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Παπαρούνες και αγκάθια 
Μέρος Β΄  

   «Απεργοσπάστης» ψιθύρισε κι έριξε το σύνθημα στους 
εργάτες κοιτώντας επιδεικτικά τον Sam Turner που 
χασκογελούσε μυημένος στις μασκαρεμένες εικόνες στους 
σιτοβολώνες του εγκεφάλου.  
    «Ακολουθεί το τριήμερο γιορτής στην πολιτεία του 
Μισισιπή. Οι μαύροι απαγορεύεται να συμμετέχετε. Εγώ 
όμως δεν έχω περιορισμούς. Αμέσως μετά την τρίτη μέρα, 
στα μεθεόρτια αυτής, δεν θα εξέλθουμε στα χωράφια. Είστε 
σύμφωνοι;» 
   Άλλοι διστακτικοί άλλοι με περισσή αυτοπεποίθηση 
συμφώνησαν. Μόνο ο Sam Turner παρέμεινε απομονωμένος 
στην κλίνη του. 
   «Αυτόν εδώ να τον προσέχουμε. Είναι επικίνδυνος» έκανε 
ο Paul Granger κι έδειξε με τα ακροδάχτυλα το σημείο του 
μυαλού. Οι υπόλοιποι, παρασυρμένοι απ’ τα νέα δεδομένα, 
δεν πλησίαζαν τον Sam Turner μην τυχόν και τους ξεφύγει 
το παραμικρό σχετικά με τις προθέσεις και τα σχέδια της 
απεργίας.  
   Μόνο ο Pavelic, ο Σέρβος μετανάστης, προσπάθησε να μην 
αποκοπεί. Μιλούσανε επί παντός επιστητού.  
   «Πόσο θα ήθελα να αποδράσω απ’ όλο αυτό..» έκανε 
εκείνος καθώς περισυνέλλεγε τις φράουλες τοποθετώντας 
τες στα τελάρα.  
   «Και να αποδράσεις απ’ εδώ σε κάποια άλλη εργασία 
βρίσκεται η μοίρα σου. Είτε γη είναι αυτή είτε βιομηχανία, 
παραπάνω δεν βαστάει το σκαρί μας» τόνισε και η 
ηττοπάθεια μιας μονιστικής αντίληψης της ανθρώπινης 
ιστορίας, εγκλωβίζοντας τον άνθρωπο στα δεσμά της, 
καθήλωναν τις προοπτικές. 
   «Όμως, ο πρωινός ήλιος ανατέλλει για όλους» συνέχισε ο 
Pavelic. «Όπως μοιραζόμαστε τον αέρα, το νερό, τα προϊόντα 
της φύσης. Όλα ανήκουν σε όλους. Δεν λογαριάζουν από 
ποια πατρίδα έρχεσαι ούτε σε ποιά σεντόνια ξεκουράζεσαι. 
Γιατί να μην αγωνιστούμε όπως μοιράσουμε τον κόπο και 
τον ιδρώτα μας με τον ίδιο τρόπο;» 
   Ο Sam Turner άλλαξε θεματολογία. Η πολιτική συζήτηση 
κατέληγε στην αποστροφή όλων όσων περιέκλειε στα 
ιδιαίτερα συμφέροντά της.  
   «Θα παρευρεθώ στον χορό των κυριών» είπε 
αποφασιστικά και το αίμα του Pavelic πάγωσε στις αρτηρίες. 
   «Τι εννοείς;» 
   «Ό,τι καταλαβαίνεις» 
   «Δεν γίνεται! Απαγορεύεται! Είσαι μαύρος» 
   «Θα μεταμφιεστώ» 
   «Έβαλες στο μάτι την γυναίκα του αφεντικού; Πρόσεχε 
Sam Turner! Πρόσεχε! Δεν είναι παιχνίδι. Εδώ επιβάλλουν 
τους νόμους της πολιτείας όχι οι δικαστές αλλά εκείνοι με τα 
λευκά μυτερά καπέλα» 
   «Λευκά καπέλα…» επανέλαβε συνοφρυωμένος ο Sam 
Turner. «Θα ντυθώ με ένα μακρύ λευκό σεντόνι» αποκάλυψε 
το παρασκήνιο του σχεδίου του. Η επιθυμία του όπως βρεθεί 
ενώπιον του γυναικείου αισθητισμού υπερνικούσε 
ενδοιασμούς και περιορισμούς. 
   «Τρελάθηκες;» αποκρίθηκε ο Σέρβος και ο φόβος είχε 
αγκυλωθεί στην τρεμάμενη κόρη των ματιών. 
   Ο Sam Turner δεν απάντησε. Είχε εμποτιστεί με την 
παράτολμη ιδέα όπως παρουσιαστεί ενώπιον της και ζητήσει 
να του παραχωρήσει τη συντροφιά της σε χορό. Μία ιδέα 
ανάρμοστη, ανήκουστη, σχεδόν απόκοσμη ξεφύτρωνε στις 
ρίζες της φαντασίας. Η τελευταία, έπαιζε το δικό της ρυθμό, 
ταλανιζόμενη ανάμεσα στις υπαρξιακές βεβαιώσεις 
ματαίωσης, ως γνώμονα επιβολής και τον πόθο για την 
εκπλήρωση μίας βαθύτερης επιθυμίας. Οι μέρες που 
ακολούθησαν επισφράγισαν την απόφασή του. Η συχνή 
παρουσία της ξανθιάς γυναίκας ανάμεσα στα πόδια των 
εργατών και οι τυχαίες συναντήσεις τους σε απόμερα σημεία 
της καλλιεργήσιμης γης προκάλεσαν ηδονικούς σπασμούς 
στην έλξη του Sam Turner. Η επιθυμία μετατράπηκε σε 
ασίγαστη ανάγκη. Μία ανάγκη, οι εσωτερικοί δείκτες της 
οποίας πίεζαν ασφυκτικά την εξωτερίκευση της.  
   Ο κυβερνήτης της πολιτείας επισημοποίησε την έναρξη 
των τριήμερων εκδηλώσεων με τους πολίτες να ξεχύνονται 
σε μία ξέφρενη πορεία εορταστικών αναφορών. Κάθε γωνιά 
αυτής είχε μετατραπεί σε πεδίο παραδοσιακών ετοιμασιών. 
Ανάμεσά τους συμμετείχαν ενεργά οι εργάτες του κάμπου. 

Σε αυτή δεν συνυπολογίζονταν οι έγχρωμοι για τους 
οποίους υπήρχε σαφής απαγόρευση και προειδοποίηση 
ποινών για ενδεχόμενη παραβίαση των όρων. Αυτό ήταν το 
εξωτερικό περίβλημα της πολιτειακής νομοθεσίας. Το αθέατο 
και πλέον ισχυρό κομμάτι αυτής εντοπίζονταν στις 
παράνομες δραστηριότητες, με σαφή φυλετικά κίνητρα, της 
περιβόητης Κου Κλουξ Κλαν, των ανδρών με τις λευκές 
κουκούλες και τους πυρσούς στα χέρια.  
   Ο Sam Turner ξεγλίστρησε αθόρυβα απ’ την περίφραξη 
του κοιτώνα. Με ένα σεντόνι για προκάλυμμα κινήθηκε με 
βήμα γοργόν. Σύντομα βρέθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες 
ανθρώπους όλων των ηλικιών οι οποίοι γιόρταζαν στους 
δρόμους, με τις φιάλες οινοπνεύματος να έχουν την τιμητική 
τους. Γέλια, πειράγματα, πρόσωπα κρυμμένα πίσω από 
μάσκες περίτεχνα διακοσμημένες και ανταλλαγές δώρων 
κυριαρχούσαν στα μήκη και τα πλάτη της πολιτείας. Ο Sam 
Turner αναζήτησε το σημείο ενδιαφέροντος. Στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο λάμβανε χώρα η κορύφωση των τριήμερων 
εκδηλώσεων. Οι επίσημοι προσκεκλημένοι διεκδικούσαν τις 
απαθανατίσεις των φωτογραφικών φακών και των 
λαμπερών φώτων της δημοσιότητας. Ο Douglas McKeanen 
με τα της συζύγου εισήλθε στην κεντρική αίθουσα. 
Κατάμεστη από μασκοφόρους πολίτες προσέδιδε υπεραξία 
στην τελετή απονομής τιμητικών τίτλων προς όλους όσους 
με την προσωπική τους συμβολή συνέβαλαν στην 
μεγιστοποίηση προβολής της πολιτείας, εκτός των ορίων 
αυτής. Ένας εξ αυτών ήταν και ο Douglas McKeanen. Ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών, στα χιλιάδες στρέμματα υπό την 
ιδιοκτησία του, μετέφερε προϊόντα σε κάθε εμπορική γωνιά 
της αμερικανικής γης. Οι φράουλες Μισισιπή έχαιραν της 
υπογραφής του. Ήταν η τέταρτη διαδοχική χρονιά για την 
οποία το συνολικό αποτέλεσμα της παραγωγής 
διακρίνονταν ανάμεσα στα επενδυτικά σχέδια της πολιτείας. 
   Ο Sam Turner προκάλεσε αρνητική εντύπωση με την 
ιδιαίτερη επιλογή αμφίεσης. Τα βλέμματα όλων 
επικεντρώθηκαν στις ιδιομορφίες του λευκού σεντονιού το 
οποίο απλώνονταν απ’ την κεφαλή έως τα νύχια σερνόμενο 
επί μακρόν στο έδαφος. Αδύνατο να αντιληφθεί κανείς ποιος 
βρίσκονταν πίσω απ’ αυτό προκάλεσε σχόλια ενόχλησης 
αλλά και διάθεση περιπαιχτική. Το αίνιγμα του ανθρώπου 
που επέλεξε την συγκεκριμένη αμφίεση φούντωνε όσο 
κυλούσε ο χρόνος στους περιστρεφόμενους δείκτες. Ο κλοιός 
που έσφιγγε γύρω απ’ την παρουσία του λύθηκε με την 
είσοδο της απαστράπτουσας Mary Rasmond. Η σύζυγος του 
Douglas McKeanen έλαμπε στο γαλάζιο δαντελωτό φόρεμα, 
με την ανάλαφρη κίνηση των ξανθών της μαλλιών να 
προσθέτει πλεονάζουσα εξωστρέφεια. Περιηγήθηκε στο 
χώρο και στάθηκε δίπλα στον σύζυγό της. Ο Sam Turner 
παρακολουθούσε μαγεμένος μέσα απ’ τις σχισμές στο ύψος 
των οφθαλμών τις οποίες διέρρηξε πρόχειρα και 
ερασιτεχνικά. Με κίνηση αστραπιαία βρέθηκε δίπλα της. 
   «Χορεύετε;» εξαπέλυσε την ερώτηση που έμελλε να 
καθορίσει τη μοίρα του. Οι λέξεις κομματιάστηκαν στο 
άκουσμά τους. 
   Η Mary Rasmond, γοητευμένη με τον άνδρα που τόλμησε 
να της προτείνει κάτι τόσο ριψοκίνδυνο, έγνεψε 
καταφατικά. Το λευκό σεντόνι στην δομή της ραχοκοκαλιάς 
συνόδεψε τη ντάμα στο κέντρο του δωματίου. Ο σύζυγός 
της, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή δέχονταν τις 
αποθεωτικές επιτιμήσεις των παρισταμένων, ένιωσε φρικτό 
ρίγος να διαπερνά τους νευρώνες στο κορμί του. Τα μηνίγγια 
άρχισαν να σφυροκοπούν. Τα χείλη ενώθηκαν πεισματικά 
εσωκλείοντας οργή για την προσβολή της οποίας γίνονταν 
κοινωνός. Άπαντες σταμάτησαν και περιστράφηκαν στο 
ζευγάρι, το θέαμα του οποίου προκαλούσε αποστροφή. Οι 
γυναικείες παρουσίες, με κρυφή λαχτάρα, φαντασιώνονταν 
όπως βρίσκονταν εκείνες στη θέση της Mary Rasmond. Για 
τους ίδιους λόγους, στην αντίπερα όχθη, οι άρρενες 
σκέφτονταν να ξεγυμνώνουν το αίνιγμα που διασάλευε την 
ηθική τάξη και να προστρέχουν σε συμπαράσταση της Mary 
Rasmond, αποκαθιστώντας την απολεσθείσα της αξία στο 
χρηματιστήριο κοινωνικών χρεογράφων.  
   Ο Sam Turner και η Mary Rasmond άρχισαν να 
λικνίζονται στις νότες μουσικών οργάνων. Εκείνος, τέντωσε 
τα ακροδάχτυλα περνώντας τα ανάμεσα στο λευκό σεντόνι 
σχηματίζοντας κορυφές στο μέγεθος της παλάμης.  
   «Ποιος είστε;» ρώτησε με τον φόβο να χλιμιντρίζει στο 
ύψος της γλώσσας. Ο Sam Turner δεν αποκρίθηκε. Έσφιξε 

τα δάκτυλα του σαν τανάλιες γύρω απ’ τη μέση της και 
παραδόθηκε σε ρεσιτάλ χορευτικών κινήσεων και 
εναλλαγής θέσεων. Οι καρδιακοί παλμοί εκτονώνονταν στο 
κάθε πέρασμα της μουσικής επένδυσης. Η ορχήστρα 
προσαρμόστηκε στις επιδέξιες φιγούρες του ζευγαριού και οι 
συνδαιτυμόνες στο χώρο παραμέρισαν. Πλέον, στο κέντρο 
της αιθούσης έμειναν μονάχα οι δυο τους. 
   «Ποιος είστε;» επανέλαβε εκείνη δαγκώνοντας ερεθισμένη 
τα κόκκινα χείλη, εξοκέλλοντας τη ροή του αίματος στα 
άκρα. Ο Sam Turner παρέμενε σιωπηλός. Με βέβαιες 
κινήσεις κόλλησε το σώμα της στο δικό του. Το στήθος της 
βροντοφώναξε στους χτύπους της ακόρεστης δίψας. Τότε, με 
τις νότες να ολοκληρώνονται στο πεντάγραμμο των 
μελωδιών και τα πνευστά όργανα να αποθέτουν τις 
τελευταίες σταγόνες του χρωματισμού τους, έγειρε απότομα 
κι ένωσε λυσσασμένα το στόμιο του λευκού σεντονιού στα 
πορφυρά της χείλη. Εκείνα, αφέθηκαν στην πρωτοβουλία 
του αινίγματος. Ο στιγμιαίος εξοβελισμός του χρόνου στις 
κοινωνικές του αναφορές διεκόπη απότομα όταν από το 
βάθος του δωματίου κι ανάμεσα στο εμβρόντητο σμήνος 
βλεμμάτων μία φωνή διέλυσε την οφθαλμαπάτη. Ήταν ο 
Paul Granger. Από ώρα βρίσκονταν ανάμεσα τους. 
   «Είναι νέγρος!» αναφώνησε. 
   Στο άκουσμα του φρικτού αυτού ανέκδοτου ορισμένοι 
άρχισαν να γελούν επιδεικτικά, ενώ άλλοι, περισσότερο 
σκωπτικοί, στερέωσαν το βλέμμα τους στον άνθρωπο που 
μονοπωλούσε το ενδιαφέρον. Οι θεωρίες συνωμοσίας 
βλάστησαν τις πρώτες ρίζες στην προσβολή των αθέατων 
νόμων της πολιτείας. Έντρομος ο Douglas McKeanen, 
αποκαθιστώντας την ψυχική και συναισθηματική του 
ισορροπία, κινήθηκε στο σημείο στο οποίο βρίσκονταν στήλη 
άλατος ο άνδρας με το λευκό σεντόνι. Χαστούκισε βιαίως την 
Mary Rasmond, η οποία απώλεσε την ισορροπία της και 
βρέθηκε στο μαρμάρινο δάπεδο. Στη συνέχεια τράβηξε τον 
λευκό μανδύα που κάλυπτε τα χνώτα της αινιγματικής 
παρουσίας, αποκαλύπτοντας κάτω απ’ τα πτερύγια των 
κλωστών το πρόσωπο του Sam Turner. Ο θυμός αρχικά και 
το μίσος στη συνέχεια άγγιξαν τα όρια της υστερίας. 
Ξεφωνητά και βωμολοχίες, σαν σμήνος μυρμηγκιών, 
δάγκωσαν τη σάρκα του. Άοπλος εκείνος, γυμνός στις 
επελάσεις της εκδίκησης, σφυγμομετρούσε τους παλμούς της 
μοίρας. Μαινόμενοι ταύροι έπεσαν πάνω του σαν μύγες σε 
απορρίμματα να κατασπαράξουν το σώμα που παραδόθηκε 
έρμαιο στο διάβα τους. Τα πρώτα χτυπήματα στόχευαν να 
λυγίσουν την περήφανη ανατομία που έστεκε άναυδη στο 
κύμα επιθέσεων που ακολουθούσαν με μανία. Τον έσυραν σε 
άγνωστη τοποθεσία έξω από τα όρια της πολιτείας. Κι ενώ 
το μουσικό θέαμα αναπτέρωνε το ηθικό του, με τον 
ενθουσιασμό να τριγυρνά ανάμεσα σε γέλια ευθυμίας, μία 
νέου τύπου τελετή καθαγίασης των αξιών και των 
παραδόσεων λάμβανε χώρα με επίκεντρο τον λιπόθυμο Sam 
Turner. 
   Επρόκειτο για την διαβόητη Κου Κλουξ Κλαν, την 
οργάνωση των λευκών ιπποτών, η οποία ανέπτυσσε 
επιχειρηματολογία που εκτείνονταν από την εναντίωση 
απελευθέρωσης των δούλων, υπό το φόβο μίας 
επαναστατικής λαίλαπας των νέγρων, έως την 
εκπεφρασμένη βαρβαρότητα με ενέργειες που έθιγαν τα 
μελλοντικά κεκτημένα της λευκής φυλής, όπως οι μεικτοί 
γάμοι. Η ακρότητα τάραζε τα θεμέλια του παραλογισμού. 
Τίτλοι σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων αναπαρήγαγαν το 
υπόβαθρο φυλετικών διακρίσεων. «Δεν έβγαλε το καπέλο 
του όταν πέρασε δίπλα του λευκός άνδρας», «κοίταξε 
επίμονα και λάγνα τη λευκή γυναίκα» ήταν μερικά απ’ τα 
εμπορικά δημοσιεύματα τα οποία τέντωναν επικίνδυνα την 
κοινωνική αποδοχή. Δολοφονίες, βιασμοί, εμπρησμοί 
συναποτελούσαν θέματα ημερησίας διάταξης στις δράσεις 
της οργάνωσης. Καλλιεργούσαν συστηματικά την εικόνα 
των μελών της ως άτρωτων ηρώων του έθνους, οι οποίοι 
προχωρούσαν σε σιωπηλές λιτανείες, μαγικά τελετουργικά 
και σταυροφορίες με γνώμονα την προάσπισή του από το 
μιαρό χέρι των νέγρων και των λευκών συνοδοιπόρων τους. 
Στο στόχαστρό τους τέθηκαν, μεταξύ άλλων, εργατικές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, Ιρλανδοί και Ιταλοί 
μετανάστες, Εβραίοι και ρωμαιοκαθολικοί. Η επιρροή της 
είχε διογκωθεί σε σημείο που να ορίζει την εκλογή τοπικών 
δικαστών, κυβερνητών, γερουσιαστών και κοινοτικών 
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αρχόντων, εξασφαλίζοντας ατιμωρησία και οικονομική 
ενίσχυση.  
   Ο Sam Turner απλώθηκε σε λίμνη αίματος. Γύρω του, 
αναμμένες δάδες τις οποίες βαστούσαν άνδρες με λευκή 
περιβολή και κουκούλες. Αμίλητοι περικύκλωσαν το θύμα. 
Εις εξ αυτών άνοιξε ένα βιβλίο και μέσα απ’ τις σελίδες του 
οι λέξεις εικονοποιούσαν μακάβρια τον μέλλοντα χρόνο. 
Τότε, ομάδα ανδρών ξερίζωσε τα νύχια και τα δόντια του 
Sam Turner με τανάλιες, ο οποίος, δεμένος πισθάγκωνα, 
κατάπινε το αίμα του πηχτό, λιπόθυμος. Τον συνέφερναν 
ρίχνοντας νερό στο πρόσωπό του και ο κύκλος βίας 
εκκινούσε απ’ το ίδιο σημείο. Με τις πληγές έκθετες και τα 
μαστιγώματα να διαπερνούν το δέρμα προκαλώντας δίκτυα 
αιμάτινων σχισμάτων πολλαπλασιάζοντας τον πόνο στην 
τομή των αγγείων έως τα κράσπεδα του σκελετού, πύρωσαν 
την αιχμηρή κόψη ενός λεπτεπίλεπτου μαχαιριού και την 
κάρφωσαν στη βάλανο του πέους. Ο έμετος, συνέπεια των 
γαστρικών ανακατατάξεων, λέρωσε τα λευκά ράσα του 
παραγγελιοδόχου γεγονός το οποίο προκάλεσε την έντονη 
αντίδραση και την επίσπευση κορύφωσης του μαρτυρίου. Κι 
ενώ τα μαστιγώματα δεν μείωναν την ένταση των 
χτυπημάτων ο επικεφαλής της ιεροτελεστίας άρπαξε τα 
γεννητικά όργανα του Sam Turner στην χούφτα του και τα 
έκοψε με λεπίδα. Ο θάνατος του άτυχου νέου υπήρξε 
ακαριαίος. Ακόμα και νεκρός, ωστόσο, προκαλούσε την 
αποστροφή. Καρφώνοντάς τον σε ξύλινη κατασκευή με 
σταυροειδές σχήμα, ύψωσαν το ομοίωμά του και ανάβοντας 
φωτιά περήφανα υμνολογούσαν την καύση της σάρκας, οι 
αναθυμιάσεις της οποίας συνοδεύονταν από κύμα 
επευφημιών.  
   Το γεγονός διαδόθηκε από στόμα σε στόμα προτού τα 
ειδησεογραφικά κέντρα επιληφθούν του θέματος, κάνοντας 
λόγο για αποτρόπαιη και προκλητική συμπεριφορά του 
νεαρού άνδρα, η οποία υπονόμευσε τα χρηστά ήθη της 
πολιτείας του Μισισιπή ειδικότερα και της αμερικανικής 
κοινωνίας εν συνόλω. Το απανθρακωμένο πτώμα 
σκεπάστηκε σε βάθος ενός μέτρου με συνοπτικές διαδικασίες. 
Ουδείς εκ των θεσμικών φορέων της πολιτείας ενδιαφέρθηκε 
για το περιστατικό. Ο ρυθμός της καθημερινότητας 
συνεχίστηκε αμείωτος υπό το πρίσμα των λαμπερών 
εορταστικών φώτων. Στα χιλιάδες στρέμματα σπαρμένης 
φράουλας οι εργάτες απομονώθηκαν στη συγκομιδή, 
φορτώνοντας τελάρα κερδοφορίας. Ουδέποτε αναφέρθηκαν 
στον Sam Turner. O Paul Granger από εκείνο το βράδυ 
χάθηκε στο παρασκήνιο της ιστορίας.  
   Στη δημοσιά, με τις παπαρούνες σε κόκκινο κάδρο και τον 
άνεμο του Μαΐου σε διαστολή, ένας νεαρός άνδρας 
εμφανίστηκε να μετρά τους δείκτες του ρολογιού 
προσμένοντας το αστικό λεωφορείο. Στο βάθος του δρόμου 
το βαρύ όχημα ανέπτυξε ταχύτητα για να ακινητοποιήσει 
έπειτα τους κυλινδρικούς τροχούς ροκανίζοντας την 
άσφαλτο. Απ’ την μπροστινή πόρτα εξήλθε μεσόκοπος 
άνδρας καπνίζοντας την πίπα του. Σημάδεψε με τους 
οφθαλμούς του τον περιβάλλοντα χώρο, αδιαφορώντας για 
την παρουσία του νεαρού. Ο τελευταίος κίνησε να 
επιβιβαστεί στο λεωφορείο. Αιφνιδίως η πόρτα έκλεισε. Η 
μηχανή αναστέναξε στον βρυχηθμό του πετάλου και η 
σκόνη που παρασύρθηκε στο διάβα του κρεμάστηκε 
αποπνικτικά στην ατμόσφαιρα.  
   «Οι νέγροι απαγορεύονται» τόνισε με νόημα τις λέξεις ο 
άνδρας και η πίπα εξοβέλισε νέο κύμα καπνού. Εκείνος, 
σήκωσε το μπόγο με την κληρονομιά που έσερνε μαζί του 
και τράβηξε το δρόμο προς την πεδιάδα. Καθώς ο ήλιος 
βολόδερνε αδέσποτος στο βάθος του ορίζοντα χάθηκε σανσε 
οπτασία η φιγούρα του αμούστακου αγοριού. 

