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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΜΟΝΟ
ΣΑΚΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΟΚΟΡΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
Ξεκίνησα για την Ιαπωνία, ξέροντας μοναχά δυο γιαπωνέζικες
λέξεις για να συνεννοηθώ μαζί της: σακουρά, που σημαίνει
άνθος κερασιάς, και κοκορό, που θα πει καρδιά.

桜
sakura
«άνθη κερασιάς»

心
kokoro
«καρδιά»,
«πνεύμα»,
«ψυχή».
Νίκος Καζαντζάκης (1883 –1957)

Με τις λέξεις αυτές και με πρώτη αναφορά στο λιμάνι του
Σουέζ, ο Νίκος Καζαντζάκης αρχίζει την περιγραφή του ταξιδιού
του στην Ιαπωνία και την Κίνα που πραγματοποίησε με πλοίο την
Άνοιξη του 1935. Τις εντυπώσεις από το ταξίδι αυτό δημοσίευσε
το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς στην εφημερίδα Ακρόπολις και τις
διαβάζουμε και τώρα στην ανεξάρτητη έκδοση που κυκλοφορεί.
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Καζαντζάκης, Νίκος. Καζαντζάκη,
Ελένη Ν., Ταξιδεύοντας: Ιαπωνία – Κίνα, Αθήνα: Εκδ. Καζαντζάκη, 2009.

Είναι αξιοσημείωτο πως, χάρη και στο δεύτερο ταξίδι στην
Ιαπωνία το 1957, που βρίσκουμε στην ίδια έκδοση, αλλά με
επιμέλεια της Ελένης Καζαντζάκη, έχουμε την ευκαιρία να
δούμε και μερικές χρήσιμες συγκρίσεις. Αυτή τη φορά, από την
πένα της Ελένης Καζαντζάκη. Ο ίδιος είχε φύγει από τη ζωή μετά
από αυτό το δεύτερο ταξίδι του, με την Ελένη αυτό, αφήνοντας
μόνο ένα σχέδιο συγγραφής για τη δεύτερη σειρά εντυπώσεων.

Το ταξίδι με το ιαπωνικό σκάφος που περιγράφεται στο βιβλίο
ίσως άρχισε από τη Μασσαλία, κοντά στην Antibes (Αντίμπ,
Αντίπολη) όπου έμεναν. Έτσι, στις ταξιδιωτικές σελίδες του
ευαίσθητου και παρατηρητικού μας ταξιδευτή προστίθεται και η
εικόνα με τη δική του κριτική ματιά για την Ιαπωνία. Και μάλιστα
από μια τόσο κρίσιμη εποχή, το 1935, που θεμελιωνόταν ο
πανιαπωνισμός της Ασίας. Να μερικά από τα κεφάλαια του
βιβλίου: Στο γιαπωνέζικο βαπόρι, Σακουρά και κανόνια, Κόμπε,
Όζακα, Νάρα, Πού γεννήθηκε η γιαπωνέζικη τραγωδία, Κυότο,
Καμακούρα, Μπουσιντό, Τόκιο, Το γιαπωνέζικο θέατρο, Η
Γιαπωνέζα, Το Φούτζι (Φουζί, όπως το γράφει).

Bushidô ή Bushidō
(武士道, σε hiragana: ぶしどう)
Νιτόμπε, Ιναζό, Μπουσίντο - Ο
Κώδικας των Σαμουράι,
Εισαγωγή - Μετάφραση - Σχόλια:
Βύρων Γ. Πολύδωρας, Εκδ.
Καστανιώτη, 1995.
侍: Σαμουράι

Το έμβλημα των
Εκδόσεων Καζαντζάκη με το περίφημο «Γιν και
Γιανγκ» από την
κινεζική φιλοσοφία. Οι συνδυασμοί με συνεχείς και σπαστές
γραμμές σε τρίγραμμα είναι
2x2x2 = 8.

