινάντε, και με μοναδική 
συντροφιά τον Τσάρλι, ένα γέρικο γαλλικό κανίς, ξεκινάει ένα οδοιπορικό, προ-
σπαθώντας να ανακαλύψει εκ νέου την αμερικανική ταυτότητα και κουλτούρα.

Διασχίζει σχεδόν σαράντα πολιτείες: ξεκινώντας από τον Βορρά, πηγαίνει από 
το Λονγκ Άιλαντ στο Μέιν. Συνεχίζει στις Μεσοδυτικές πολιτείες και φτάνει στο 
Σικάγο. Περνάει από τις πολιτείες της Μινεσότα, της Βόρειας Ντακότα, της Μο-
ντάνα και από το Άινταχο φτάνει στο Σιάτλ. Έπειτα κατευθύνεται νότια προς το 
Σαν Φρανσίσκο και τη γενέτειρά του, το Σαλίνας της Καλιφόρνια. Πηγαίνοντας 
προς τα ανατολικά, περνάει την έρημο Μοχάβε, το Νέο Μεξικό, την Αριζόνα, 
φτάνει στο Τέξας, κι από εκεί στη Νέα Ορλεάνη όπου γίνεται μάρτυρας ενός 
επεισοδίου ενάντια στην πολυφυλετικότητα. Στο τελευταίο μέρος του ταξιδιού 
του περνάει από την Αλαμπάμα, τη Βιρτζίνια και την Πενσιλβάνια και καταλήγει 
στο Νιου Τζέρζι και τη Νέα Υόρκη.

Γραμμένο με αριστοτεχνικό τρόπο, σε μια εποχή αναταραχών και φυλετικών 
εντάσεων στον Νότο –την οποία ο Στάινμπεκ παρακολούθησε από πρώτο χέρι– 
το Ταξίδια με τον Τσάρλι είναι ένα εκπληκτικό οδοιπορικό και μια στοχαστική 
ματιά στην ίδια την Αμερική, στις παραμονές μιας ταραχώδους δεκαετίας.