Αντώνης Χαριστός 
Ανάσα 

Μέρος Β΄  

Στον δρόμο οδηγούσε σαν φρενιασμένος. Μόλις έφτασε 
στο σπίτι, μπήκε μέσα και άρχισε να προσφωνεί το όνομα 
της. Όσο δεν έπαιρνε απάντηση, τόσο πιο πολύ ανησυχούσε. 
Είχε ήδη καθαρίσει το μυαλό του από τις ουσίες. Έψαχνε σε 
όλο το διαμέρισμα να την βρει. Δεν ήταν πουθενά. 
Ξαναδιάβασε το μήνυμα της.  
 «Μου ζήτησες να γίνω το μοναδικό αστέρι στον πάντα 
βραδινό σου ουρανό. Κι αυτό έκανα. Όμως δεν ήταν αρκετό. 
Γι' αυτό και σου αξίζει μια αιώνια νύχτα. Βυθίσου ανάσα 

μου στα σκοτάδια σου. Εγώ, απλά θα σβήσω παντοτινά»  
   Έσπαγε το κεφάλι του να καταλάβει το νόημα πίσω από 
το μήνυμα. Πάντα την πείραζε για το γεγονός ότι έπρεπε να 
μαντέψει την σημασία τους. Όσο περνούσε η ώρα, τα 
πράγματα γίνονταν πιο ξεκάθαρα. Θυμήθηκε ακριβώς αυτό 
που του περιέγραφε στο μήνυμα! Χωρίς να χάσει χρόνο, 
έτρεξε και μπήκε στο αμάξι του. Οδηγούσε γρήγορα και 
ευχόταν να φτάσει, πριν να είναι αργά. Η παραλία του 
φαινόταν ατελείωτη. Κατέβηκε από το αμάξι και κατευ-
θύνθηκε προς το μέρος που της είχε προτείνει να γίνει 
επίσημα η γυναίκα του. Μόλις έφτασε εκεί, βρήκε μια 
χάρτινη σακούλα και μέσα ένα μπουκαλάκι άδειο από 
ηρεμιστικά. Κοίταξε τριγύρω του και τότε την είδε... Επέ-
πλεε στην επιφάνεια του νερού... ακίνητη. Αμέσως κάλεσε 
για ασθενοφόρο. Μπήκε στο νερό, την πήρε αγκαλιά και 
την ξάπλωσε προσεκτικά στην ακτή. Ένιωθε την καρδιά της 
αδύναμη, μα χτυπούσε ακόμα. 
   «Συγχώρα με Ρόουζ... αν σβήσεις...»  έλεγε και τα δάκρυα 
πνίγανε τις λέξεις του. 

Την τοποθέτησαν στο ασθενοφόρο. Ο Έρικ ακολουθούσε 
με το αμάξι. Μόλις έφτασαν, την μεταφέρανε αμέσως στο 
χειρουργείο για πλύση στομάχου. Η επέμβαση κράτησε 
γύρω στις τέσσερις ώρες. Έμοιαζαν αιώνες. Λίγο ακόμα και 
δεν θα είχε ελπίδες να ζήσει. Όλο το βράδυ το πέρασε στο 
πλάι της... Κρατώντας σφιχτά το χέρι της μέσα στο δικό 
του, ώσπου αποκοιμήθηκε. Ο ήλιος περνούσε ανάμεσα από 
τα στόρια του παραθύρου, ζεσταίνοντας το πρόσωπο του. 
Ένιωσε στο κεφάλι του ένα χέρι. Άνοιξε τα μάτια του και 
συνειδητοποίησε ότι η Ρόουζ είχε συνέλθει. Έπιασε τρυφερά 
το χέρι της, και έβαλε το πρόσωπο του μέσα στην παλάμη, 
μη μπορώντας να κρατήσει τα δάκρυα χαράς του. Εκείνη, 
αν και φαινόταν πως ήταν εξαντλημένη, του σήκωσε το 
πρόσωπο και τον κοίταξε στα μάτια.  
   «Δεν θα γλυτώσεις εύκολα από μένα τελικά» του είπε 
χαμογελώντας με δυσκολία. 
   «Είμαι τόσο ηλίθιος... αν σε έχανα δεν ξέρω τι θα έκανα... 
τόσο ανόητος Θεέ μου...» μονολογούσε ανάμεσα στ’ 
αναφιλητά του. 
   «Όλα θα πάνε καλά... θα δεις...» του είπε χαρίζοντας του 
το γνώριμο γλυκό χαμόγελο της. 
   Ο γιατρός μπήκε μέσα στο δωμάτιο, παροτρύνοντας τον 
Έρικ να βγει να πάρει λίγο αέρα. Η Ρόουζ του έγνεψε πως 
όλα ήταν καλά. Δεν είχε προλάβει να βγει από την πόρτα 
της πτέρυγας, όταν άκουσε τον γιατρό να φωνάζει τις 
νοσοκόμες και εκείνες να τρέχουν στο δωμάτιο της. Έτρεξε 
πίσω και μόλις έφτασε, την είδε να έχει χάσει τις αισθήσεις 
της. Έκανε να μπει στο δωμάτιο όμως, δεν τον αφήσανε και 
κλείσανε την πόρτα. Από το τζάμι έβλεπε τον γιατρό να 
προσπαθεί με τον απινιδωτή να την επαναφέρει, και τις 
νοσοκόμες να εκτελούν κάθε του οδηγία. Όμως μάταια... Τα 
μάτια της δεν άνοιγαν...Ο γιατρός, βγήκε έξω από τον 
θάλαμο. Ούτε ο ίδιος έβρισκε τα λόγια που έπρεπε να πει.  
   «Λυπάμαι νεαρέ μου...» κατάφερε να ψελλίσει 
ακουμπώντας τον στον ώμο... 
   «Κι εγώ...» απάντησε μετά από λίγα λεπτά. 
   Την κοίταξε για τελευταία φορά και αμέσως έτρεξε προς 
τις σκάλες. Ένας νοσοκόμος τον είδε κι έτρεξε πίσω του. Ο 
Έρικ έφτασε ανεβαίνοντας δυο-δυο γρήγορα τα σκαλιά στην 
ταράτσα του νοσοκομείου. Στάθηκε για λίγο στην άκρη και 
κοίταξε ψηλά. 
   «Χωρίς εσένα, υπάρχει μόνο σκοτάδι...» ψέλλισε. Έκλεισε 
τα μάτια του και αφέθηκε να πέσει στο κενό. 
   Ο νοσοκόμος δεν τον πρόλαβε. Πήγε στην άκρη και είδε το 

άψυχο σώμα του Έρικ να κείτεται στο έδαφος, μέσα σε μια 

λίμνη αίματος. Ο κόσμος είχε μαζευτεί και κοιτούσε τον 

άτυχο νέο. 

Νάγια Μητροπούλου 

Στη σκιά του Αδριανού 

(συνεργατικό διήγημα) 

   Εν Αθήναις στις αρχές του αιώνος τα απομεινάρια της 
τουρκοκρατίας αναμεμειγμένα με πλήθος ιστορικών 
μαρτυριών, αρχαιοελληνικών, ρωμαϊκών και μεσαιωνικών 
σκιαγραφούσαν το κάδρο της πρωτευούσης του ελληνικού 
βασιλείου. Τα μνημεία τα οποία δέσποζαν στο δημόσιο χώρο 
αυτής οριοθετούσαν τα νέα δεδομένα, όπως προέκυπταν, με 
τους ανθρώπους της σε ρόλο μυσταγωγικής αγόρευσης να 

εκκολάπτουν νέες μορφές αισθητικής προβολής των 
κρυμμένων της πτυχών. Γωνιές γωνιές του άστεως 
μετατράπηκαν σε πολύβουες συνοικίες πολιτιστικών 
δρωμένων, παντός είδους. Ταχυδακτυλουργοί, κωμικοί με 
μαϊμούδες εκπαιδευμένες να ανταποκρίνονται στα 
κελεύσματα και τις απαιτήσεις των θεατών, πλανόδιοι 
χαρτοπαίκτες οι οποίοι προκαλούσαν τις τύχες των 
περαστικών όπως εντοπίσουν τον βασιλέα υπό την σκέπη 
της τραπουλόχαρτας και των παιγνίων της στιγμής, 
ποντάροντας στην οικονομική αφαίμαξη των 
συμμετεχόντων καθώς και μουσικοί, συναποτελούσαν τα 
συνθετικά υλικά της εικόνας κάθε που οι ακτίνες του ηλίου 
βουτούσαν στα νερά του ορίζοντα υπάγοντας το πορτοκαλί 
των χρώμα στην ξεθωριασμένη φωτογραφία του αθηναϊκού 
τοπίου.  
   Ανάμεσά των έστεκε ο Ιάσονας Πετρίδης. Περισπούδαστος 
καλλιτέχνης εις Παρισίους επέστρεψε στα πάτρια εδάφη 
φορτωμένος μουσικές νότες, πρόθυμος να τις 
μεταλαμπαδεύσει στο αστικό περιβάλλον που 
κυοφορούνταν με καλπασμό στις εξελίξεις των νέων 
καιρών. Από μουσικός περιωπής στη γαλλική σκηνή 
αναζητούσε, σταθμευμένος στην ουρά των υποψήφιων 
δημοσίων υπαλλήλων στις κομματικές αίθουσες αναμονής, 
την εργασιακή αποκατάσταση και τον αναγκαίο βιοπορισμό 
στις τάξεις των ημετέρων. Με τα απαραίτητα εχέγγυα και 
διαπιστευτήρια στα χέρια κέρδισε επάξια μία θέση κλητήρα 
στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Η μονοτονία της καθημερινής 
σύμβασης με τις κινήσεις σε μηχανική διαστολή και την 
ενέργεια ορφανή, δίχως αποδέκτες, να σφραγίζει δέματα κι 
επίσημα έγγραφα, να τακτοποιεί ανειλημμένες υποχρεώσεις 
τρίτων προσώπων και να καταγράφει τα στοιχεία 
ταυτότητας δημοτών, οι οποίοι επισκέπτονταν τις πύλες του 
δημόσιου κτιρίου όπως υποβάλλουν τις διαμαρτυρίες των, 
καθόριζαν το χρονικό πλαίσιο της ημερήσιας αυτογνωσίας. 
Υπηρετούσε έναν ρόλο απρόσωπο ο οποίος προσέδιδε κύρος 
ευκαιριακό περικλείοντας την ύπαρξή του στα περίκλειστα 
τείχη του γραφείου αποθέτοντας τα νιάτα στο άνοιγμα της 
ξύλινης θύρας αναμένοντας τον επόμενο χτύπο στις 
απαιτήσεις προϊσταμένων και τα αδηφάγα αιτήματα των 
πολιτών.  
   Όταν, όμως, τα φώτα της υπηρεσίας έσβηναν και οι ρόλοι 
λησμονούσαν την πρότερη ευθύνη των παρέδιδε στην είσοδο 
τη μάσκα αυτού και τοποθετούσε το βλέμμα αισιοδοξίας που 
έλειπε καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας. Με το χαμόγελο 
κρεμάμενο στα χείλη και το μουσικό όργανο ανά χείρας 
κατευθύνονταν στο ακροτελεύτιο βλέφαρο της ρωμαϊκής 
παρουσίας εν Αθήναις, τη βιβλιοθήκη του Αδριανού. Στη 
βεβηλωμένη γωνιά του δρόμου λάμβανε επιδέξια τη θέση 
του τοποθετώντας το βιολί στον ώμο. Απ’ τα πρώτα 
τρυφερά αγγίγματα των χορδών τα μουσικά σχήματα 
ανέβαζαν στη σκηνή του θεάτρου μαγικές εκφράσεις μίας 
νοσταλγικής πρόσκλησης. Περίεργοι περαστικοί 
κοντοστέκονταν για ελάχιστες στιγμές συναισθηματικής 
καρποφορίας κι έπειτα χάνονταν στο θάμπος της διαδρομής. 
Ο Ιάσονας Πετρίδης έκλεινε τα μάτια και μεθούσε αβίαστα 
σε κόσμους φανταστικούς με το αρχαίο μνημείο ορθωμένο να 
κατευθύνει τις συντεταγμένες της αναπόλησης. Η 
βιβλιοθήκη του Αδριανού με τα λείψανά της σε στύση, 
κραταιά και λαμπερά, στο διάβα της ιστορίας γονιμοποιούσε 
τη σκέψη του με τον ρυθμό απ’ το βιολί να ζωντανεύει 
πρόσωπα και γεγονότα αναπαριστάνοντας το χαρακτήρα 
της εποχής.  
   Το όνομα του Αδριανού δέσποζε στα χρόνια της Ρώμης 
αγγίζοντας τρεις δεκαετίες ζωής. Ιδιοφυής, δραστήριος και 
πνευματώδης απέδειξε την ένθερμή του αγάπη για την 
Αθήνα προικίζοντάς την με έργα τα οποία τόνωναν τον 
αστικό ιστό της. Εκείνη, προβάλλονταν ως κοιτίδα του 
πνεύματος. Προς τιμήν του ανεγέρθησαν αγάλματα στον 
ιερό βράχο της Ακροπόλεως και την Αγορά. Μία νέα 
περίοδος ευδαιμονίας γνώρισε στα χρόνια του τόσο η 
Αυτοκρατορία όσο και η περιφέρεια αυτής μέσα απ’ την 
ανάληψη οικονομικού και αρχιτεκτονικού επεκτατικού 
σχεδιασμού. Το συνολικό αποτέλεσμα προσέθεσε αίγλη στην 
πεφωτισμένη βασιλεία του. Η ρωμαϊκή κοινωνία 
αναγεννιόταν απ’ τις στάχτες της σε κάθε επιδρομή του 
μουσικού οργάνου με τα γυναικεία σώματα να αποδρούν απ’ 
το πιθάρι της ιστορίας ξεγυμνώνοντας τα έκπληκτα 
βλέφαρα λάγνων ιρίδων. Αφροδίσια δέρματα λικνίζονταν 
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στις αναθυμίασης της μυσταγωγίας. Τι κι αν απέμενε 
μονάχος ανάμεσα στις μουσικές παραφωνίες που το γύρισμα 
των ανέμων τις παρέσερνε στο διάβα μίας πορείας άναρχης 
και αδέσποτης. Ήταν τελετή απόλαυσης. Επέτρεπε στους 
στίχους των καιρών να πλέκουν εορταστικές πανδαισίες με 
τα σώματα απογυμνωμένα στο χορό ξέφρενων ρυθμών. 
Μόλις τα τύμπανα της ευελιξίας σώπαιναν, τα 
ακροδάχτυλα των χεριών ασφάλιζαν με τη σειρά τους το 
βιολί και μαζί τους οι ήχοι κώφευαν στην αγκαλιά του 
Μορφέα τον ύπνο του δικαίου. Η σιωπή έπειτα απλώνονταν 
στην πλατεία πέριξ της βιβλιοθήκης του Αδριανού. Τα 
αρχαία κτίσματα, παραστρατημένα στην γωνιά των 
Αθηνών, συμμετείχαν ακινητοποιημένα στον βαθύ ύπνο τον 
οποίο η αδιαφορία των περαστικών επέβαλε με τρόπο 
βάναυσο. 
   Μέχρι το απόγευμα εκείνης της ζεστής μέρας του 
Αυγούστου. Ο ήλιος δεν έλεγε να δύσει. Σαν επίτηδες 
παράτεινε την παρουσία του στον ουράνιο θόλο 
θερμαίνοντας τα ευαίσθητα αισθητήρια της αποδοχής. 