Η οικουμενική και η ιστορική προβληματική που διαπνέει όλο
το έργο του Νίκου Καζαντζάκη –ο Θεός, ο άνθρωπος, η ύπαρξη, ο
άλλος, η ελευθερία, η Ανατολή− αναδύεται και στις σελίδες
αυτές. Είναι τώρα φωτισμένη από τις ακτίνες του ανατέλλοντα
ήλιου της μακρινής χώρας. Ο Χριστός της θυσίας γίνεται
πρόσωπο του ιαπωνικού δράματος. Και η μεγάλη εξίσωση «του
ανθρώπου που υποφέρει», μακριά από τη Μεσόγειο, την
Ελλάδα και τις «ελληνορωμαϊκές επαρχιακές περιπέτειες»,
αποκτά τον βουδικό της όρο «γιατί Βούδας, Χριστός και
Διόνυσος το ίδιο πράγμα είναι».

Ο Μεγάλος
Βούδας στην
Καμακούρα.

Δεν αγνοούμε πως ο Καζαντζάκης ξεχώρισε τον Βούδα ως μία
από τις σημαντικότερες μορφές, παγκόσμια και διαχρονικά, ως Ιαπωνική αφίσα
έναν από τους «μεγάλους αρχηγούς των ψυχών», στον οποίον από την ταινία «Ο
αφιέρωσε και τη ομώνυμη τραγωδία: Βούδας. Είναι
τελευταίος
αξιοσημείωτο ότι ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας δεν ασχολείται πειρασμός» του
καθόλου με τη θεανθρώπινη ή θεανδρική ταυτότητα του Μάρτιν Σκορτσέζε
Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Χιροχίτο. Όπως είναι γνωστό, στο
(1988).
ζήτημα αυτό, είχε τόσο εμβαθύνει με το έργο του στις μετέπειτα
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θαρραλέες διαδρομές μυθοπλασίας που ακολούθησε (π.χ. → Ο
τελευταίος πειρασμός). Για το λόγο αυτό και έγινε, είκοσι
χρόνια μετά, αντικείμενο σφοδρών ιδεολογικών επιθέσεων από
εκκλησιαστικούς, πανεπιστημιακούς και άλλους κρατικούς
φορείς. Είχαν στόχο να του στερήσουν την υποψηφιότητα και
ενδεχόμενα τη μεγάλη τιμή του Βραβείου Νόμπελ.

Οι

συχνές εναλλαγές ανάμεσα σε συνηθισμένες τουριστικές
αφορμές, σαν στιγμιότυπα, αξιοθέατα και διαδρομές, δένονται
σκόπιμα στο βιβλίο με συζητήσεις και βαθύτερες αναφορές στην
κατάσταση του ιαπωνικού λαού. …Θυμήθηκα μια επίσημη
ιατρική έκθεση που δημοσιεύτηκε τελευταία για τις Γιαπωνέζες
εργάτισσες. "Τα 80% που δουλεύουν στα υφαντουργεία είναι
γυναίκες. Δουλεύουν δεκατέσσερις και δεκάξι ώρες το
μερόνυχτο… Τρέχουν από φάμπρικα σε φάμπρικα ή καταντούν
στους ερωτικούς μαχαλάδες. Οι περισσότερες είναι άρρωστες,
φθισικές".

最後の誘惑
[Saigo no
yūwaku]
さいご の
ゆうわく

Μερικές σελίδες αναδεικνύονται σε ολοζώντανα και υπεύθυνα
ρεπορτάζ. Η «μαύρη Βενετιά», η Οσάκα, πρωταγωνιστεί. Δεν
είναι ο μόνος συγγραφέας που τη βλέπει θρονιασμένη σαν άλλο
Μάντσεστερ και Νέα Υόρκη και Σικάγο. Το Τόκιο περιγράφεται
με επιφύλαξη, αντί για ενθουσιασμό. Η κατάφωτη Γκίνζα του
διαβάζεται σαν «κολασμένη αμερικάνικη καρδιά» όπου
«μάταια η παλιά γιαπωνέζικη ψυχή παλεύει να περισώσει ό,τι
μπορεί». Και κάπου, μαζί με τις εικόνες του ιαπωνικού τοπίου,
στο δρόμο για το όρος Φούτζι, ξεπηδά και η φυσιογραφική
σύγκριση με την Ελλάδα: «Καμιάς άλλης χώρας το πρόσωπο δεν
μοιάζει τόσο με την Ελλάδα, όσο το πρόσωπο της Ιαπωνίας.
Ακρογιάλια δαντελωτά, ξανθές αμμουδιές, ψαροχώρια, βάρκες
σαν σαΐτες…».
 Τελειώνοντας, ας προσθέσουμε πως είναι φανερή,
εκτιμούμε, η μεγάλη σχέση του συγγραφέα με τις
γαλλικές εκδοχές στη μεταγραφή μερικών ιαπωνικών
λέξεων. Τις τονίζει συστηματικά στη λήγουσα, όπως οι
Γάλλοι. Έτσι η περίφημη «ανθοφορία των κερασιών»
sakura (σακούρα) 桜 (σε hiragana: さくら) γίνεται
σακουρά και η «καρδιά» kokoro (κοκόρο) 心 κοκορό (σε
hiragana: こころ).

Οσάκα Ōsaka
(大阪).

Η Γκίνζα (Τόκιο)
πεζοδρομείται
κάθε Σ/Κ.

ΚΙΟΤΟ, ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ;
Η παρατήρηση αυτή γίνεται εύκολα και η ερώτηση τίθεται
αστεία και σοβαρά. Οι δυο συλλαβές που αποτελούν τα δυο
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΙΟ
πολεωνύμια, κιο + το ή το + κιο, βρίσκονται ή φαίνεται πως ΟΝΟΜΑ EDO ΤΟΥ
ΤΟΚΙΟ
βρίσκονται σε συμμετρική σχέση «αντιμετάθεσης». Βέβαια
και οι δύο αυτές συλλαβές είναι συχνότατες στη γλώσσα, σε
σχηματισμό πολλών λέξεων. Υπάρχουν όμως διαφορές στην Το παλιό όνομα
του Τόκιο εμφαπροφορά και στη γραφή.
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Το Το- στο Τόκιο προφέρεται Tō- (μακρό) και γράφεται 東. νίζεται σε λατιΘυμίζει τον ανατέλλοντα ήλιο, όπως φαίνεται πίσω από ένα νική μεταγραφή
(rōmaji) ως Edo ή
δέντρο, οπότε υποβάλλει την ιδέα «ανατολικός, -ή, -ό».
Jedo ή Yedo ή και
Yeddo. Εξού και η
παλιά ελληνική
απόδοση «η Ιεδδώ» με γενική
πτώση «της Ιεδδούς». Σε χαρακτήρες kanji η
λέξη γράφεται:

江戸.
Στην ιδεογραφική απόδοση της λέξης «Τόκιο»
χρησιμοποιούνται οι έννοιες «ανατολή» και «πόλη»
Το -κιο προφέρεται -kyō και γράφεται 京. Θυμίζει φανάρι πύλης
ή εισόδου πόλης, κατά συνεκδοχή, πόλη, πρωτεύουσα. Οπότε
«Τόκιο» σημαίνει «ανατολική πρωτεύουσα».

Στο

Κιότο, 京都, το Κιό- γράφεται όπως στο Τόκιο και
σημαίνει, όπως είπαμε «πόλη». Το -το όμως γράφεται 都, όπου
το 阝σημαίνει πάλι πόλη (邑) αλλά το 者 στα κινέζικα ήταν απλά
το στοιχείο της προφοράς. Προφέρεται -to (βραχύ) και όχι -tō
(μακρό), όπως στο Τόκιο.
Το συμπέρασμά μας είναι πως οι δυο λέξεις δεν είναι
αντιμεταθετικά συμμετρικές, με τις δύο συλλαβές τους
αντιμεταθετές.


Η σημασία της
είναι
«είσοδος
κόλπου» ή «δέλτα ποταμού». Το
江 (e) σημαίνει
κόλπος και, αρχικά, στα κινέζικα
ποταμός Γιανγκτσέ
ή (γενικά)
ποταμός. Το 戸
(to) σημαίνει πόρτα.

Διαβάζουμε: Τόκιο (Tōkyō): 東京 σε hiragana:
とうきょう (toukyou)
και Κιότο (Kyōto) 京都 σε
hiragana: きょうと (kyouto).