*** 

   Η Αιμιλία Θωμοπούλου περιπλανιόταν στα στενά που 
πλαισίωναν την πλατεία, με την συντροφιά της εξαδέλφης 
της, Άννας. Βιτρίνες κάθε λογής κέντριζαν το ενδιαφέρον 
της, ενώ μνήμες και σκέψεις του παρελθόντος κατέφθαναν 
απρόσκλητες.  Η, επί σειρά ετών, απουσία της από τα 
δρώμενα της Πρωτευούσης, η μετακόμιση σε επαρχιακή 
πόλη και ο αναγκαστικός γάμος με μεγαλέμπορο της 
Πελοποννήσου την οδήγησαν την αποστήθιση μίας 
συντηρητικής καθημερινότητας, έχοντας απολέσει κάθε 
ίχνος αυθορμητισμού, αθωότητας και ξεγνοιασιάς, παρά το 
νεαρό της ηλικίας της. Με την αγαπημένη της εξαδέλφη 
χάνονταν στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου που 
αποτελούσε το καταφύγιό της μακριά από τις απαιτήσεις 
μίας ανιαρής ζωής.   
   Θυμόταν έντονα τα λόγια του πατέρα της, χαραγμένα στο 
βάθος της συνείδησής της,  να την παροτρύνει, σχεδόν να 
απαιτεί, όπως δεχτεί η μονάκριβη θυγατέρα του να 
νυμφευτεί με σκοπό την αποπληρωμή χρεών και την 
διασφάλιση μιας εύρωστης ζωής, αφού η οικογένεια 
Θωμοπούλου, δεν ήτο σε θέση να παρέχει πλέον πέραν των 
βασικών. Είχε περάσει ανεπιστρεπτί η περίοδος οικονομικής 
άνθησης στην οποία οι κοινωνικές συναναστροφές  είχαν 
την τιμητική τους. Η Αιμιλία αποτελούσε βασικό συστατικό 
επιτυχίας των επίσημων αυτών εκδηλώσεων με τον χορό 
της να μαγεύει τους παρευρισκόμενους. 
   Τα χρώματα του δειλινού είχαν αποτυπωθεί άναρχα στον 
ορίζοντα προκαλώντας τον θαυμασμό της Αιμιλίας. 
Κοντοστάθηκε για λίγα λεπτά σε μια προσπάθεια να 
φυλακίσει την εικόνα στους νευρώνες της μνήμη καθώς μια 
μακρινή γνώριμη μελωδία σφράγιζε την ένταση της 
στιγμής. Με βήματα που δεν όριζε η ίδια και τις αισθήσεις σε 
κορύφωση, αναζήτησε μέσα στο πλήθος το σημείο εκκίνησης 
της συχνότητας που διασάλευσε την μεταβίβαση προς το 
αισθητήριο όργανο. Ο καλοκαιρινός αέρας επέτεινε την 
διάδοση του ηχητικού κύματος, σκορπισμένο σε κάθε γωνιά.  
   Η σκηνή του θεάτρου που μέχρι εκείνη την ώρα κάλυπτε 
επιμελώς τις πρώτες σειρές του θεάματος άνοιξε διάπλατα. 
Ως δια μαγείας πλήθος ανθρώπων υποχώρησε και ο 
βιολιστής βρέθηκε ενώπιον της. Πλέγμα ηλεκτρισμού 
δημιουργήθηκε ανάμεσά τους, καθώς τα βλέμματα 
διασταυρώθηκαν. Προς στιγμήν, ο χρόνος πάγωσε και το 
δοξάρι σίγασε άρρυθμα. Τα επόμενα λεπτά χάθηκαν στην 
αιωνιότητα του δικού τους κόσμου, του δικού τους 
σύμπαντος. 
   Η μελωδία ήχησε και πάλι, αυτή την φορά με συνοδεία 
έγχορδων και μη οργάνων. Το σημείο που στεκόταν ο 
Ιάσονας είχε μετατραπεί σε σκηνή λουσμένη από το 
λαμπερό φως των αστεριών. Με ένα νεύμα του η Αιμιλία 
άρχισε να χορεύει δειλά, ανάμεσα στους περαστικούς που 
έστεκαν κέρινα ομοιώματα, ξεχασμένοι στους σκονισμένους 
δρόμους βόρεια της Ακροπόλεως. Με χάρη μπαλαρίνας, 
άπλωσε τα χέρια της και αφέθηκε να την παρασύρουν οι 
νότες σε μια χορογραφία αφύπνισης της έκφρασής της, 
επιτρέποντάς να ζήσει μιαν αληθινή βιωματική εμπειρία. Με 
κινήσεις νωχελικές ζωγράφιζε τον αέρινο καμβά και οι 
άκρες των χειλιών συμμαχούσαν στην δημιουργία 

χρωμάτων και ουτοπικών εικόνων. Το σημείο αναφοράς 
ήταν εκείνος κάθε φορά που θα ολοκληρωνόταν μια στροφή.  
   Ο Ιάσονας παρέμεινε σιωπηλός ατενίζοντας την αιθέρια 
ύπαρξη που τον είχε μαγέψει. Το χέρι του άγγιξε το δικό της 
και οι ίριδες των ματιών τους έδωσαν υπόσχεση στον αιώνιο 
χορό, καθώς η ραχοκοκαλιά της παραδινόταν στα επιδέξια 
ακροδάχτυλά του. Σε έναν ατέρμονο στροβιλισμό εικόνες 
διαδέχονταν η μία την άλλη, εικόνες και εμπειρίες μιας ζωής 
που δεν έζησε. Οι ανάσες τους σε πλήρη συντονισμό και τα 
σώματα να σφύζουν από ζωή και ενέργεια. Τα άκρα 
δονούνταν και τα δάκτυλα συγχωνεύονταν ρυθμικά, 
βυθίζοντας το ζευγάρι σε μια παραζάλη καρδιακών παλμών. 
Άγνωστοι μεταξύ τους δίχως αναμνήσεις και όμως τους 
έδενε η αμοιβαία αγάπη για την τέχνη, την μουσική, τον  
χορό και την έκφραση. 
Τα χείλη τους ενώθηκαν ελευθερώνοντας καταπιεσμένες 
ανάγκες και αισθήματα, ενώ οι οπτικοί νευρώνες φόρτιζαν 
με υγρό στοιχείο. Ρίγος διαπέρασε κάθε εμπλεκόμενο μόριο, 
ώσπου μια γνώριμη φωνή διέκοψε άχαρα την ένταση της 
στιγμής. 
   «Αιμιλία με ακούς; Αιμιλία;» έκανε ανήσυχα η Άννα κι 
έπιασε τον βραχίονα της Αιμιλίας σε μια προσπάθεια να την 
συνεφέρει. 
   «Πώς;» αναστέναξε εκείνη σχεδόν μεθυσμένα 
   «Στέκεσαι σαν υπνωτισμένη αγαπητή μου, σχεδόν 
μισολιπόθυμη, πρέπει να γυρίσουμε πίσω» σπρώχνοντάς 
την. 
   Έχοντας διανύσει χιλιοστά απόστασης η Αιμιλία γύρισε 
να κοιτάξει για τελευταία φορά τον άγνωστο βιολιστή. Τον 
είδε να στέκεται σαστισμένος.  
   «Άραγε να το βίωσε και εκείνη;» αναρωτήθηκε έχοντας 
την γεύση από τα χείλη της, ενώ παράλληλα εναπόθεσε το 
βιολί στην θήκη.  
   Με ανάμεικτα συναισθήματα στάθηκε να χαζέψει τους 
περαστικούς. Το λιγοστό φως από τα διπλανά μαγαζιά 
έδιναν χώρο στις σκιές να μαρτυρήσουν την δική τους 
ιστορία, μια ιστορία ίσως όχι τόσο μοναδική όσο η δική του, 
υπό τη σκιά του Αδριανού. 

Αντώνης Χαριστός-Ρόζα Αξιώτη   

Αλλάζει ο άνθρωπος; 

«Θα το πιστέψω όταν το δω» 
Δον Χουάν Τενόριο, Tirso de Molina 

   Εκείνο το χλωμό πρωινό των πεντηκοστών γενεθλίων 
του -που η υγρασία στην ατμόσφαιρα ήταν του ιδίου βαθμού 
με αυτή των ματιών του- συνειδητοποίησε πραγματικά πόσο 
μόνος και δυστυχισμένος είναι. Όπως τον χτύπησε στο 
πρόσωπο ανοίγοντας τα στόρια το καχεκτικό φως μιας 
ακόμη βροχερής μέρας, ξύπνησε από τον λήθαργο που είχε 
πέσει μισό αιώνα τώρα. 
   Πάντα έδινε άλλοθι στους άλλους -φίλους, γνωστούς, 
συναδέλφους, συγγενείς- για όποιο λάθος κι αν έκαναν. Με 
τη φράση «κι αυτοί κουβαλούν τα δικά τους μπαγκάζια», 
που την επαναλάμβανε μέσα του δεκάδες φορές, ξεχνούσε 
καβγάδες, ανηθικότητα, ειρωνεία, γαλήνευε το μέσα του και 
πήγαινε παρακάτω πιστεύοντας στη συγχώρεση. 
   Ο ίδιος πλησίαζε τον κόσμο με ανοιχτή καρδιά, δίνοντας 
απλόχερα και δείχνοντας τον εαυτό του. Εκείνο το 
αρρωστημένο φως όμως, τον έκανε να συνειδητοποιήσει πως 
δεν είχε περάσει ποτέ κανείς ειλικρινής άνθρωπος από τη 
ζωή του. Όλοι παρουσιάζονταν ως κάτι άλλο ώσπου -αργά ή 
γρήγορα- αποκαλύπτονταν η αλήθεια. Αυτό όμως που 
ταρακούνησε τα θεμέλια της ύπαρξής του, ήταν που 
συνειδητοποίησε πως ενώ φερόταν έντιμα στους 
υπόλοιπους, ψευδόταν στον ίδιο του τον εαυτό. 
   Έξυπνος, με καλή καρδιά, μα συνεσταλμένος, άτολμος και 
ανασφαλείς. Ήταν οι χαρακτηρισμοί που άκουγαν οι γονείς 
του κάθε χρονιά από τις δασκάλες, όταν έφτανε η ώρα της 
αξιολόγησης των επιδόσεων. Κομπλεξικός θα παραδέχονταν 
σήμερα το πρωί, όπως έστεκε ολόγυμνος λουσμένος στο 
θαμπό φως, δειλός και ανέραστος. Μόλις πριν φέξει είχε 
ξεπροβοδίσει την κατάκτηση της προηγούμενης νύχτας. 
   Ντύθηκε γρήγορα-γρήγορα με τα ρούχα της δουλείας και 
φόρεσε από πάνω εκείνη την ποδιά του μπακάλη που είχε 
κληρονομήσει από τον πατέρα του, μαζί με το μαγαζί. 
Πέρασε τη θηλιά της στο λαιμό και έδεσε τα κορδόνια στη 

μέση, αφού προηγουμένως έχωσε στην τσέπη της όσα ψιλά 
είχε συγκεντρώσει από τις χτεσινές συναλλαγές με τους 
πελάτες. Πρώτη φορά αναρωτήθηκε γιατί τις φτιάχνουν 
έτσι: «μάλλον για να είναι βέβαιοι πως δεν θα γλιτώσεις την 
αυτοκτονία» μουρμούρισε. Άνοιξε την πόρτα του δωματίου 
και κατέβηκε τα σκαλοπάτια σαν μελλοθάνατος, 
κουδουνίζοντας σαν σύγχρονος Ιούδας. 
   Ο πατέρας είχε αφήσει το διώροφο κτήριο στο όνομά του, 
ενώ στην αδερφή του το διαμέρισμα της οικογένειας. Στο 
ισόγειο ήταν το μαγαζί -ιδιοκτήτης ντελικατέσεν, 
συστηνόταν στις εφήμερες κατακτήσεις-. Ο ίδιος εντός του 
ένιωθε σαν τον Ζήκο, τον μπακαλόγατο, μ’ εκείνη την ποδιά 
και το ζελέ στο βαμμένο μαλλί πίσω από τον μπάγκο. 
Ωστόσο με λίγη καλή θέληση θα μπορούσες να το πεις 
ντελικατέσεν. 
   Εμπορευόταν σαλαμοκάσερα όλων των ειδών, ντόπια 
παραδοσιακά προϊόντα, από ελιές πατητές της Μάκρης, 
γλυκά του κουταλιού, τουρσιά, ως και μηλίνα έφερνε, 
ολόφρεσκη, καθημερινά από την Κίρκη. Τα πάντα ήταν 
αγνά, φτιαγμένα με οικογενειακές συνταγές που 
προμηθευόταν από γυναικείους συλλόγους των χωριών της 
Θράκης. Εκεί βασίζονταν άλλωστε η επιτυχής επιβίωση του 
μπακάλικου. Κατάφερνε να διατηρήσει αμείωτη την 
πελατεία του στο πέρασμα των δεκαετιών, ενώ τα πάντα 
στο χώρο των τροφίμων άλλαξαν δραματικά μετά την 
εγκατάσταση στην περιοχή των μεγάλων αλυσίδων σούπερ 
μάρκετ. 
   Πάνω από το μαγαζί στεγαζόταν το δώμα στο οποίο 
κατοικούσε από τότε που έχασαν τους γονείς. Πενήντα -σαν 
κι αυτόν- τετραγωνικά όλο κι όλο. Μία κάμαρα, ένας 
ενιαίος χώρος με την κουζίνα και ένα μπάνιο. Ένα κρεβάτι, 
ένας πίνακας από πάνω, να απεικονίζει τον χορό των 
μουσών, ένα κομοδίνο, ένα επιδαπέδιο φωτιστικό, ένα 
παράθυρο, μια μπαλκονόπορτα, όλα σε μονό αριθμό. Μονός 
και ο ίδιος, αφού δεν ζευγάρωσε ποτέ να κάνει έστω μία 
σχέση διαρκείας στη ζωή του. 
   Η ίδια ρουτίνα καθημερινά, αφού έκλειναν πρώτα τα 
γύρω καταστήματα -έτσι είχε διδαχθεί από τον πατέρα- 
κατέβαζε τα σιδερένια δίχτυα μπροστά από την τζαμαρία 
και κλείδωνε τη γυάλινη πόρτα. Για κανένα μισάωρο 
τακτοποιούσε τα τρόφιμα στα ψυγεία, ξεδιάλεγε τα 
ληγμένα, σκούπιζε και συμμάζευε τον χώρο. Ανέβαινε 
κατόπιν τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν από τον κήπο του 
κτηρίου στο δώμα. Η ανάβαση ήταν πάντα ελαφρύτερη από 
την κατάβαση, όντας κάθετα αντίθετη με τους νόμους της 
φυσικής. 
   Έκανε ένα μπάνιο, ξυριζόταν με Kolynos -άλλο ένα 
στοιχείο κληρονομικότητας- και έβαζε ακριβή κολόνια. Το 
ντύσιμό του δεν ήταν ούτε κάζουαλ, ούτε πολύ κυριλέ, -
αντιπαθούσε τα κοστούμια, τον έπνιγαν- ήταν ακριβώς στο 
ενδιάμεσο. Είχε βρει το μέτρο ώστε να ντύνεται 
εξεζητημένα, τόσο όσο να τραβά τα γυναικεία βλέμματα, με 
ακριβά επώνυμα ρούχα της μόδας και κυρίως ακριβά 
παπούτσια. Αυτά ήταν πάντα καλογυαλισμένα και 
ατσάκιστα σαν καινούρια. Ακολουθούσε βλέπετε τη 
συμβουλή της μητέρας: «η γυναίκα καταλαβαίνει έναν 
άντρα πρώτα από τα παπούτσια». Σαν καλός ψαράς λοιπόν 
δόλωνε σωστά το αγκίστρι του. 
   Έβγαινε κάθε βράδυ, ακούραστος και έτοιμος για την 
επόμενη ερωτική περιπέτεια. Σχεδόν πάντα γύριζε στο 
δώμα με καινούρια συντροφιά, την οποία ξεφορτωνόταν 
διακριτικά πολύ πριν φέξει. Είχε τελειοποιήσει την 
υποκριτική του ικανότητα για αυτή τη στιγμή. 
Προετοιμάζοντας το έδαφος από πριν, χρησιμοποιούσε τις 
ίδιες δικαιολογίες: «έχω να σηκωθώ νωρίς, να ανοίξω το 
μαγαζί» ή «να πάω για προμήθειες» ή «στην τράπεζα πριν 
ανοίξουν τα καταστήματα». Του έβγαινε πια τόσο φυσικά 
και αυθόρμητα που έπειθε και τις πιο δύσπιστες  ή όσες 
ήθελαν διακαώς να μείνουν όλη τη νύχτα, ελπίζοντας στην 
οικοδόμηση μιας πιο σταθερής σχέσης μαζί του. Πριν τις 
ξεπροβοδίσει, έκλεινε τον εφήμερο κύκλο με την φράση: «θα 
σου τηλεφωνήσω», και πίσω από την κλειστή πόρτα 
πετούσε το χαρτάκι με το τηλέφωνο που είχε αλιεύσει πριν 
στο συρτάρι του κομοδίνου. Έπειτα ξάπλωνε μόνος στο 
θεοσκότεινο δωμάτιο και μετρούσε αντί για προβατάκια τις 
κατακτήσεις του για να τον πάρει ο ύπνος. 
   Τη νύχτα αυτών των γενεθλίων ακολούθησε την ίδια 
συνταγή, ωστόσο όλα είχαν μια άλλη μυρωδιά, μιαν άλλη 
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γεύση. Από την Kolynos, την κολόνια που φόρεσε, ως το 
ποτό που ήπιε στο μπαρ. Ακόμη και τον καλύτερό του φίλο, 
αυτό το στριφτό των πέντε εκατοστών χαρτάκι, το γεμάτο 
καπνό που φλόγιζε στην άκρη, το αισθανόταν διαφορετικό. 
Ίσως έφταιγε που γνώρισε εκείνη. 
   Το δέρμα της ήταν σαν σκούρο χώμα που ευωδιάζει μετά 
το πρωτοβρόχι. Με μάτια στο χρώμα της νέγρας νύχτας, 
που λάτρευε, και χείλη βυσσινί της φλόγας που 
ανυπομονούσε να κάψουν τα δικά του. Με τέτοια 
κομπλιμέντα κατάφερε να την παρασύρει στο δωμάτιο. 
Αφού χόρτασε την πείνα του τρυγώντας το κορμί της σαν 
τσαμποστάφυλο, ξάπλωσε να ξαποστάσει στην χαράδρα του 
στήθους της. Ένιωθε τα μαλλιά της να φτερουγίζουν αέρινα 
στο πρόσωπό του όταν ξεστόμισε: «πριν από σένα, ξέχασα τι 
είναι το φιλί» και ταυτόχρονα ταράχτηκε. Γύρισε από την 
άλλη προς το παράθυρο εβρισκόμενος σε δίλλημα. Να της 
σέρβιρε μία από τις συνηθισμένες ατάκες για να την 
ξεφορτωθεί ή μήπως αυτή τη φορά να δοκίμαζε κάτι 
διαφορετικό;  
   «Θα καταλάβεις τα πάντα σαν ερωτευθείς» του είχε πει η 
μάνα όταν έχασαν τον πατέρα, προσπαθώντας να τον πείσει 
για το μεγαλείο της αγάπης. «Θα το πιστέψω όταν το δω» 
ανταπάντησε εκείνος και κουβαλούσε μέσα του από τότε 
αυτή τη στιχομυθία. Νεότερος, που ο θάνατος φαινόταν 
αλαργινός, τρέμοντας τη θνητότητα ουσιαστικά 
πολλαπλασίαζε ότι δεν άντεχε να ενοποιήσει. Μήπως είχε 
έρθει η ώρα να χτενίζει μία μονάχα δεσποσύνη ως το τέλος;  
   Γύρισε προς το μέρος της και την αγκάλιασε. Εκείνη είχε 
πάρει την εμβρυακή στάση. Σαν να κρύωνε όπως ήταν 
ολόγυμνη, έφερε τα γόνατά της σχεδόν στο στήθος. Κόλλησε 
το δικό του στην πλάτη της, με το ένα χέρι αγκάλιασε τον 
κόρφο της και το άλλο το πέρασε κάτω από το λαιμό. Τα 
πόδια του μπλέχτηκαν σαν ρίζες με τα δικά της σε μια 
προσπάθεια να την ζεστάνει. Όπως ήταν γυρισμένος στα 
πλάγια αντικρίζοντας τον τοίχο, παρατήρησε πως μέσα από 
τις γρίλιες περνούσε ένα πράσινο φως από τον σταυρό του 
φαρμακείου, που μόλις εκείνη τη μέρα άνοιξε απέναντι από 
το μπακάλικο. Το δωμάτιό του δεν ήταν πια τόσο σκοτεινό. 
Βάλθηκε να μετρά της δεκάδες κουκίδες φωτός για να τον 
πάρει ο ύπνος.  
   Ξημέρωσε, το πράσινο φως αντικαταστάθηκε με αυτό της 
αυγής. Ανασηκώθηκε και κάθισε στην άκρη του κρεβατιού 
με τα πόδια να κρέμονται. Τεντώθηκε να φτάσει στο 
κομοδίνο. Άλλο ένα δίλλημα ξεπήδησε, τα τσιγάρα ήταν 
πλάι στο στυλό με τα ποστ ιτ. «Θα μου δώσεις το τηλέφωνό 
σου» της είπε, «πρέπει να σηκωθώ να προλάβω τις τράπεζες 
πριν ανοίξουν τα μαγαζιά». Ήξερε πως δεν θα του αρνηθεί 
την άφεση. Ήταν έτοιμος να πληρώσει για τις πράξεις του, 
ίσος με όλες αυτές που συγκαταβατικά αποπλανήθηκαν. 

Πασχάλης Κατσίκας  

*πρώτη δημοσίευση, Χάρτης, 18, Ιούνιος 2020 

Κασσάνδρα. Λίγο πριν τη μεγάλη σιωπή 

της Μαρίας Πανούτσου   

Διήγημα σε μορφή θεατρική-ποιητική 

«now my fate comes closer inching, 
all alone I’ ll end my days.» 

Friedrich Schiller 

Στην Μνήμη του Κωνσταντίνου  Χατζόπουλου 

Πρόσωπα :  Αφηγητής, Κασσάνδρα, Φύλακας, 

Χώρος : Ύπαιθρος 

Χρόνος: Tέλος Καλοκαιριού 

Δύο άνθρωποι, μία γυναίκα, η Κασσάνδρα  και ένας άνδρας,  
ο φύλακας, περπατούν σε μια ανοιχτωσιά  όπου δεν υπάρχει 
κανείς. Το τοπίο,  ξερό  χώμα και ένα  δένδρο λίγο πιο πέρα 
και αυτό απομεινάρι δένδρου, πέτρες παντού. Βουνά  
περικλείουν το τοπίο. Μακριά φαίνεται ένα ερειπωμένο 
κτίσμα. Η Κασσάνδρα περπατάει νευρικά, σπαστά, κάνει 
μια κίνηση να ελευθερωθεί από το ρούχο της, που σαρώνει 
το χώμα. Σηκώνει τις άκρες του υφάσματος μέχρι τα 
γόνατα. Ο άνδρας την ακολουθεί από κοντά  δυο βήματα πιο 
πίσω. 

Κασσάνδρα  Είναι ότι φοβάμαι πιο πολύ. H μυρωδιά της 
γης λίγο πριν πιάσει η βροχή, ο αέρας που φυσά, η ψύχρα 
που με σπρώχνει στη ζεστασιά του κρεβατιού, εσύ ένας 
άνδρας, εσύ πιο πολύ από όλα. 
Φύλακας  (Παύση) Μην με κάνεις  να τρέχω πίσω σου,  
περπάτα σιγά. Ζαλίζομαι έτσι όπως  πας. Τι ζήτησες από 
την Κλυταιμνήστρα? 
Κασσάνδρα   Να περπατήσω  λίγο. 
Φύλακας   Δεν φοβήθηκε  μήπως το σκάσεις; 
Κασσάνδρα  Δεν θέλω να το σκάσω(παύση). Που να πάω  
και γιατί;  (παύση) Ξέρεις  την γλώσσα που μιλάω, γι’ αυτό 
ζήτησα εσένα. Ξέρεις τον τόπο μου, ξέρεις πια  είμαι. Σε 
ζήτησα από το καράβι,  ήξερα τι με περίμενε. Γι’ αυτό  
φοβάμαι για την τύχη σου. (παύση) Mετά από εμένα, εσύ. 
Φύλακας Πως  μου μιλάς έτσι; Δεν  έχουμε κοινή μοίρα. 
Όταν  σε είδα  στο καράβι κι εγώ ήξερα τι σε περιμένει.  Το 
ψιθύριζαν όλοι. Στον τόπο σου  έζησα σχεδόν  δέκα χρόνια  
και για σένα είχα ακούσει πολλά. Δεν ζουν πολύ,  γυναίκες 
σαν εσένα. 
Κασσάνδρα  Έμαθες την γλώσσα μου,  πολλοί λίγοι  
Έλληνες έμαθαν την γλώσσα μου αν και μείνατε σχεδόν 
δέκα χρόνια,  όπως λες,  πολεμώντας. 
 Ο φύλακας την άκουγε σιωπηλός. Τα σαγόνια του 
ανήσυχα. Έμεινε σιωπηλός, δεν την κοιτάζει καν. 
Κασσάνδρα Είσαι ότι έχω πιο πολύτιμο αυτήν την στιγμή. 
Φύλακας  Είσαι η Κασσάνδρα;  Αλήθεια από την αρχή  που 
εμφανίστηκες στο καράβι,  λέγανε πως δεν είσαι εσύ. Πως η 
πραγματική Κασσάνδρα το έσκασε. Την φυγάδευσε ο 
Αινείας.  Γιατί δεν έφυγες, δεν κρύφτηκες και άφησες να σε 
πιάσουν. Γιατί σε άφησαν να πέσεις  στην αγκαλιά του 
Αγαμέμνονα οι δικοί σου;  Ήθελες να έρθεις εδώ σε μας,  να 
αφήσεις  το κουφάρι σου;   (Παύση) Δεν μιλάς. Μπορούσες 
να σωθείς. ( Παύση) Δεν θέλεις να μιλήσεις;  (παύση) Θέλεις 
να καθίσουμε κάπου; (παύση) Είσαι τόσο ωραία όπως λένε;   
Με αυτό το πέπλο  κανείς δεν ξέρει.  Άσε με να δω το 
πρόσωπο σου. 
Η  Κασσάνδρα  μένει αμίλητη.  Τον κοιτάζει μέσα από το 
πέπλο  και αποφασίζει να του δείξει το πρόσωπο της. Ο 
φύλακας την κοιτά για λίγη ώρα και αυτός σιωπηλός. 
Σηκώνεται  και προχωρά μπροστά μόνος. 
Φύλακας  Πάμε να σου δείξω  το  ποτάμι  εδώ  κοντά, θέλω 
να δεις το δένδρο που έχει φυτρώσει  μέσα στο ποτάμι. Όταν 
ξεραίνετε αυτό το ποτάμι,  βλέπεις ακόμη και τις ρίζες του 
δένδρου. Μυρίζεις  την βροχή που έρχεται;  Θα γεμίσει το 
ποτάμι  θα χαθούν οι ρίζες. Πάμε  να το προλάβουμε  όσο 
είναι  στεγνό. 
Κασσάνδρα Δεν έφυγα με τον Αινεία, γιατί δεν ήθελα να 
μεταφέρω την κατάρα που κουβαλάω μέσα μου,  στον τόπο 
που πήγαινε. Ξέρεις  τι είναι  να  αγαπάς κάποιον; Αγαπάς 
κάποιον; 
Φύλακας Να σου πω  για την αγάπη μου θέλεις;  Θέλεις 
ιστορίες βλέπω. 
Η Κασσάνδρα τον ακολουθεί ενώ κατεβάζει το πέπλο πάλι 
και σκεπάζει το πρόσωπο της. Σε λίγο σταματά. Φαίνεται  
κουρασμένη, το σώμα της δείχνει ανημποριά. Αποζητά να 
καθίσει κάπου. Είναι πολύ ζεστός ο καιρός ακόμη,  ο ήλιος 
δυνατός, το τόπος, ξερότοπος.  Με το βλέμμα  προσπαθεί να 
κρατηθεί από κάπου και με μιας  πέφτει στο  στεγνό χώμα.  
Ο φύλακας  την σηκώνει στα χέρια του ανήσυχος  και με 
βήμα γοργό κατευθύνεται  σε ένα μονοπάτι που βγάζει  σε 
ένα  χαμόσπιτο. Μέσα δροσιά, σκοτάδι, την αφήνει  πάνω  
στο νοτισμένο χώμα. Πλησιάζει ένα ετοιμόρροπο παράθυρο 
και κοιτά έξω. Γύρω ψυχή. Κάθισε  στην απέναντι γωνία 
και κοίταζε με ένταση τη Κασσάνδρα. Μια λύπη 
πλημμύρισε την καρδιά του. Μια κούραση που την 
κουβαλάει  έχει ξεχάσει από πότε, τον έχει εξαντλήσει 
σωματικά και ψυχικά. Γιατί  γύρισε πίσω  στον τόπο του  
γιατί ακολούθησε τον Αγαμέμνονα;  Αν πέθαινε στην Τροία, 
τώρα το σώμα του θα είχε λιώσει. Όμως  είναι ακόμη 
ζωντανός. Για πρώτη φορά ο φόβος έχει εγκατασταθεί μέσα 
του κι’  έχει μουδιάσει τα μέλη. Άλλοτε αυτός  ο φόβος 
 ερχόταν και έφευγε και έτσι πέρασαν χρόνια  ειρήνης  και 
πολέμου. Τώρα πατάει τα χώματα της πατρίδας του  και 
τώρα φοβάται πιο πολύ. 
   Πώς να προστατευτεί  εδώ  από τους  δικού του;  Η 
Κασσάνδρα είχε  συνέλθει. Του έριξε μια γρήγορη ματιά,  
διπλώθηκε και  αφέθηκε σε έναν ύπνο βαθύ.  Ο φύλακας 
καθισμένος  απέναντι της  δεν μπόρεσε να αποφύγει χίλιες  

σκέψεις. Υπερίσχυσε η κούραση στην θαλπωρή του 
μισοσκόταδου.  Τον πήρε και αυτόν  ο ύπνος και με 
χαλαρωμένα μέλη  είδε ένα όνειρο. Όταν  ξυπνά η 
Κασσάνδρα από τον λήθαργο, τον βρήκε  να κοιμάται. 
 Βγήκε από το χαμόσπιτο και έψαξε με το βλέμμα της το 
τοπίο. Απέραντος ο κόσμος σκέφτηκε. Ήθελε να πετάξει, 
είχε περπατήσει στο νερό όταν ήταν μικρή και είχε πετάξει 
μέσα στον  ύπνο της πολλές φορές,  είχε μάθει και την 
τεχνική της ανύψωσης. Δεν ήταν ενάντια στην φύση του 
ανθρώπου, αρκεί να είχες καταλάβει την προετοιμασία. 
Πόσο θα ήθελε να μάθει τους ανθρώπους όσα ήξερε. Δεν την 
άφησαν. Ξαφνικά της ήρθε μια εικόνα. Ο Απόλλωνας. 
Ήταν μια ιστορία που άκουσε από την παραμάνα της όταν 
ήταν παιδί. Είχε δίκιο  ο Φύλακας μεγάλωσε με ιστορίες. Η 
παραμάνα της μιλούσε  για ένα θεό συνέχεια και πάντα τον 
ίδιο. Τον θεό της μουσικής. Ο πατέρας της ήταν αυλιστής  
σκλάβος από την Ασία   γι’ αυτό  και η γριά παραμάνα  είχε 
μεγάλη ευαισθησία στην μουσική. Της  τον είχε περιγράψει 
τον θεό πολλές φορές. Και τα βράδια πριν κοιμηθεί της 
έλεγε πόσο τρυφερός  θεός ήταν και πόσο μελωδική φωνή 
είχε. Τον αποζητούσε  λοιπόν κι αυτή  μέσα στα όνειρά της 
και τον καλούσε να φανερωθεί καθώς μεγάλωνε. Η 
παραμάνα την  είχε συνοδεύσει πολλές φορές στον Ναό του 
 και μετά  κατέβαιναν στην θάλασσα για  αγνάντεμα,  έτσι 
 είχε συνδέσει  τον ήχο  των κυμάτων με τον θεό αυτόν. 
 Στην Θάλασσα  έγινε η ένωση  τους, όταν ήρθε η ώρα, 
αλλά δεν ήταν αυτό που είχε φανταστεί.   Θυμάται την 
σκηνή αυτή τόσο ζωντανά γιατί  την  ίδια μέρα οι δικοί της 
την έκλεισαν   μέσα στο παλάτι για καιρό. Την είδαν να 
περπατά την νύχτα γυμνή  σιγοψιθυρίζοντας  ένα όνομα 
 σαν αλαφιασμένη, που δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποιόν 
καλούσε. Όλα ακολούθησαν μετά. Ο Απόλλωνας, ο δικός 
της Απόλλωνας δεν ήταν θεός αλλά ένας άνδρας που δεν 
συμφιλιώθηκε ποτέ μαζί του. Δεν θα προλάβει να γεράσει 
για να συμφιλιωθεί μαζί του. Της φύτευσε στο σώμα,  και 
στην  ψυχή,  τον  πόνο και την αγωνία για να την 
καταστρέψει, την βάφτισε  στο πιο οδυνηρό  χάρισμα  για 
να την δυναστεύει. Ούτε η μουσική του την πλάνευε. Ήταν 
δυνατή  ήξερε να αρνείται. Αντιστάθηκε και δεν δέχτηκε 
ποτέ  την μοίρα της γυναίκας.  Πολλές φορές αναρωτήθηκε  
πως  θα ήταν η ζωή της  αν δεν είχε έρθει τόσο κοντά  με τον 
Απόλλωνα. Ένας  τόσο ανθρώπινος θεός  γιατί να είναι 
αθάνατος;  Γιατί να μεταφέρει από γενιά σε γενιά  την 
σκοτεινή και μίζερη ομορφιά του. Ας μην την πλησίαζε.  
Έτσι μόνο θα ήταν ο θεός της. Ο φύλακας την αναζήτησε πιο 
πέρα. Περπατούσαν  σκεπτικοί  ο καθένας με τις δικές του 
εμμονές. 
Κασσάνδρα Που είναι το ποτάμι, πάμε στο ποτάμι. 
   Ο ήλιος ακόμη καίει. Η Κασσάνδρα  τον ακολουθεί. Έχει 
σκεπάσει  με το πέπλο το πρόσωπο αλλά τα πόδια της 
 γυμνά  μέχρι το γόνατο. Κρατά με τα χέρια της  
ανασηκωμένο το ρούχο της. Περπατάνε σιωπηλοί.  Από 
μακριά αντίκρισε το ποτάμι,  ένα  μικρό ξερό ποτάμι μια 
κύτη σαν καράβι, που έχει   ξεβραστεί σε χέρσα γη. Έμοιαζε 
με την βάρκα που οδηγεί στον Άδη. Το μυαλό της έτρεχε 
μέσα στον χρόνο. Κοίταξε με περιέργεια το ποτάμι.  Το λίγο 
νερό  διατηρούσε τις μυρουδιές από βρύα  αλλά μοιρασμένες  
με την ευωδιά των βρεγμένων ξερών  χόρτων.      
   Εκείνη περπατούσε ξυπόλυτη με τα σαντάλια στον ώμο, 
περασμένα από το λαιμό της με κάτι  ξέφτια, κάτι λεπτά 
πολύ λεπτά σχοινιά που  κρεμόντουσαν στην πλάτη της,  
σχεδόν την έπνιγαν. Εκείνη γελούσε σε κάθε πόνο από τις 
πέτρες που πλήγωναν τις πατούσες της. Άρχισε να τρέχει 
προς τα εκεί ματώνοντας  με μανία την γυμνή σάρκα. 
   Ο φύλακας την ακλουθεί  αργά σιωπηλός. Από ένστικτο 
καταλαβαίνει τι νοιώθει η Κασσάνδρα. Την παρακολουθεί. 
Την αφήνει ελεύθερη. 
   Όταν φτάσανε στο ποτάμι,  ο φύλακας  στάθηκε  κοντά 
στην όχθη και έβρεξε τα πόδια του στο νερό,   πιότερο 
λασπόνερα παρά νερά ποταμού,   και έμεινε εκεί με τα πόδια 
να πλατσουρίζουν  σιωπηλά για λίγο. Κρατούσε  την 
αναπνοή του  και τα χέρια του, τα ένοιωθε  να τρέμουν, για 
κάποιο ανεξήγητο λόγο. Η Κασσάνδρα  έστεκε παραπέρα 
κοιτάζονται με απορία το πελώριο  δένδρο που  είχε 
φυτρώσει στην μέση  του ποταμού και τα  κλαδιά του 
τρύγαγαν τον ουρανό. Είχε ξεχάσει την πρότερη ζωή  της 
 και ξάφνου μια απορία της γεννήθηκε, πως άφησε την ζωή 
της να κυλήσει  μέσα σε τόση άρνηση; 
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   Γιατί λοιπόν να μην την αρνηθούν και οι άλλοι. Ήθελε να 
σκύψει και να φιλήσει  το χώμα που πατούσε  το χώμα στο 
όποιο περπάτησε σαν άνθρωπος,  πια αυτή, μια 
ετοιμοθάνατη προφήτισσα. 
   Έζησε με την προφητεία  παρέα που όμως  ήταν η 
πραγματικότητα, η πραγματικότητα που μόνο εκείνη την 
έβλεπε. Κι όμως ήταν τόσο εύκολο να την δουν και οι άλλοι. 
Γελούσε και έκλαιγε μέσα της. Πόσο τυφλοί  είναι οι 
άνθρωποι αλλά και αυτή,  ακόμη πιο τυφλή.   Η σκέψη 
αυτή την γαλήνεψε.     
   Επιτέλους  αναγνωρίζει  στον εαυτόν της το φταίξιμο. 
Κασσάνδρα   Γιατί μας άφησαν μαζί ? 
Φύλακας    Γιατί  ρωτάς,  εσύ  με ζήτησες 
Κασσάνδρα  Δεν μπορούμε να φύγουμε;…  
όχι δεν μπορούμε,  δεν θέλουμε,   δεν το θέλουμε. 
Φύλακας   Εσύ  τι αγωνιάς. Έχεις σίγουρο το μέλλον. 
Κασσάνδρα  Νομίζεις πως θα σε αφήσουν ελεύθερο να ζήσεις 
και να μιλάς για μένα, μετά από μένα. 
Φύλακας  Δεν μιλώ για ανθρώπους σαν και σένα 
Κασσάνδρα    Γιατί πράγματα μιλάς εσύ; 
Φύλακας  Για όλα  εκτός  από σένα. 
Κασσάνδρα  Σωστά.   ( Παύση) Ωραία τώρα γύρισε με 
πίσω,  δεν θέλω  άλλο  να περπατήσω. 
Φύλακας  Έχουμε χρόνο μέχρι την δύση του ηλίου. 
Κασσάνδρα  Δεν θέλω άλλο, δε θέλω τίποτα  άλλο, θέλω να 
γυρίσω. 
Φύλακας  Δεν μπορώ να σε γυρίσω πίσω τώρα, θα μείνουμε 
μέχρι  να φύγει ο ήλιος. 
Κασσάνδρα Κάτι συμβαίνει με μας  κάτι καλό,  κάτι ζοφερό 
που περνά και στο αίμα των ανθρώπων αυτού του τόπου. 
Δεν μπορώ να κάνω κάτι πια. 
Φύλακας   Θέλεις  να ακούσεις την ιστορία μου; Να σου πω 
για την γυναίκα που αγάπησα; 
Όμως  δεν γίνεται δεν μου έτυχε μέχρι  τώρα. 
Κασσάνδρα  ( Παύση ) 
   Η Κασσάνδρα είχε μάθει από παιδί τις παραξενιές αυτού 
του κόσμου  όμως μόνο τώρα, τώρα μόνο,  πλάι σ’ αυτόν το 
απλό άνδρα αναγνώρισε αυτήν την άλλη ζωή, που είχε 
μείνει μακριά της. Ένοιωθε λυτρωμένη. Κανένας μέχρι 
τώρα δεν την είχε πιστέψει. Κανένας άνθρωπος, ούτε  καν 
οι δικοί της. Τον  φύλακα τον γνώρισε όταν ακόμη μετά την 
καταστροφή του τόπου της, έμεινε με τον Αγαμέμνονα  δυο 
χρόνια περίπου στην Τροία, μέχρι να ξεκινήσουν για την 
Ελλάδα.  Εκεί γέννησε τα δυο παιδιά της. Ο φύλακας ήταν 
ο  έμπιστος του Αγαμέμνονα. Παρατήρησε μέσα στο πόνο 
και  την απελπισία  της και  την  έλλειψη κάθε επιθυμίας 
για ζωή,  πόσο διαφορικός ήταν  πολεμιστής αυτός, 
διαφορετικός από όλους και  της κέρδισε  την εμπιστοσύνη. 
   Και κανένας άνδρας δεν την είχε πλησιάσει χωρίς να της 
δώσει πίσω την εικόνας.   Κανένας  εκτός από τον Αινεία και 
αυτόν τον άτυχο πολεμιστή. Αυτός ο τόπος  εδώ της θύμιζε 
την πατρίδα της. Από μακριά ένιωθε την ύπαρξη της 
θάλασσας. Έφτανε στα ρουθούνια της η μυρωδιά της. Η 
θάλασσα  που αγαπούσε,  την μίσησε με τον πόλεμο  όταν η 
θάλασσα ξερνούσε πτώματα αντί για ψάρια. 
   Και το ταξίδι μήνες τριάντα τέσσερις, μέχρι να φτάσουν 
εδώ. Πιάνανε  λιμάνια,  πουλούσαν λάφυρα και δούλους 
γνώριζαν τόπους διασκέδαζαν, ξεχνούσαν τον καιρό.    
   Κάποτε περπατούσε πάνω στην θάλασσα, όπως όταν ήταν 
παιδί, ναι περπατούσε πάνω στο κύμα με το σώμα της να 
ταλαντεύεται  από τον αέρα με τα μάτια κλειστά και 
αργότερα όταν έγινε γυναίκα το ίδιο. Τώρα, μόνο να 
βουλιάξει μπορεί.  Είχε φτάσει η ώρα του θανάτου της,  την 
ήξερε αυτήν τα ώρα κι αυτή η αναμονή τη γέρασε.  Όμως 
δεν μπορεί να φανταστεί τον κόσμο χωρίς αυτήν. Όχι αυτή 
δεν θα πεθάνει, θα  πεθάνει το είδωλο του εαυτού τους. 