Από όταν η πόλη Edo πήρε το όνομα Τόκιο (東京) που, όπως
είπαμε, σημαίνει «ανατολική πρωτεύουσα», το Κιότο έλαβε το
προσωνύμιο Saikyō (西京) που, με τη σειρά του, σημαίνει
«δυτική πρωτεύουσα». Το Κιότο ήταν γνωστό στη Δύση ως
Meaco ή Miako με ελληνική απόδοση «η Μιακώ» (都, miyako).
Δεν μας εκπλήσσει αφού και το Edo (Τόκιο) λεγόταν «η Ιεδδώ,
της η Ιεδδούς» (!). Ο χαρακτήρας 都 ταυτίζεται, όπως βλέπουμε,
με το δεύτερο ιδεόγραμμα της λέξης Κιότο (京都) αλλά
αποδίδεται με ανάγνωση ανεξάρτητης λέξης (miyako) και όχι
τμήματος λέξης σε σύνθεση (to).

ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΣ ΙΑΠΩΠΟΝΟΛΟΓΕΙ:
ΣΠΟΥΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ…
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Ταξιδεμένος και διαβασμένος ο Γιώργος Βέης, μας
προσφέρει με τα γραπτά του για την Ιαπωνία μια ευκαιρία
πρώτης τάξεως να βρεθούμε σε άμεση επαφή με μαρτυρίες,
συνδηλώσεις και αποτυπώσεις
από τη χώρα αυτή. Οι
περιγραφές του για το Τόκιο αποτελούν μια απόλυτα
διαθεματική πολεογραφία.

Το

θεματολόγιό

του είναι

φρέσκο,

ζωντανό, επιτόπιο και προσωπικό.
Μερικές σελίδες του είναι σαν σημειώσεις
από story boards (σχέδια) σεναρίων ενώ
αλλού διακρίνονται σκόπιμες κινήσεις
μιας αόρατης κινηματογραφικής μηχανής.

Εξάλλου,

Γιώργος Βέης

συχνά τον βλέπουμε σαν να ψάχνει, ανάμεσα σε
ράφια βιβλιοθήκης, να βρίσκει και να γυρίζει προς το μέρος μας
για να μας διαβάσει περικοπές από την ιαπωνική ή την
παγκόσμια λογοτεχνία. Και έτσι πραγματοποιείται μια ιδιαίτερη,
απόλυτη, πλαισίωση αυτών που προηγούνται ή όσων θα
επακολουθήσουν.
Βέης, Γιώργος,
περιγραφή για το φοβερό κοινωνικό φαινόμενο των Από το Τόκιο στο
Χαρτούμ, Αθήνα,
αυτοέγκλειστων, «αλκοολικών της απομόνωσης», των
Κεδρος, 2009.
χικικομόρι, που κάνει ο Γιώργος Βέης, γίνεται με τη βοήθεια μιας
άλλης κοινωνικής περσόνας που είναι η «αδελφή της
επικοινωνίας». Μια κοπέλα που θα συνδράμει στην
κοινωνικοποίηση, έστω και προσωρινή, του αναχωρητή, του
ερημίτη. Της τον υπέδειξε το γραφείο στο οποίο υπάγεται αυτή.
Κάτι σαν σενάριο. Αν μάλιστα γνωρίζαμε και τους γονείς που θα
κατέφυγαν σε αυτό…
Αλήθεια, τι γίνεται;

Η

Να υπενθυμίσουμε, πρώτα πρώτα, πως ο όρος
Χικικομόρι ή χικικομόρι (引き籠り ή, όλα σε hiragana,
ひきこもり) μπορεί να αφορά
 τόσο την κατάσταση αυτοεγκλεισμού στην οποία
περιέρχεται ένα νεαρό (συνήθως άρρεν) άτομο
 όσο και τα άτομα τα ίδια που υποφέρουν από αυτό
το οξύ ψυχοκοινωνικό σύνδρομο απόσυρσης.
Το Ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας
ορίζει ως άτομα χικικομόρι εκείνα που δεν συμμετέχουν
στην κοινωνία, δηλαδή ούτε εργάζονται ούτε σπουδάζουν και δεν έχουν καμία εξωτερική κοινωνική επαφή ή
σχέσεις, επί έξι μήνες ή περισσότερο.
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Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από
επίσημες πηγές το 2010, υπάρχουν 700.000 άτομα που ζουν ως
χικικομόρι με μέσο όρο ηλικίας 31.
Αλλά οι αριθμοί ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των
εμπειρογνωμόνων και εξελίσσονται, από χρόνο σε χρόνο (βλ.
πίνακα). Πολλοί χικικομόρι που είναι τώρα 40 ετών έχουν
περάσει 20 χρόνια ως ερημίτες σε αυτοεγκλεισμό και
απομόνωση.








ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ (ΤΩΝ) ΧΙΚΙΚΟΜΟΡΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Από παλιότερες στατιστικές
Tο 80% είναι γένους αρσενικού, συνήθως πρωτότοκοι, που
έχουν βιώσει τις εκδηλώσεις της ενδοοικογενειακής
εμμονής για κοινωνική επιτυχία.
Έως 1.000.000 θα πρέπει να θεωρηθεί πως είναι τα άτομα
χικικομόρι στη χώρα.
Τα 26 χρόνια είναι ο μέσος όρος ηλικίας τους σύμφωνα με
το Υπουργείο Yγείας.
15 χρόνια ή και περισσότερο μπορεί να διαρκέσει ο
εθελούσιος εγκλεισμός.
10 χρόνια ή 500 επισκέψεις χρειάστηκαν για να πείσει ένας
ειδικός έναν χικικομόρι να βγει από το σπίτι του.
5 ΦΕΒ. 2006

Οι καταστάσεις χικικομόρι είναι βέβαιο πως εκφράζουν άρνηση
της κοινωνίας. Ίσως μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Αποτελούν
όμως και απόρριψη κάθε δομής της. Η πόλη που ακυρώνουν οι
χικικομόρι είναι η πιο εντυπωσιακή από αυτές.

Ο

https://www.youtube.c
om/watch?v=qa_xg0su
uzc [Hiroshi Teshigahara (1964)]

Βέης ανασύρει, παραθέτει και
παραλληλίζει κατάθεση του Κόμπο Αμπέ
(συγγραφέα γνωστού από το βιβλίο Η
γυναίκα της άμμου): «Εγώ μισώ όλες τις
πόλεις». Πρόκειται για κάποιο μηδενικό
βαθμό της γραφής και της ανάγνωσης της
πόλης. Ίσως και για το βαθμό μηδέν της
πολεογραφίας. 砂の女 [Suna no Onna]
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Τέτοιους μηδενικούς βαθμούς ο Βέης, ακούραστος ταξιδευτής
και οξυδερκής παρατηρητής, αναζήτησε και μας αποκαλύπτει και
άλλους στην Ιαπωνία. Ο φωτογράφος που μας είχε γνωρίσει η
Λούλα Αναγνωστάκη με το έργο της «Η πόλη», βλέπουμε πως
μετενσαρκώνεται στο Τόκιο, σύμφωνα με όσα μας λέει ο Βέης.

Θυμούμαστε πως, στην εξέλιξη του έργου της Αναγνωστάκη,
εμφανίζεται ένας παράξενος φωτογράφος που αποφάσισε να
φωτογραφίζει τους πελάτες του σαν να ήταν «κρεμασμένοι,
στραγγαλισμένοι, μαχαιρωμένοι, κεραυνοβολημένοι, εσταυρωμένοι...». Νεκροί - live, θα λέγαμε. Σαν και αυτούς –να
διαβάσουμε: αυτές – που …ζουν στο Τόκιο χάρη στο φωτογράφο
Καόρου Ιζίμα και τις νεκρές διαφημιστικές μοντέλες του.
Που τις φωτογραφίζει κέρινες, ματωμένες (ή τοματωμένες, που
λένε), ακίνητες στο δάπεδο ή πεσμένες στο οδόστρωμα.

Πραγματικές «νεκρές φύσεις» ντυμένες με

τα προϊόντα που
διαφημίζουν. Σαν να ήταν φωτογραφίες «μεταθανάτιες» ή «post
mortem», που είχαν κάποτε διαδοθεί, αμέσως μετά την
ανακάλυψη της φωτογραφίας το 1839. Άλλωστε, οι χαριτωμένες
μοντέλες είναι διατεθειμένες, λένε οι ίδιες, όπως μας
πληροφορεί ο Βέης, να συμβάλουν σε αναβάθμιση −προς το
φυσικότερο και νεκρικότερο− των (περίπου) νεκρών φύσεων
του μετρ Καόρου.