Φως  φως  παντού φως 
πριν το σκοτάδι των ματιών μου  φως 

φως  πριν και μετά   φως 

   Οι άνθρωποι είναι αθάνατοι όπως οι θεοί. Θέλει να το 
φωνάξει πως ο θάνατος είναι ένα παιχνίδι της φύσης. Θα το 
πει και σ’ αυτόν τον άνδρα που όταν την κοιτά της  λέει 
βουβά, σε πιστεύω, ησύχασε, μην παίρνεις την ζωή τόσο 
σοβαρά. Μιλούσε φωναχτά  την σκέψη της και ξαφνικά 
ένοιωσε  τον παλμό της φωνής της. Εκείνος τα είχε ακούσει 
όλα.  Τι αστείο ήταν το πρόσωπο του φύλακα, όταν 
ξεσκέπασε το πέπλο της λίγο πριν  και είδε το σπασμένο από 

 τις αγωνίες πρόσωπο της, τα μάτια της  κόκκινα και 
φουσκωμένα  από το κλάμα, τα χείλη της μαραμένα. Ο 
πόλεμος την γέρασε  μα πιο πολύ,  οι άνθρωποι. Την 
κούρασαν οι άνθρωποι. Μιλούσε πιότερο  σε νεκρούς  παρά 
σε ζωντανούς σε όλη   την σύντομη ζωή της. Η   φωνή της  
ποτέ δεν τους ζωντάνεψε, ποτέ δεν τους έθρεψε, δεν τους 
έμαθε. Της ήρθε να κλάψει ξανά. Ήξερε την πορεία της, την 
έβλεπε κάθε στιγμή,  τώρα  γιατί   λυπάται, ποτέ δε πίστευε 
ότι κάτι θα αλλάξει στην μοίρα της, ή  στην μοίρα των 
 ανθρώπων.   Λυπάται που γνώρισε έναν άνδρα καλό  τον 
Αινεία, τον μόνο άνδρα που αγάπησε και δεν μπόρεσε να 
ζήσει  μαζί του.  Λυπάται που έκανε δυο παιδιά που δεν θα 
θέλησε και που θα ακολουθήσουν την μοίρα της μάνας τους. 
Όμως τον θάνατο δεν τον είχε σκεφτεί ποτέ σαν άνθρωπος, 
νόμιζε ότι θα πεθάνει σαν προφήτισσα. Το ευχήθηκε τόσες 
φορές, να πεθάνει όταν ακόμη είχε την δύναμη να 
προφητεύει γιατί τότε δεν ήθελε την ζωή της.  Τι να  το 
κάνει το χάρισμα που της δόθηκε, δεν βοήθησε ποτέ ούτε 
την  ίδια ούτε τους άλλους. Κανέναν, ούτε τον εαυτόν της, 
κυρίως τον εαυτόν της.  Τι ειρωνεία  και λίγο πριν το τέλος,  
ο άνδρας αυτός,  ένας απλός στρατιώτης, ένα πολεμιστής  
και αυτός σαν τον Αινεία,  την πίστεψε. Και  δεν την άφησε 
να καθρεφτιστεί στα μάτια του. Την κοιτούσε με ένα βλέμμα 
χωρίς ερωτήματα. Την κοιτούσε  προσεκτικά.   Και εκείνη 
έβλεπε το πρόσωπο του όχι το δικό της. Είχε το ύψος του 
πατέρα της, μελαχρινός  αδύνατος με πλούσια μαύρα 
μαλλιά  που έφταναν μέχρι την μέση της πλάτης του,  με 
σκούρο δέρμα. Έμοιαζε με τους πολεμιστές  που είχε 
γνωρίσει. Αυτό που έκανε  ιδιαίτερη εντύπωση  σ’ αυτόν τον 
άνδρα, από την πρώτη στιγμή, ήταν το πρόσωπο του.   
Μεγάλα μαύρα λαμπερά  με το ασπράδι του ματιού  να 
λάμπει  κι ένα δέρμα αυλακωμένο από τον ήλιο και τις 
κακουχίες, με μια λοξή ουλή  στο αριστερό του μάγουλο. 
Ήθελε να ακουμπήσει τα ακροδάχτυλα της πάνω στην ουλή 
αυτή. Τα μάτια του έμοιαζαν να είναι από ένα άλλον 
άνθρωπο, τόση γαλήνη που εκτόξευαν, έναν αγρότης, ένας 
ψαράς.  Η Κασσάνδρα  ζήτησε να αναρριχηθούν το δένδρο. 
Με το πρόσωπο της ελεύθερο ένοιωθε  τις αδύνατες ακτίνες 
του ήλιου να της χαϊδεύουν το πρόσωπο καθώς ο ήλιος 
απομακρυνόταν. Ο φύλακας την ακολούθησε. Φτάσανε με 
μεγάλη ευκολία στη κορφή. Από εκεί ψηλά αντίκρισαν τη 
θάλασσα να φωτίζεται από ένα παράξενο φως.  Ξαφνικά τα 
μάτια τους λάμψανε το πρόσωπο τους στραφτάλιζε  και τα 
κορμιά τους λες και γέμισαν και αυτά, από  αλμύρα.   Από 
μακριά θα έμοιαζαν με δυο τεράστιες προϊστορικές  ακρίδες 
που φωσφόριζαν,  κολλημένης πάνω στο δένδρο. Ο 
φύλακας  κρεμασμένος στο δένδρο έχοντας μπροστά του  το 
πρόσωπο της Κασσάνδρας  θυμήθηκε ένα όνειρο  που είδε 
πριν φύγουν  από τη Τροία. Αλλά και πριν λίγο 
επαναλήφθηκε το ίδιο όνειρο χωρίς καμιά αλλαγή. 
   Ήταν λέει στην  Τροία  μετά από την  φωτιά που δεν 
άφησε τίποτα ούτε  δένδρα, ούτε σπίτια,  ούτε ανθρώπους, 
 που ο καπνός ακόμη μαύριζε τις όψεις μέρες μετά,  είδε 
 λοιπόν ,πως ήτα ξυλοκόπος  κι  ότι έκοβε ξύλα  σε ένα 
χωριό  στην πατρίδα του στην Ελλάδα. 
   Αυτό το ξαναείδε  και στο  κατάστρωμα καθώς γύριζαν. 
Καλύτερα  να μην γνώριζε αυτόν τον γυρισμό.  Άκουσε την 
φωνή του  να μιλάει σαν να  ήταν κάποιος άλλος. Μιλούσε 
στην Κασσάνδρα σαν να ήταν ο εαυτός του. 
Φύλακας  Όπως βλέπεις  συνέχισε, είμαι ένας  φτωχός 
στρατιώτης κουρασμένος, από τον πόλεμο. Και εσύ,  πώς να 
σε φωνάζω Κασσάνδρα,  Αλεξάνδρα;   Φτωχή γυναίκα  και 
εσύ. Όταν βλέπεις μαζικές καταστροφές, μαζικούς θανάτους, 
μαζικές σφαγές, δεν αισθάνεσαι και πολλά πράγματα πια, 
μόνο μια κούραση, μια διάθεση να γυρίσεις το βλέμμα αλλού, 
σε πιο ευχάριστα πράγματα, που να δηλώνουν ζωή και  όχι 
θάνατο.  Και εγώ πλάι με τον θάνατο έχω να κάνω με σένα. 
Δεν θα σε αφήσω να το σκάσεις  δεν θέλω να χάσω την ζωή 
μου για χάρη σου. Εσύ έχεις ευθύνη  για ότι θα πάθεις. Δεν 
εκτίμησες ούτε το χάρισμα που σου δόθηκε ούτε το χάρισμα 
της ζωής. Τίποτα δεν έκρινες σωστά. Αφού  ήσουν 
αποφασισμένη να πεθάνεις  είχες πολλές επιλογές. Δεν 
έκανες τίποτα ή μάλλον, έκανες, την χειρότερη επιλογή. 
Κασσάνδρα   Οι άνθρωποι δεν φοβόμαστε ότι φρικτό 
υπάρχει γύρω μας, αλλά φοβόμαστε ότι λέγεται ότι θα είναι 
λιγότερο φρικτό. Αυτό κατάλαβα τα χρόνια που έζησα. Δεν 
θέλουμε την αλήθεια. Την αλήθεια την τοποθετούμε  τόσο 
ψηλά που να μην μπορούμε να την φτάσουμε.   Έτσι  μόνο 

 καταστροφές έχω γνωρίσει. Και όσα δεν γνωρίζει κανείς 
για μένα είναι πολλά πάρα πολλά. Ωραία μιλάς στρατιώτη. 
Όμως  δεν είναι εύκολο να είσαι γυναίκα. Ας ήμουν και εγώ 
σαν εσένα.  Δεν θέλησα ποτέ τον έρωτα  έτσι όπως μου τον 
πρόσφεραν. Το σώμα μου δεν ένοιωσε την ομορφιά του 
ανδρικού κορμιού μόνο η ψυχή μου αγάπησε τον άνδρα στο 
πρόσωπο του Αινεία. Θα ήθελα να τραγουδήσω έναν ύμνο  
για τον άνδρα αυτόν. Η μήτρα μου μόνο πόνο  έχει νοιώσει.  
Σε έχει βιάσει ποτέ κανείς; Ίσως τότε να καταλάβεις λίγο 
και μένα . Δεν είναι εύκολο να είσαι γυναίκα. Δεν είναι 
ανάγκη να είσαι σοφός για να καταλάβεις κάποια πράγμα. 
Οι άνθρωποι δεν προσέχουν τα λόγια των παιδιών, τις 
γυναίκες,  τους δούλους, του προφήτες,  τους σοφούς, παρά 
μόνο όταν τους λένε λόγια  που τους ηρεμούν που τους 
δικαιώνουν. Για τους ανθρώπους τα λόγια μου, ήταν 
κρωγμοί στο μυαλό τους χωρίς νόημα και ειρμό. Και εγώ 
ποτέ δεν μέθυσα με τα λόγια μου. Η λύπη με οδηγούσε και η 
αλήθεια, που πάντα εμφανιζόταν μπροστά μου καθαρή. 
Βοήθεια από τους θεούς δεν πήρα. Δεν νομίζω ότι έχουν 
καμία δύναμη οι θεοί, τα έχουν αφήσει όλα σε μας. Αυτοί 
πλάσανε τον κόσμο. Δεν είναι αρκετό;    
(Παύση) 
   Όλη της  την ζωή  αποζητούσε την χαρά αλλά όλο της 
ξέφευγε. Τώρα  ένοιωθε πραγματική χαρά αλλά αν το έλεγε 
 φωναχτά κανείς δεν θα την πίστευε. Την  κράτησε λοιπόν  
για τον εαυτόν της, αυτήν την αποκάλυψη. Ο φύλακας  
ακούει χωρίς να την κοιτά. Η ώρα πλησιάζει και ο φόβος 
τον περιτριγυρίζει. Τι κάνει αυτός με την γυναίκα αυτή με 
τα κόκκινα μαλλιά το άσπρο δέρμα, το σώμα μιας θεάς που 
μαράθηκε πριν την ώρα  του. Ξαφνικά θέλει να την κοιτάξει 
από κοντά. Πλησιάζει και πιάνει το πρόσωπο της.. Το 
πρόσωπο είναι λερωμένο από την σκόνη και τα δάκρυα 
αλλά παρόλα αυτά διακρίνονται οι λεπτές φλέβες που 
διακλαδίζονται στο δέρμα της σαν δρόμους που έπρεπε να 
ακολουθήσει. 
Κασσάνδρα  Δεν έπαιξες αυτό το παιχνίδι ποτέ;    Το 
γνωρίζουν τόσο  καλά  γυναίκες και  οι  άνδρες. ( Παύση ) 
Να αναποδογυρίζεις την αλήθεια. Να την παίζεις κορώνα 
γράμματα.( Παύση) Έχεις καταλάβει ότι είσαι ο τελευταίος 
άνθρωπος που μιλάω  μαζί του;  Ότι μαζί σου  αποχαιρετώ 
τον κόσμο αυτό; 
Φύλακας Και εγώ  τελευταία φορά που μιλάω με μια 
γυναίκα σαν και εσένα. Πάμε. 
Κασσάνδρα Αν σε ρωτήσουν για μένα τι θα πεις. 
Φύλακας  Θα πω, πως έχασες την ζωή σου από πίστη, ότι 
ήσουν μια αλαφροΐσκιωτη, μια δυστυχισμένη. 
   Οι δυο  τους  γλίστρησαν στην βάση του δένδρου  και 
βγήκαν  από την κοίτη. Ο Ήλιος έδυε. Ήταν η ώρα να την 
επιστρέψει στο λίκνο της Κλυταιμνήστρας.  Δεν θέλει να 
χάσει την ζωή του ο νεαρός φύλακας. Της χάρισε τις πιο 
ανθρώπινες στιγμές. Είναι φίλος της. Δεν είχε  ποτέ ένα 
φίλο. Είχε δίκιο ο φύλακας για όλα όσα ξεστόμισε.  Τον 
ρώτησε ποιο ήταν το όνομά του. Μέχρι εκείνη την στιγμή 
δεν το σκέφτηκε να ρωτήσει, πως τον λένε.   Όχι σε αυτούς 
τους  δύο άνδρες να φέρει τύχη η ύπαρξη  της. Αυτό ήθελε. 
   Ήταν η ώρα της τελικής επιστροφής.  Και ήτανε ήρεμη και 
έτοιμη. Στον αέρα ένα τραγούδι  αργοσάλευε πότε πότε. 
  
Περπάτησα στις κοφτερές τις  πλάκες/ 
 Φύλακας,  κόρη και γονιός/ 
Εγώ  στις παγωνιές / και στα  σκοτάδια/ 
Ξεχάστηκα βραδιές / κι’ ήλπιζα/ με κορμιά θεών 
Θεοί ή δαίμονες;/  άνθρωποι και τέρατα;/ 
Ποιός ξέρει / 
Με πήρε ο χρόνος/ 
Και γελώντας με πέταξε  / 
Να σκάσω  μεσ’το το χώμα/ 
Συλλογισμός του αέρα/ σκέφτηκα/ τότε 
Μα τις  ορμήνιες  τρόμαξα / ευθύς  /και πάλι μόνη / 
Τις λέξεις να φροντίσω/ 
Εδώ με μνήμες / θρύμματα  φωνών/  
κουράγιο δίνω  / 
Όσο ακόμη η καρδιά /ριγά και αναζητά/ 
 

Η Κασσάνδρα προχώρησε  λίγα βήματα μπροστά  και 
ξαναρώτησε τον φύλακα. Πως σε λένε? 
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Επιμύθιο 

Σύμφωνα με τους μύθους που υπάρχουν για την ιέρεια 
Κασσάνδρα, άλλοι  την τοποθετούν ευτυχισμένη γυναίκα, 
με παιδιά στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Άλλος μύθος ότι δεν 
έφυγε ποτέ από την Τροία. Η μαρτυρία η πιο γνωστή ότι 
σφαγιάστηκε στις Πολύχρυσες  Μυκήνες από την 
Κλυταιμνήστρα, μαζί με  τα δυο της παιδιά, παιδιά του  
Αγαμέμνονα. Ο Αινείας μια ξεχωριστή ανδρική μορφή  του 
Τρωικού πολέμου ο μόνος άνδρας  ειρηνιστής αν και 
πολεμιστής, αγάπησε την  Κασσάνδρα αλά εκείνη δεν τον 
ακολούθησε για να μην του φέρει κακοτυχία. Ο φύλακας 
που την συντρόφευε στον  τελευταίο της περίπατο, 
σφαγιάστηκε και αυτός μια και ήταν ο έμπιστος του 
Αγαμέμνονα και μόνο γι’ αυτό.  Το όνομα του φύλακα  δεν 
το έμαθε  αν και εγώ θα τον ονόμαζα, «Αργάτη». 

 
*Το διήγημα ανήκει στην αδημοσίευτη συλλογή διηγημάτων 

της  Μαρίας Πανούτσου «ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ» 
 

Mantis or harvesting 

Μικροδιηγήματα σε 145 λέξεις 

α.  
Έχω δέρμα φιδιού. Οι γιατροί μού λένε πως έτσι δεν 
θα μεγαλώσω ποτέ.  Κάθε πρωί βρίσκω κι από ένα 
κομμάτι του εαυτού μου στα σεντόνια. 
β. 
Μια αφέγγαρη νύχτα, η προγιαγιά της προγιαγιάς 
μου περπατούσε στο βουνό. Στην είσοδο της σπηλιάς 
σταμάτησε να πάρει μια ανάσα. Η νύχτα έκαιγε στο 
μεσοφόρι της. 
γ. 
Το κακό είναι ότι πρέπει να κυκλοφορώ παντού με 
χειρουργικά γάντια και να μην αγγίζω το πρόσωπό 
μου και δεν μπορώ να διώξω τα σκουλήκια που 
κυκλώνουν τις ουλές μου. Αναγκαστικά ρουφάνε το 
αίμα μου. 
δ. 
Ο αέρας χάιδευε το γυμνό της σώμα. Κάτι 
σκαρφάλωσε και γλίστρησε στ' αχαμνά της. 
Απιθωμένη στο δροσερό χορτάρι σήκωσε ψηλά τα 
χέρια και, σαν μαινάδα, παρέδωσε τον εαυτό της στην 
ηδονή. 
ε. 
Κάθε άνοιξη αλλάζω δέρμα, τρίβεται σαν σκόνη. 
Όταν η νύχτα είναι αφέγγαρη, στην άκρη του κήπου 
πασπαλίζω λίγη στο χαράκωμα. Μια μικρή θυσία για 
να πετύχει η συγκομιδή. 

Αργύρης Φυτάκης 
Αμαρτίες γονέων 

(Θεατρικό έργο - συνέχεια, Πράξη 2η, μέρος 1ο) 

της Σοφίας Ζήση 

ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Σκηνή 3η 

 

Σαλόνι Περικλή. Περικλής μόνος του. Μπαίνει ο Σταύρος. 
 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Τι κάνει ο Λορέντζο μέσα; Άνω κάτω είναι το 
δωμάτιό του. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Μαζεύει. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Τι μαζεύει;  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Φεύγει λέει από το σπίτι. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Φεύγει από το σπίτι; Και δεν σε νοιάζει; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Πού θα πάει μωρέ; Πού θα πάει; Πουθενά δεν 
θα πάει. Πάλι εδώ θα γυρίσει. [Δυνατά για να ακούσει ο 
Λορέντζο.] Με έχει ανάγκη! 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Λες να πάει στην Ιταλία; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τι; Μπα, δεν νομίζω. Πού θα τα βρει τόσα 
λεφτά;  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Πού ξέρεις; Μπορεί να εξασφάλισε φτηνή 
μεταφορά. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Αποκλείεται. Αν ήταν να πάει στη μάνα του 
θα με είχε ειδοποιήσει η Κιάρα. Κάπου εδώ γύρω θα πάει. 
Δεν ξεκολλάει αυτός από την Αθήνα. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Με την μικρή μιλάνε; 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Μιλήσανε αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς είπανε 
και αν τα βρήκανε. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Λες να πάει να μείνει σ’ εκείνη; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Πολύ πιθανό. Όχι στο πατρικό της, αλλά 
ίσως κάπου αλλού που θα μπορούσε να τον φιλοξενήσει. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Ή σε κανέναν φίλο του.  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι. [Δυνατά, προς Λορέντζο.] Αλλά για 
πόσο καιρό θα ανέχονται να τον φιλοξενούν; Θα αναγκαστεί 
να γυρίσει. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: [εκτός] Σε γελάσανε! Εμένα να με ξεχάσεις. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: [στον Σταύρο] Τον ακούς; Τέτοια λέει απ’ το 
πρωί. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Άσ’ τονε, θα του περάσει. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ότι θα του περάσει, θα του περάσει. Αλλά στο 
μεταξύ εγώ θα ανησυχώ. Πού είναι, πού θα πάει, και κυρίως 
τι θα κάνει με την μικρή. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Από εκείνη δεν έχεις κανένα νέο; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ποια; Την Αφροδίτη; 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Τη Βερόνα, τη μάνα της, ξέρω γω; Ρε συ 
Περικλή, είσαι σίγουρος ότι αυτή είναι η Αφροδίτη; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι σου λέω! Δε με πιστεύεις; Την στρίμωξα 
και το παραδέχτηκε. Κι από τότε δεν έχω καταφέρει να 
μάθω ούτε το τηλέφωνο, ούτε την διεύθυνσή της. Αλλά δεν 
με ξέρει καλά. Εγώ θα την βρω την μικρή, θα την βουτήξω 
απ’ το σβέρκο, και θα το κάνω το τεστ DNA. Και τότε θα 
δεις ότι θα έρθει παρακαλώντας η Αφροδίτη.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Και πού θα την βρεις τη μικρή; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: [σιγά στον Σταύρο] Θα ακολουθήσω τον 
Λορέντζο. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Πώς θα τον ακολουθήσεις; Θέλω να πω, δεν θα 
σε καταλάβει; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Όχι. Σήμερα το πρωί που τον ακολούθησα 
δεν πήρε χαμπάρι. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Τον ακολούθησες χτες; Και πού πήγε; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Δεν ξέρω. Συναντήθηκε με την Βερόνα στο 
Κουκάκι, μπήκανε στο Μετρό, δεν έβρισκα πού να παρκάρω 
το αυτοκίνητο, και μετά τους έχασα. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Έχεις ακόμα το αυτοκίνητο; Δεν σου το πήρανε; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Έτσι είπα στον Λορέντζο, ότι τάχα το 
κατασχέσανε, για να μην το πάρει και εξαφανιστεί. Αλλά 
δεν μου το έχουν κατασχέσει. Το έχω παρκαρισμένο εδώ 
κοντά, και του έβαλα και μια κουκούλα μην τυχόν και το δει 
ο μικρός.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Ωραία. Πες ότι τους ακολουθείς. Και την 
πιάνεις την μικρή και κάνετε το τεστ DNA. Και ότι 
αποδεικνύεται ότι είναι κόρη σου. Τι θα κάνεις μετά; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Πρώτον θα ξέρω ότι έχω νόμιμα δικαιώματα 
πάνω της, και αυτή σε μένα. Και δεύτερον, θα προσπαθήσω 
να διαχειριστώ το θέμα Λορέντζο. Δεν γίνεται να είναι 
ετεροθαλή αδέρφια και να συνεχίσουν να έχουνε σχέσεις. 
Δεν ξέρω τι θα κάνω ακριβώς. Θα δω. Θα του μιλήσω. 
Μπορεί να τον στείλω για σπουδές στην Ιταλία.  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: [μπαίνοντας] Στην Ιταλία δεν πάω. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ποιος είπε για Ιταλία, παιδί μου; Είπα εγώ 
για Ιταλία; Είπα για Ιταλία, Σταύρο; 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Δεν είπες για Ιταλία, όχι. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Και τεστ DNA με την Βερόνα δεν θα κάνεις. 
Δεν χρειάζεται. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τι εννοείς δεν χρειάζεται; 
ΛΟΡΕΝTZO: Εννοώ ότι πήγαμε ήδη και κάναμε το τεστ. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τι τεστ κάνατε; 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Τεστ DNA για να δούμε αν είμαστε αδέρφια. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τι;! Τι λες, παιδί μου;! Κι εμένα δεν μου 
είπατε τίποτα; Με ποιο δικαίωμα;! 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Εσύ με ποιο δικαίωμα προσπαθείς να τα 
κανονίσεις όλα πίσω από την πλάτη μου; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τι να κανονίσω, τι εννοείς; 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Άσε μας ρε πατέρα. Λες και είμαι χαζός. 
Ανακατεύεσαι παντού και τα έχεις κάνει σκατά. Δεν φτάνει 
που σπέρνεις παιδιά δεξιά αριστερά, νομίζεις ότι όλα μπορείς 
να τα ρυθμίσεις σύμφωνα με την κρίση σου. Θα κάνεις το 
τεστ DNA, θα με στείλεις εμένα από εδώ, την άλλη από εκεί, 
τον άλλον παραπέρα, για να μας χωρίσεις, και το έλυσες το 
πρόβλημα.  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Αλλά τι θες να γίνει; Να σας αφήσω στην 
τύχη σας; Να μην ενδιαφερθώ; Σηκώνεστε και φεύγετε η 
Βερόνα κι εσύ, δεν ξέρω ούτε πού είστε ούτε τι σκέφτεστε να 
κάνετε, και ξαφνικά έρχεσαι και μου πετάς ‘ το κάναμε εμείς 

το τεστ’! Κι εγώ πού ήμουν;! Γιατί να μην το κάνω εγώ το 
τεστ μαζί της, αφού αποφασίσατε να το κάνετε; Μέχρι τώρα 
ήξερα πώς εκείνη δεν ήθελε ν’ ακούσει για τεστ. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Δεν ήθελε, αλλά μετά το ξανασκέφτηκε, την 
πίεσα και λίγο, και πήγαμε και το κάναμε το τεστ. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Κι εγώ τι κάνω εδώ πέρα; Δεν μπορώ εγώ να 
την πιέσω;  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Την είδαμε τη δική σου την πίεση. Το 
κατατρόμαξες το κορίτσι. Ξέρεις σε τι χάλι την βρήκα όταν 
γυρίσαμε από το γήπεδο; Είχε πάθει κρίση πανικού. Και 
τούτη η ιστορία πια με το γήπεδο, που με έστειλες να δω 
ματς για να με βγάλεις από τη μέση. Πολύ έξυπνο, μπράβο, 
συγχαρητήρια! Έπρεπε βέβαια να το είχα φανταστεί, και να 
μην τσιμπήσω, αλλά τον λυπήθηκα τον Σταύρο, και είπα, 
άντε, ας πάω μαζί του στο γήπεδο. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Με λυπήθηκες;! [στον Περικλή] Είπε ότι με 
λυπήθηκε; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Λορέντζο, βούλωσ’ το! 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Ντροπή σας, και στους δυο σας! Που νομίζετε 
ότι θα μας κανονίζετε τη ζωή όπως σας καπνίσει. Κάνετε τη 
μια μαλακία πάνω στην άλλη, και ύστερα τα πληρώνουμε 
εμείς. Έφερες τη μάνα, την έδιωξες. Έφερνες κατά καιρούς 
διάφορες μυστήριες γκόμενες, τις έδιωξες κι αυτές αργά ή 
γρήγορα. Έφερα τώρα εγώ μια δικά μου, και παρά λίγο να 
μου τη διώξεις κι αυτή. Πουθενά δεν μπορώ να ησυχάσω. 
Και μη μου πεις ότι ήταν τυχαίο, και τι να κάνουμε, και δεν 
ήξερα, και μας συγχωρείτε.  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Σιγά μην σου ζητήσω και συγνώμη. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Δεν την θέλω ρε τη συγνώμη σου. Να πας να 
γαμηθείς κι εσύ και η συγνώμη σου!  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Άντε χάσου, ρε κωλόπαιδο. Έτσι σε 
μεγάλωσα εγώ; Να μιλάς έτσι στον πατέρα σου; 
 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Νομίζεις ότι με μεγάλωσες εσύ; Ότι έκανες 
τίποτα για να με μεγαλώσεις; Γελιέσαι. Μόνος μου 
μεγάλωσα αν θες να ξέρεις.  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Μόνος σου;  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Βέβαια. Μόνος μου. Εσύ ήσουν στον κόσμο 
σου. Απών. Ο αόρατος, προοδευτικός πατέρας. Να σε 
βράσω! 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Για πρόσεξε πώς μιλάς. Σε μένα μιλάς. Όχι 
στη μάνα σου. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Μήπως τη θυμάμαι καθόλου τη μάνα για να 
ξέρω πώς είναι όταν της μιλάω; Από τα δώδεκα έχω να τη 
δω, όταν ήρθε να κανονίσετε τα περιουσιακά σας για το 
μαγαζί. Από ότι μου έχεις πει εσύ δηλαδή, γιατί δεν ξέρω 
ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος. Και από τότε δυο 
τηλέφωνα το χρόνο, και μια κάρτα τα Χριστούγεννα, και 
αυτό είναι όλο. Αλλά εσύ φταις που δεν έρχεται. Εσύ. Σ’ 
άκουσα που της μιλούσες μια μέρα στο τηλέφωνο. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Και που άκουσες να της μιλάω, τι κατάλαβες; 
Αφού δεν ξέρεις Ιταλικά.  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Μαθαίνω. Πήρα δάσκαλο. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Πήρες δάσκαλο; Και δεν μου το είπες εμένα;  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Prendo lezioni con un amico mio. Non ho 
bisogno di te. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Χα! Κοίτα να δεις που έμαθε να μιλάει 
Ιταλικά ο μικρός.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Τι σημαίνει αυτό που είπε; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ότι κάνει μαθήματα με έναν φίλο του και οτι 
δεν με χρειάζεται. Ώστε δεν με χρειάζεσαι λοιπόν. Καλά. Για 
να σε δούμε τώρα που θα φύγεις πώς θα επιβιώσεις. Ή 
μήπως άλλαξες γνώμη και θα μείνεις; 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Φυσικά και θα φύγω. Μια χαρά θα επιβιώσω. 
Δεν τα χρειάζομαι πια τα λεφτά σου. Έχω τις άκρες μου. 
Και να το ξέρεις. Είτε είναι αδερφή μου η Βερόνα είτε όχι, 
εγώ κι αυτή δεν χωρίζουμε.  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Και θα κοιμάσαι με την αδερφή σου;  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Θα κοιμάμαι μαζί της, όποια και να ‘ναι. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Αυτό είναι ανήκουστο! Δεν θα το επιτρέψω. 
Τώρα θα πάρω τηλέφωνο τον Δημήτρη να μου πει τι 
προβλέπει ο νόμος. [Ετοιμάζεται να τηλεφωνήσει.] 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Ό,τι και να προβλέπει ο νόμος, δεν μπορείς να 
κάνεις τίποτα. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τίποτα δεν μπορώ να κάνω, ε; Καλά. Τώρα 
θα σου δείξω. Τον εισαγγελέα θα σας φέρω. [Χτυπάει το 
κινητό του.] Ποιος διάολος είναι; [Στο τηλέφωνο.] Ναι... 
Αφροδίτη;! … Τι είναι αυτά που λες, Αφροδίτη; Ποιος πήρε 
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χάπια;… Αφροδίτη, ηρέμησε, και λέγε. … Σοβαρά μιλάς; 
Εντάξει... Εντάξει έρχομαι. Δηλαδή ερχόμαστε. Μην 
κουνηθείς. [Κλείνει το τηλέφωνο.] Η Βερόνα, λέει, 
προσπάθησε να αυτοκτονήσει με χάπια. Την έχουν στο 
Σισμανόγλειο.  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Τι πράγμα;! Ζει;  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ζει, παιδί μου, ζει. Προσπάθησε, είπαμε, να 
αυτοκτονήσει. Δεν τα κατάφερε.  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Και τι καθόμαστε; Πάμε! 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Πάμε, ναι. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Έρχομαι κι εγώ μαζί. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Εσύ να μείνεις εδώ. Σε περίπτωση που 
χρειαστούμε κάτι από το σπίτι, θα σε πάρουμε τηλέφωνο για 
να το φέρεις. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Τι λες, ρε Περικλή; Εσείς θα είστε εκεί κι εγώ 
θα είμαι εδώ; Πας καλά; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Μια χαρά πάω. Τι θες; Να κουβαληθούμε 
όλοι μαζί στο νοσοκομείο;  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Είπα θα έρθω κι εγώ. Στο Σισμανόγλειο δεν 
είναι; Θα έρθω. Να μην δω το κοριτσάκι; 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Έρχεστε, ή θα φύγω μόνος μου; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Α, τώρα σε πήρα χαμπάρι εσένα. Τώρα σε 
πήρα χαμπάρι. Σε έπιασε ο πόνος για το κοριτσάκι; Ή 
θέλεις να δεις την Αφροδίτη;  
ΣΤΑΥΡΟΣ: [σαν να κρύβει κάτι] Ποια Αφροδίτη; Το 
κοριτσάκι, λέμε, παραλίγο να πεθάνει. Την Αφροδίτη θα 
κοιτάμε τώρα; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Έλα τώρα. Θέλεις να ξαναδείς την Αφροδίτη. 
Ή μάλλον, να διαπιστώσεις αν αυτή είναι όντως η 
Αφροδίτη.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Ε, ναι ρε φίλε! Γιατί να μην θέλω να το 
διαπιστώσω; Και θέλω να μου δώσεις το τηλέφωνο της 
Αφροδίτης τώρα αμέσως. Και πού ξέρεις, μπορεί η Βερόνα 
να μην είναι δικό σου παιδί αλλά δικό μου.  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Χα! Άλλο πάλι και τούτο. Αυτή η κούκλα να 
είναι δικό σου παιδί; Έχεις κοιταχτεί στον καθρέφτη; 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Φεύγουμε λέμε τώρα! 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Άντε χάσου ρε, που νομίζεις ότι είσαι το κέντρο 
του κόσμου. Θα κάνω και εγώ τεστ DNA, και θα δεις ότι θα 
είναι δικό μου το παιδί.  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Αυτό ξέχνα το. Το παιδί είναι δικό μου. Και 
θα γίνει καλά, και θα την πάρω από αυτόν τον χλέμπουρα 
που της φόρτωσε η Αφροδίτη για πατέρα και που την έκανε 
σαν τα μούτρα του, και θα την στείλω να σπουδάσει στα 
καλύτερα πανεπιστήμια. Και άμα λάχει θα την αφήσω να 
παντρευτεί και τον Λορέντζο. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Τον Λορέντζο αν θέλει ας τον παντρευτεί. Τι 
πρόβλημα υπάρχει; Αφού δεν είναι αδερφός της. Εκτός αν ο 
Λορέντζο είναι κι αυτός δικό μου παιδί. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τι είπες, ρε γελοίε; Ο Λορέντζο δικό σου 
παιδί; Μόνο στα όνειρά σου θα σου καθότανε εσένα η Κιάρα. 
Απορώ πώς σου έκατσε η Αφροδίτη. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Περικλή, σ’ αρέσει δεν σ’ αρέσει, τα παιδιά 
είναι όλα δικά μου.   
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Έτσι είσαι; Ε τότε, σε γελάσανε. Είναι δικά 
μου και τα τρία. Λορέντζο, Βερόνα, και η μπέμπα σας. Όλα 
δικά μου. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Δικά μου είναι τα παιδιά!  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Είπα δικά μου! 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Δικά μου! 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Δικά μου! 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Σκάστε και οι δυο σας! Πάμε να φύγουμε! 
Τώρα! 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Σταύρο, έχε χάρη που η κατάσταση είναι 
επείγουσα. Θα εξηγηθούμε μετά. Πάμε τώρα. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Άντε πάμε! 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Πάμε!   