Να

προστεθούν, δηλαδή, κάποια μέρα, στην ημερήσια

ιαπωνική εκατοντάδα αυτοχείρων. Θα ακολουθήσουν
έτσι, όπως και άλλοι συμπατριώτες τους, τους τόσους
ευαίσθητους Ιάπωνες δημιουργούς, που, σαν τους δικούς μας,
τον Κώστα Καρυωτάκη και τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη,
αυτοχειριάζονται. Στο βιβλίο αφιερώνεται ένα κεφάλαιο στο
σεπούκου του Μισίμα και μια ονομαστική αναφορά στους
υπόλοιπους γνωστούς ιάπωνες λογοτέχνες αυτόχειρες του 20ού
αιώνα.
ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΟΚΙΓΚΑΧΑΡΑ (青木ヶ原)[樹海 Jukai]
Ρεκόρ 34.427 αυτοκτονιών σημειώθηκε το 2003. Το γράφημα είναι για το
()2016. Ο δείκτης
2016 αντιστοιχεί σε
+25.000 Α/Χ. Περισσότεροι άντρες.
[Durkheim].
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Φωτογραφίες
από τις «νεκρές»
διαφημιστικές
μοντέλες του
Καόρου Ιζίμα.

ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Μπιζάν Καουακάμι 18691908
Ακουταγκάουα, Ρ., 18921927
Σινίτσι Μακίνο 1896-1936,
Οσάμου Νταζάι 1909-1948
Μιτσίο Κάτο 1918-1953
Σακάε Κούμπο 1900-58
Ασιχέι Χίνο
1907-60
Γιούκιο Μισίμα 1925-1970

Τακέο Αρισίμα
1878-1923

Ταμίκι Χάρα
1905-1951

Αλλά το βιβλίο (στο πρώτο μισό, στο ιαπωνικό του μέρος, γιατί
υπάρχει και το ενδιαφέρον αφρικανικό υλικό του δευτέρου
μέρους) είναι αφιερωμένο στο Τόκιο, είπαμε. Και Τόκιο χωρίς
Σιντζούκου είναι αδιανόητο. Η τοκιώτικη πολεογραφία
κοσμείται υποχρεωτικά από την περιγραφή αυτού του μέρους
της πόλης. Που αποτελεί, κατά το συγγραφέα, −κρατηθείτε− μια
«ήκιστα περιγράψιμη, ανυπόταχτη πολύ-εικόνα» με διδακτική
έστω αλλά «απείθαρχη σημειολογία». Φροντιστήριο για το
υπόλοιπο Τόκιο, και την «εκρηκτική προσωπικότητα της πόλης».

Για

το λόγο αυτό, σαν υπεύθυνος δάσκαλος ή καλός
σπουδαστής, ο συγγραφέας παραπέμπει σε κείμενο
πανεπιστημιακού (του καθηγητή Αντρέα Γιακουμακάτου) για να
βοηθήσει
και
να
βοηθηθεί
στο
«εγχείρημα
της
αποκρυπτογράφησης των μυστικών αυτού του μετα-αστικού
ρευστού, υβριδικού, λαβυρινθώδους» συνόλου, συμπλέγματος
και συστήματος που αποτελεί η ιαπωνική πρωτεύουσα. «Το
Τόκιο είναι σήμερα η πιο εκπληκτική και απροσδόκητη βιτρίνα
της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Μια βιτρίνα ψηφιακή, εικονική,
υπνωτική και εκτυφλωτική […] σχεδόν παραισθησιακή».
Ωκεανοπλεύστης και κοσμογράφος ο Γιώργος Βέης είναι ίσως ο
πολυγραφότερος ταξιδιωτικός συγγραφέας μας, στις ημέρες μας.
Μεγάλωσε σε σπίτι ναυτικού του πολεμικού μας ναυτικού και
ακολούθησε με επιτυχία τον διπλωματικό κλάδο, μέχρι το βαθμό
του πρέσβη. Γύρισε χώρες αρκετές και πόλεις πολλές και σελίδες
περισσότερες. Και έγραψε και ο ίδιος σελίδες πολλές. Πεζές,
ποιητικές, δημοσιευμένες, βραβευμένες και μεταφρασμένες.
Ευχόμαστε να έχει και άλλες στο συρτάρι του.
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