Βγαίνουν. 
Σκηνή 4η 

 
Στο μαγαζί του Περικλή. Το σκηνικό μοιάζει σαν να έχει 
μόλις τελειώσει ένα πάρτυ. Ο Περικλής μόνος του, μαζεύει 
ποτά, μπαλόνια, τσιγάρα. Μπαίνει ο Σταύρος κρατώντας 
ένα πακέτο. 
 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Μπα; Ήρθες; 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Ήρθα. Έχεις εγκαίνια, δεν έχεις; 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Είχα εγκαίνια. Mόλις τελείωσε το πάρτυ. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Σου έφερα ένα δώρο.  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τι δώρο; [Παίρνει το δώρο, το ανοίγει.] Μια 
γάτα; 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Είναι γάτα φενγκ σούι. Φέρνει καλή τύχη. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Καλή τύχη, ε; Θα την χρειαστώ. Σ’ 
ευχαριστώ. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Παρακαλώ. [Μικρή παύση.] Με το μαγαζί, 
εντάξει; Θέλω να πω, με την εφορία και τις ιστορίες με την 
πτώχευση, ξεμπέρδεψες; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Σχεδόν. Δηλαδή μου επέτρεψαν να 
ενεργοποιήσω την έναρξη εργασίας, έβαλα και καινούργια 
επωνυμία, και συνέρχομαι σιγά σιγά. Έχω βέβαια ένα 
δικαστήριο τον άλλο μήνα για κάτι χρωστούμενα, αλλά 
είναι σχετικά λίγα. Θα πάμε μάλλον εξωδικαστικά. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Χαίρομαι. Να... να 
φύγω αν είναι... 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Όχι, ρε Σταύρο. Μην φύγεις. Μείνε. Και δεν 
καταλαβαίνω γιατί δεν ήρθες πιο πριν.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Τι να έρθω; Αφού έχουμε γίνει μαλλιά 
κουβάρια. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Και τι πάει να πει αυτό; Ότι δεν θα μιλάμε; 
Έχασες και το πάρτυ. Ήταν όλος ο κόσμος εδώ. Μέχρι και η 
Αφροδίτη ήρθε. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Ήρθε η Αφροδίτη;  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ήρθε, ναι.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Πώς την είδες; Πώς ήταν; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Πώς να ήταν; Την είδες στο νοσοκομείο. Σαν 
να μην πέρασε μια μέρα. Έχει σπάσει λίγο στο πρόσωπο. 
Κατά τα άλλα ίδια και απαράλλαχτη.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Επιπόλαιη, ονειροφαντασμένη, και τρομερά 
γοητευτική. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ακριβώς. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Μάλιστα. Τα παιδιά;  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τα παιδιά είναι στο σπίτι της Αφροδίτης. Η 
Βερόνα αναρρώνει, και ο Λορέντζο κάθεται και την 
φροντίζει. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Τόσος καιρός και ακόμα αναρρώνει η Βερόνα; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ε, ναι, διάτρηση στομάχου είναι αυτή. 
Ολόκληρη επέμβαση της έκαναν. Μου έστειλε όμως μια 
κάρτα το κορίτσι. Να, αυτή εδώ. [Δείχνει την κάρτα στον 
Σταύρο.] 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Πολλές ευχές και τα λοιπά, ε; Πώς και δεν σου 
έστειλε μια από αυτές τις κάρτες που λένε «έχω τον 
καλύτερο μπαμπά του κόσμου»; [Δίνει την κάρτα πίσω στον 
Περικλή.] 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Άντε, μη λες βλακείες. Τι να την κάνω μια 
τέτοια κάρτα; Λες και είμαι κανένας χαζομπαμπάς. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Γιατί όχι; Είσαι μπαμπάς της τώρα πια και με 
τη βούλα, δεν είσαι; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Είμαι, ναι.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Και ο πατέρας της; Θέλω να πω, ο άλλος, o 
θετός; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Α, αυτός. Ναι, μιλήσαμε. Ήρθε από εδώ και 
τα είπαμε ένα χεράκι. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Ναι, έ; Και πώς ήταν; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ξέρω γω; Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. 
Έχει χρήμα και φαίνεται ότι δεν θέλει να πέσει στα λάθος 
χέρια. Έχει κι αυτός κι άλλα παιδιά από προηγούμενο γάμο. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: A, έτσι πες μου. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι, μπλεγμένη κατάσταση. Αλλά ό,τι θέλει 
ας κάνει με το χρήμα του. Την πατρότητα την έχω εγώ. Δεν 
του κακόπεσε βέβαια. Το ήξερε ήδη πως δεν ήταν δικό του 
παιδί η μικρή. Και σαν να ανακουφίστηκε να σου πω την 
αλήθεια. Σαν να του έφυγε ένα βάρος. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Ήρθε η ζωή σας τα πάνω κάτω σαν να λέμε. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τα πάνω κάτω δε λες τίποτα. Τα παιδιά όμως 
έδειξαν αξιοθαύμαστη ψυχραιμία μπορώ να πω. Ναι, ναι, 
και δεν το περίμενα. Πίστευα ότι θα μουλάρωναν και δεν θα 
μου ξαναμιλούσαν. Ότι θα έφευγαν μακριά, και δεν θα τα 
ξαναέβλεπα για χρόνια. Ειδικά μετά τον καυγά που κάναμε 
με τον Λορέντζο, τρόμαξα. Πρώτη φορά τον έβλεπα έτσι. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Μήπως δεν τον φοβήθηκε κι εμένα λιγουλάκι 
το μάτι μου; Δεν μασούσε τα λόγια του. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Μεγάλωσε και ούτε που το κατάλαβα.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Μεγάλωσε. Απότομα. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι, απότομα. (Μικρή παύση) Έχω τύψεις, 
το πιστεύεις; Οι τύψεις και εγώ ούτε που είχαμε γνωριστεί 

ποτέ στη ζωή μου. Απέκτησα κι από αυτές. Φταίω για ό,τι 
συνέβη στον Λορέντζο και στην Βερόνα. Φταίω και τ’ 
ομολογώ. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Έλα τώρα Περικλή. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Φταίω, φταίω. Μην παίρνεις αυτό το 
κλαψιάρικο ύφος. Το παρηγορητικό.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Καθόλου παρηγορητικό. Στο λέω ξεκάθαρα. 
Δεν φταις. Αν φταίει κάποιος είναι η Αφροδίτη. Αυτή ήξερε 
για το παιδί και δεν σου είχε πει τίποτα. Κι ύστερα, φταίει 
και η τύχη. Τι δουλειά είχε να τα φέρει έτσι ώστε να 
γνωριστούν τα παιδιά; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Έλα ντε; Τι δουλειά είχε; 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Καμία. [Μικρή παύση.] Ξέρεις, Περικλή, εγώ 
μίλησα με την Αφροδίτη. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι, μου το είπε. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Σου το είπε; Τι σου είπε; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ότι την πήρες τηλέφωνο και ότι βρεθήκατε.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Και τι άλλο σου είπε; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ε, τι να σου λέω τώρα; Διάφορα.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Όχι, θα μου πεις. Τι σου έλεγε; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τι να σου πω, ρε Σταύρο; Είναι πράγματα 
αυτά που της έλεγες της γυναίκας; Ότι θα χώριζες την 
Στέλλα αν σου έλεγε η Αφροδίτη «μια λέξη». Σαν τι λέξη να 
σου πει; ‘Έλα αγάπη μου να ζήσουμε μαζί’; Αυτά είναι τώρα 
περσινά ξινά σταφύλια.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Κι όμως εγώ την Αφροδίτη θα την πάρω, φίλε. 
Ξέρεις τι μου είπε; Ότι ήδη έχει βάλει μπρος το διαζύγιο με 
τον χλέμπουρα. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Α, ναι; Περίεργο. Γιατί εμένα μου έλεγε 
άλλα. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Τι άλλα; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ότι θέλει να κάνει και δεύτερο παιδί, και ο 
χλέμπουρας δεν θέλει, αλλά θα αναγκαστεί να της το κάνει 
το παιδί για να μην χωρίσουνε. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Δεν θα της το κάνει το παιδί, και θα χωρίσουνε. 
Αυτό θα γίνει. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Και γιατί να γίνει αυτό; 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Γιατί το παιδί θα της το κάνω εγώ. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τι; Σοβαρά μιλάς; Πώς δηλαδή; Εσύ κι 
αυτή...  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Δουλειά σου. Το παιδί θα της το κάνω εγώ. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Άντε ρε, κοίτα μην μπλέξεις. Αυτή μπορεί να 
σε βάλει να την πηδήξεις, να μείνει έγκυος, και μετά να σου 
λέει ότι το παιδί είναι του αλλουνού. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Και γι’ αυτό σκας; Θα κάνω κι εγώ τότε τεστ 
DNA, και θα λυθεί το πράγμα. Τι τα έχουμε τα τεστ DNA; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Σταύρο, θα μπλέξεις, πρόσεχε.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Για δες ποιος μιλάει. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Σταύρο, θα καταστραφείς. Θα χαλάσεις την 
οικογένειά σου. Σταύρο δεν είμαστε πια ούτε είκοσι πέντε, 
ούτε τριάντα χρονών, για να κάνουμε του κεφαλιού μας. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Να μην σε νοιάζει. Τα κάνεις πρώτα ρόιδο, και 
μετά μοιράζεις συμβουλές δεξιά αριστερά. Εσύ να κοιτάς τα 
δυο σου τα παιδιά, μην σου κάνουνε κανένα εγγονάκι, 
ανιψάκι, κουμπαράκι, και τρέχεις και δεν φτάνεις.  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Να σου πω την αλήθεια, πολύ το φοβάμαι 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έχω βάλει την Αφροδίτη να τους 
προσέχει, να μην τους αφήνει πολύ μόνους, και να ψαρέψει 
την μικρή να δούμε τι σκέφτεται. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. 
Αυτά τα πράγματα γίνονται στα μουλωχτά. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Ε, βέβαια. Στα μουλωχτά. Στα μουλωχτά θα 
το κάνω κι εγώ το παιδί με την Αφροδίτη. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Το βιολί σου εσύ, ε; Καλά. Κάνε ό,τι νομίζεις. 
Μόνο μην έρθεις μετά σε μένα να κλαφτείς. Μην τυχόν 
έρθεις να κλαφτείς. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Καλά. Θα το δεις και δεν θα το πιστεύεις. 
[Μικρή παύση.] Και δε μου λες; Σου είπε τελικά η Αφροδίτη 
για ποιον λόγο δεν σου είχε μιλήσει νωρίτερα για το παιδί; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Κοίτα να δεις. Την ρώτησα αλλά άκρη δεν 
έβγαλα.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Τι θα πει δεν έβγαλες άκρη; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Μου τα μασούσε. Σαν να έχει λόγους που δεν 
θέλει να μου πει. Αλλά ξέρεις τι νομίζω; Νομίζω ότι δεν 
ήξερε σίγουρα ποιανού ήταν το παιδί, και αντί να το 
φορτώσει σε έναν από εμάς το άφησε στο φλου. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Πάντως δεν σου μοιάζει ιδιαίτερα η μικρή. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ούτε και σε σένα μοιάζει. Ούτε και σε 
κανέναν άλλον γνωστό μας. Αλλά το τεστ έδειξε ετεροθαλή 
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συγγένεια με τον Λορέντζο. Μόλις γίνει λίγο καλύτερα η 
Βερόνα θα ξανακάνουμε ακόμα ένα τεστ, αυτή κι εγώ αυτή 
τη φορά. Αλλά δεν νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι 
διαφορετικό. Δεν χωράει αμφιβολία. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Και το άλλο; Σου το εξήγησε; Για ποιον λόγο 
έχει αλλάξει όνομα, και δεν την λένε πια Αφροδίτη, αλλά 
την λένε Ελένη;  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι, την ρώτησα, και είπε μια ιστορία 
εντελώς τρελή. Δεν ξέρω αν την πιστεύω. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Τι; Ότι ξαναβαφτίστηκε, και τέτοια; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Σου τα ‘πε και σένα; Ναι, είπε ότι δεν ήταν 
ποτέ βαφτισμένη από μικρή, και κάποια στιγμή έμπλεξε λέει 
με κάτι παλαιοημερολογίτες Χριστιανούς, και την πείσανε 
να βαφτιστεί. Την πήγανε λέει σε κάτι ποτάμια, την ντύσανε 
με έναν άσπρο χιτώνα για την τελετή, και την ανακυρήξανε 
αδερφή Ελένη.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Ναι, κι εμένα αυτό μου είπε. Οπότε τώρα στην 
ταυτότητά της γράφει Ελένη, αλλά στο ληξιαρχείο υπάρχει 
γραμμένο και το Αφροδίτη ως αρχικό όνομα. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ωραία. Και την ποιητική της συλλογή εγώ 
τώρα σε ποιο όνομα να την τυπώσω; Αφροδίτη ή Ελένη; 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Αποφάσισε να εκδώσει τα ποιήματά της; Μη 
μου πεις. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι. Έχω ήδη ξεκινήσει το στήσιμο του 
βιβλίου. Μου έδωσε το υλικό της και το δουλεύω σιγά σιγά. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Ξέρεις τι λέω; Μην την ρωτήσεις ποιο όνομα 
θέλει να βάλει. Γράψε Αφροδίτη Σπανού, και αν της αρέσει. 
Αν δεν της αρέσει μην της το φτιάξεις το βιβλίο. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Καλά λες. Σιγά μην την ρωτήσω. Αφροδίτη 
την γνωρίσαμε, Αφροδίτη θα μείνει.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Δεν φτάνει που μας έκανε άνω κάτω, έχει και 
απαιτήσεις. Κομμένες οι απαιτήσεις. Θα γίνει αυτό που λέμε 
εμείς. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Έτσι! Αυτό που λέμε εμείς θα γίνει. 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Και δεν μου λες; Τα ποιήματα που θα εκδώσει 
τώρα, είναι τα ίδια τα ποιήματα που είχες εσύ στο σπίτι; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι, είναι κάποια από τα παλιά, εκείνο που 
είχαμε διαβάσει, και κάποια άλλα, καινούργια.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Φέρε να διαβάσουμε κανένα. Θα φέρεις; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Να φέρω, γιατί να μην φέρω; Μια στιγμή να 
τα βρω. [Ψάχνει φακέλους.] 
ΣΤΑΥΡΟΣ: Χειρόγραφα σου τα έδωσε; Δεν σου τα έστειλε 
σε ηλεκτρονικό αρχείο; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Μου τα έστειλε και ηλεκτρονικά, αλλά μου 
έδωσε και τα χειρόγραφά της, γιατί θα μπουν και 
φωτοτυπίες από κάποια χειρόγραφα μέσα στην έκδοση.   
ΣΤΑΥΡΟΣ: Α, μάλιστα. Βρήκες κανένα ποίημα; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι, είναι εδώ ένα ωραίο. Άκου αυτό. Δώσε 
προσοχή, ε; [Διαβάζει] «Έτσι εμμονικά θέλω να σ’ αγαπώ / 
στις πιάτσες να μοιράζω τον αριθμό σου / να σκέφτεται 
αδιάκοπα μεσ’ στο μυαλό σου ένα κουδούνι / στον ύπνο και 
στον ξύπνιο να με βλέπεις / πως έρχομαι και σου εξηγώ το 
σύμπαν / γιατί είναι έτσι αδιάφορο ενώ μας είπαν άλλα / 
πως απ’ τα σχέδια τα κρυφά της άφαντης διάνοιας / το 
εμπνευσμένο είναι για μας που έχουμε κρύφια γνώση / γιατί 
από μας μαθαίνουνε τ’ αστέρια πώς να σβήνουν / και λέω 
λέω για να σου σβηστώ στα χέρια / μα δεν προσέχεις που τ’ 
ανώνυμα λόγια μου σου μιλούνε / γιατί είσαι ωραίος και δεν 
ξέρεις πώς περνάνε / όσοι δεν έχουν έστω και έναν να τους 
εξυμνεί τα κάλλη / μόνοι αυτοί και η φύση τους αμίλητα 
αδέρφια αγαπιούνται» 

[Παύση.] 

ΣΤΑΥΡΟΣ: Αμίλητα αδέρφια αγαπιούνται. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Πότε το έγραψε αυτό; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Δεν ξέρω. Μάλλον έχει καιρό.  
ΣΤΑΥΡΟΣ: Κοίτα να δεις διαίσθηση. Κοίτα να δεις. Λες και 
ήξερε τι θα συμβεί. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι. Λες και ήξερε. Έχει κάτι ιδέες ώρες ώρες 
αυτό το κορίτσι. Σε κάνει να τρομάζεις. 
 

ΤΕΛΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ευχαριστούμε θερμά τη Σοφία Ζήση  

που μοιράστηκε το θεατρικό της έργο  

σε όλα τα τεύχη του Λογοτεχνικού Δελτίου 

Το πιθάρι με τις λίρες 

Τα λέει ο πατέρας ο Σάββας  
(έτσι γράφει ο πατέρας μου ο Χαράλαμπος)  

 
   Η μάνα μου όταν πανδρεύτηκε, δεν ήξερε ότι ο Χάμπε 
γοτσάς, ο Τημήτ και ο Γιάννης είναι αδέρφια. Ο Τημήτ ήταν 
ο παππούς του πατέρα μου. Το έμαθε ύστερα. Ο Χαράλαμπος 
ήταν φτωχός, γι’ αυτό η μάνα μου τον πήγαινε από καμιά 
φορά κάτι για να φάει, αλλά η γιαγιά μου δεν το ήθελε. Η 
μάνα μου μια νύχτα στο όνειρό της είδε, ότι κάτω από ένα 
τοίχο, κοντά στο δρόμο, έχει λεφτά. Πήγε το όνειρο το είπε 
στον Χάμπε γοτσά. Ο Χάμπες με τη γυναίκα του την νύχτα 
σκάψανε τον τοίχο, ήταν στο δικό τους μέρος. Βρήκαν τα 
λεφτά. Ένα μεγάλο πιθάρι και μέσα του είχε ένα άλλο 
μικρότερο, σ’ εκείνο ήταν τα λεφτά, αλλά δεν μπόρεσαν να 
το σηκώσουν. Το άφησαν έτσι και το πρωί ήρθε η γυναίκα 
του Χάμπε και είπε στη μάνα μου, «τα βρήκαμε αλλά δεν 
μπορούμε να τα σηκώσουμε». Τότε η μάνα μου είπε «ρίξτε 
στάχτη εκεί γύρω και το πρωί ό,τι αχνάρι δείτε, πρέπει να 
θυσιάσετε τέτοιο ζώο». Από το βράδυ κοσκίνισαν στάχτη 
εκεί γύρω στο θησαυρό. Το πρωί είδανε αχνάρι αρνιού. Το 
έσφαξαν το αρνί, πάλι δεν μπόρεσαν να σηκώσουν το 
πιθαράκι. Την άλλη φορά δέσανε ένα σκοινί στο μικρό 
πιθάρι, το έδεσαν και σε ένα μεγάλο σκύλο. Ο σκύλος το 
τράβηξε, το έβγαλε. Τότε είπαν «αυτό το χρήμα ήταν του 
διαβόλου». Ο σκύλος ύστερα από μια εβδομάδα ψόφησε. 
Πάλι είπαν «ο διάβολος χτύπησε το σκύλο επειδή έβγαλε το 
πιθάρι».    
   Από τα λεφτά εκείνα ο Χάμπες έδωσε στη μάνα μου πέντε 
λίρες. Η μάνα μου τα πήγε στον πατέρα της που ήταν 
παππάς. Ο παππάς τα πήγε στη Σαμψούντα, τα 
εξαργύρωσε, τα έφερε στη μάνα μου. Και επειδή η γιαγιά 
μου δεν την ήθελε τη μάνα μου, την χώρισε και με τα λεφτά 
εκείνα η μάνα μου και ο πατέρας μου έκαναν σπιτικό. 
Χώρισαν και ο παππούς μου είπε στη μάνα μου «καλά 
εκάνατε και χωρίσατε», γιατί ήξερε τη γυναίκα του που 
ήταν κακιά. Η μάνα μου άφησε το παιδί κοντά στο τζάκι, 
πήγε στο νερό. Το παιδί σέρνοντας πήγε κοντά στη φωτιά, 
καιγόταν, φώναζε και η γιαγιά ήταν έξω και δεν πήγε να 
κοιτάξει, γιατί έκλαιγε το παιδί. Η μάνα μου άκουσε μια 
φωνή, «Παρθένα το παιδί σου καίγεται». Τρέχοντας ήρθε 
σπίτι, αλλά του παιδιού τα πόδια είχαν καεί και πέθανε. Η 
φωνή που άκουσε ήταν εκ Θεού, γιατί κανείς δεν ήταν εκεί 
γύρω, αφού μόνον η πεθερά της άκουγε τη φωνή του 
παιδιού και εκείνη δεν πήγε να δει. Όταν ήρθε η μάνα μου 
σπίτι, άκουσε τη φωνή του παιδιού, έτρεξε και το είδε να 
καίγεται από τα πόδια. Το πήρε από τη φωτιά, αλλά το 
παιδί πέθανε. Αυτά κάνουν οι κακές πεθερές όταν δεν 
θέλουν τη νύφη.  

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης 

Σημ. 1. Ο παππούς τα έλεγε και ο πατέρας τα έγραψε. Δεν 
έγινε δηλαδή την ίδια στιγμή η διήγηση και η γραφή.  

2. Σύμφωνα με το βιβλίο μου «Σουλουτσέχ», η γιαγιά του 
παππού μου, την ώρα που το παιδί φώναζε, κουβέντιαζε 
έξω στο δρόμο με έναν χωριανό. Ήταν στο σπίτι δήθεν για 
να το φυλάξει, αλλά αδιαφόρησε στο κλάμα του παιδιού. 
Και σε όλες τις διηγήσεις του ο παππούς μου, αυτά έλεγε. 

Η μελισσούλα, τα blues & τα ρεμπέτικα 
 
   Αυτή η πόλη, όπως κάθε πόλη σε βυθίζει καθημερινά στην 
αφασία. Χωμένος ως τα αυτιά στα σωθικά της ανάπτυξα 
σταδιακά μια υπέρ-αντίληψη. Κάθε υπερβολικά 
απάνθρωπο, που σε υψηλές δόσεις καταλαμβάνει το κορμί 
ολόκληρο, το διαχώρισα, το έβγαλα από τα παθογόνα όρια 
που εγκλωβίζει την ψυχή και σαν μαλακή αφύπνιση το 
άφησα να μου μιλήσει. Θα μου πεις, ότι πουλιά δεν βγαίνουν 
από το μυαλό. Μπορούν όμως να σου ψελλίσουν έναν ήχο, 
οποιοδήποτε ήχο που αν τον αναγνωρίσεις αποκομίζεις 
εντυπώσεις από τις οντότητες που δρουν αόρατα σε κάθε 
πόλη. Μιλάω για την κάθε φωνή που ‘άηχα υπάρχει στα 
θεμέλια της πόλης, την γλώσσα της σιδερένιας λογικής που 
πάνω της χτίσαμε ορόφους, τον έναν πάνω στον άλλο και 
κατοικούμε ως έγκλειστοι λογαριασμοί. 
   Μέσα λοιπόν, σε αυτούς τους δρόμους που διασχίζω 
καθημερινά ανέπτυξα αυτή την υπέρ-αντίληψη και βρήκα 

κάποια ισορροπία. Αυτό το απόγευμα όμως, στην βόλτα μου 
παραμόνευε η φωνή της πείνας, αυτός ο πόνος που καλά 
κρύβεται στο γκρι τοπίο, που όσο χρώμα και να βάζουμε 
στις βιτρίνες και όσα ηλεκτρικά λαμπιόνια, σκάβει την 
άσφαλτο, ξαπλώνει επάνω της και ζητιανεύει. 
   Έτσι, καθισμένη κατάχαμα στο πεζοδρόμιο, είδα, ίσως 
μόνο εγώ, μια φτωχή μελισσούλα. 
   Με κοίταξε, άπλωσε το χέρι και μου είπε θλιμμένα: 
-Παρακαλώ, πεινάω, δώστε μου ένα λουλουδάκι να φάω… 
   Κοίταξα γύρω μου… ο κήπος της πόλης μου ήταν 
τυλιγμένος με πέτρινο επίδεσμο. Η άσφαλτος μια έρημος 
γεμάτη με μηχανοκίνητα κουλουριασμένα σε κυκλικούς 
δρόμους, δεν μου έδινε καμιά ελπίδα φιλανθρωπίας. Το 
διαπεραστικό γαύγισμα ενός βαλσαμωμένου σκύλου σε ένα 
μπαλκόνι με έκανε να σηκώσω το κεφάλι. Περιποιημένος, 
ράτσας σκύλος και δίπλα του μια μικρή γλάστρα με ένα 
όμορφο λουλουδάκι. Του έκλεισα πονηρά το μάτι σε μια 
προσπάθεια ακαριαίας επικοινωνίας και με την ταχύτητα 
βέλους που χτυπά καταίσια στη καρδιά άρπαξα το 
λουλούδι. Τίποτα όμως πιο ηρωικό από αυτή την προάσπιση 
του λουλουδιού. Ο σκύλος άρπαξε το χέρι μου και η κυρία 
του σπιτιού με την λεπτολόγο ακοή άρχισε να ουρλιάζει. 
Ποτέ μια πράξη ενάντια στην ιδιοκτησία, όσο καλό 
υπόβαθρο και να έχει δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. 
Άλλωστε, με το σκυλί να κρέμεται από το μανίκι μου και 
την κυρία να ουρλιάζει, δεν είχα καμιά ελπίδα να 
δικαιολογήσω την ακατανόμαστη αυτή ενέργεια. Και, ποτέ 
μα ποτέ, η αστυνομία, ως προασπιστής του πολίτη, δεν έχει 
βρεθεί τόσο γρήγορα στον τόπο του εγκλήματος. Μέσα σε 
αυτό το δίκτυ, σκύλου, κυρίας και αστυνομικού οργάνου 
ένοιωσα ότι θα μείνω έγκλειστος για πάντα. Έδειξα την 
φτωχή μελισσούλα, τους είπα σε μινόρε blues, τραγουδιστά 
το δίκιο της, αλλά η καρδιά της πόλης δεν μπορούσε να 
αισθανθεί, ούτε ένα γλυκόπικρο blues. Και μην βιαστείτε να 
με κατηγορήσετε ως φυγόπονο, επέμεινα πολύ, τους 
εξήγησα την αντινομία μας, την αδικία για μία μέλισσα 
πόλης να πεινάει. 
   Ένα λουλούδι βρε παιδιά, μόνο ένα μικρό λουλούδι θέλει 
αυτή η πείνα. 
   Εν πάση περιπτώσει, χωρίς και την δική σας φωνή 
υποστήριξης, με την δική σας δηλαδή απραξία, οδηγήθηκα 
με τη μελισσούλα στο κρατητήριο. Στα έγκατα του 
περιθωρίου δηλαδή, εκεί, που άνθησαν τα blues και τα 
ρεμπέτικα αυτό το θυμαρίσιο μέλι, το βουνήσιο, που 
αναγγέλλει εν παντί τόπω ότι ο άνθρωπος είναι 
τρισδιάστατος. Ακόμα και ο άνθρωπος της πόλης, που και σε 
μηχανιστικές πραγματικότητες ανασυντίθεται έναντι της 
κάθε αταξίδευτης προοπτικής, χωρίς ένα λουλούδι, μια 
μέλισσα και ένα βουητό που αν το αφουγκραστεί, σε ήχους 
blues το κεντρί της μέλισσας θα τον ξυπνήσει. 

 Θανάσης Πάνου 
«Ζώα άγρια και οικόσιτα»   

La position de la 

Πεζό σε υπερρεαλιστικό τόνο 

Στις πνιγηρές γωνιές του σώματός σου, οι διάφανες φλέβες 
κυλούν στο πάνω μέρος του κήπου, ποτίζοντας με τέρατα 
του παρόντος τη γη σου. Ανάμεσα στα ανθισμένα και κάπως 
μπαλωμένα λουλούδια στέκει κι ένα ξερό, νεκρό, που 
τέθνησκε από τις οξείες μεταβολές του περιβάλλοντος σου 
και της διαφοράς μεταξύ στα ύψη και στα πλάτη. Οι 
εκριζωμένες διαταγές θα πάψουν να υφίστανται από εδώ 
και πέρα.  

Η σφίγγα κι οι κροταλίες. 

Αργύρης Φυτάκης 
Ακατανόητο κενό 

Το παντζούρι της κάμαρας  - που για χρόνια οι μεντεσέδες το 
κρατούσαν κλειδωμένο στη θέση του - τους τελευταίους 
μήνες ξεκρεμάστηκε κι έπεσε αβοήθητο σ’ ένα ακατανόητο 
κενό. Τα επόμενα πρωινά το φως διείσδυε όλο θράσος στο 
υγρό δωμάτιο μας. Σπασμωδικά παραπονιόσουν πως δε σ’ 
αφήνει να κοιμηθείς το φως της ακόμη άβγαλτης μέρας·  με 
τρόπους αντίθετους στα ευγενικά χαρακτηριστικά σου, 
καταφερόσουν σε ‘μένα - στα άδικα πρωινά. Κάποιο πρωινό 
του Ιούνη έφυγες. Έριξα όλο το φταίξιμο στο φως. Στην 
αλήθεια που δεν αντέξαμε- 
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ΥΓ. Τα παράθυρα από τότε τα ‘χω ορθάνοιχτα. Στα 
περβάζια των παραθύρων τοποθέτησα γλάστρες με 
νεογέννητα ηλιοτρόπια· στον καθρέφτη αντικριστά 
παρατηρώ τις αυλακιές που έσκαψε στο πρόσωπο μου ο 
ήλιος ή εσύ. 

Δημήτρης Αθανασέλος 

Ωριγγέα η Διόνυσος 

Τα μάτια της είναι από χώμα. Τα μαλλιά της με γεύση 
χλωροφύλλης και κλαδιά στις άκρες. Στην κοιλιά της μια 
πέτρα από βουνό ακέραιο. Τρέφεται με λύπες. Αν τη 
ρωτήσεις τι ώρα είναι, τρώει τα δάχτυλά της μέχρι τον 
καρπό. Υποφέρει από την αρρώστια να θυμάται πως κάτι 
έχει ξεχάσει και ποτέ τι. Έχει ριζώσει στο σπίτι της με 
ζωντανά κάρβουνα κρεμασμένα στους τοίχους. Οι φίλοι της, 
πεθαμένοι καιρό. Ένα χρυσάνθεμο θυμάται πιο πολύ. Τα 
βράδια μεταμορφώνεται. Φοράει μπλε λάμψεις αυτού του 
κόσμου και το χρυσάνθεμο στους ώμους. Ανοίγει τα πόδια, 
ανοίγει το στόμα, ξερνάει φως. Απελπίζεται. Σκάβει με τη 
γλώσσα τις λέξεις. Ανθίζει μετά. 

Γεωργία Βεληβασάκη 
Ίσως ύβρις 

   Η πομπή ήταν μεγάλη και η εξήγηση οφειλόταν στις 
αποστάσεις των πεζοπόρων, ώστε να κυκλοφορεί ο ξέψυχος 
αέρας ανάμεσά τους. Παράδοξα, ησυχία επικρατούσε. 
Συνήθως, στις περιπτώσεις αυτές ηχεί ένα βουητό 
χαμηλόφωνων ομιλιών. Μα, τούτη τη μέρα, όλα 
επιχειρούσαν να σιωπούν. 
   Σχεδόν άγνωστη, περπατούσε στην άκρη του δρόμου, 
ελπίζοντας να νιώσει λίγο θερινό αέρι. Το καπέλο σκίαζε το 
πρόσωπο, αλλά δεν αρκούσε για δροσιά.  
   Το λιοπύρι, η άπνοια και ο κάθετος ήλιος στο ατέλειωτο 
επίπεδο του κάμπου δημιουργούσαν μια πρωτόγνωρη 
αίσθηση. Γέννημα θρέμμα του βουνού, ένιωθε ότι ξεπηδούσε 
από μυθιστορήματα του ΄30. Σκιά δέντρου δεν υπήρχε στο 
δρόμο, μόνο αφυδατωμένα ξερόχορτα στην άκρη του 
οδοστρώματος. Στο βάθος φαινόταν ένα περιβόλι με 
οπωροφόρα σε εποχή συγκομιδής. Ο ορίζοντας θόλωνε από 
την ζέστη, αλλά λόγω της εποχής, υπέθεσε ότι ροδάκινα 
χρωμάτιζαν τα πράσινα φυλλώματα. 
Υπάρχουν μέρες που οι καιρικές συνθήκες μας επιβάλουν 
τρόπους σκέψης. 
   Θα όφειλε να σκέφτεται, ίσως και να δημιουργούσε 
προσευχές. Πόσο εύκολα θα ταξίδευαν σε αυτή την καυτή 
ισάδα! Αντίθετα, μόνο ένιωθε.  
   Καύσωνας, σταγόνες ιδρώτα στο μέτωπο και μια περίεργη 
συμπάθεια για όσους είχαν σταγόνες στα μάγουλά τους. 
Επιχειρούσε να διαισθανθεί τον καημό τους. Ωστόσο, η 
αφόρητη θερμοκρασία κυλούσε αργά το αίμα, στα όρια της 
κατάρρευσης η ανάσα, δεν επέτρεπαν την συναισθηματική 
επικοινωνία.  
Υπάρχουν μέρες περίεργα διαμορφωμένες από του καιρού 
τις επίμονες αποφάσεις.  
   Η πομπή σταμάτησε και τα μάτια της πόνεσαν από το 
λευκό στα αριστερά της. Τόσο ήρεμο και λαμπερό λευκό. 
Πόσο αταίριαστο! 
   Γύρισε ασυναίσθητα στα δεξιά της. Μια γλυκιά κίτρινη 
απόχρωση! Ένα θερισμένο σταροχώραφο, με θημωνιές 
σπαρμένες στα παράλληλα χνάρια των θεριστικών 
μηχανών. Ένας ψίθυρος σιωπής υψωνόταν. Υπήρχε ζωή 
που θερίστηκε για να προσφέρει ζωή με άλλη μορφή, το 
σιτάρι, το αλεύρι, το ψωμί. 
   Αυτόματα έπιασε την φωτογραφική μηχανή. Ήταν μια 
θαυμαστή σκηνή. Ήταν ένα βουβό τοπίο που διηγούνταν 
τόσα πολλά! Υπέροχες λήψεις καταγράφηκαν. Ένιωσε μια 
γαλήνια ευτυχία να ξεπροβάλλει από την εικόνα του 
χωραφιού. Ένα παραμυθένιο τοπίο. 
   Συγχρόνως, το μυαλό κεραυνοβολούσε η λέξη «Ύβρις». 
Υπάρχουν μέρες που οι στιγμές συναγωνίζονται παράταιρα. 
   Είχε ξεχαστεί.  
   Άφησε το κίτρινο του ήλιου στο θερισμένο χωράφι και 
κοίταξε πάλι πίσω στο ψυχρό λευκό του μαρμάρου των 
θερισμένων ψυχών.  
   Πλησίασε, και πέρασε την πύλη. Ευτυχώς, υπάρχει 
άπνοια. Ευτυχώς, τα κεράκια δεν θα σβήσουν, αλλά θα 
λιώσουν. Σαν προσευχή για την ψυχή που ταξιδεύει.  

Ψυχή που πετά πάνω από θερισμένα στάχια και πάνω από 
λευκά μάρμαρα.  
   Ακολούθησε την σιωπηλή πομπή της επιστροφής. 
   Υπάρχει ύβρις όταν η ζωή βρίσκεται αντίκρυ με τον 
θάνατο; 

Λίνα Βαταντζή 

Τα μυστικά της λεωφόρου Compton 

Μέρος Α΄  

   «Μις Evelyn, έφεραν το φόρεμά σας για απόψε, θέλετε να 
κάνετε μια τελευταία πρόβα;» φώναξε χαρούμενα η Fiona, η 
επί σειρά ετών βοηθός της, ενώ δεν έκρυβε τον θαυμασμό της 
για τη χρυσοκέντητη μακριά δημιουργία από ταφτά του 
γνωστού οίκου La Femme.  
   Η αποψινή βραδιά ήταν αφιερωμένη στο φιλανθρωπικό 
έργο της Evelyn Brownning, κόρη του μεγάλου Χρηματιστή 
Stuart Brownning ο οποίος, έχοντας απλώσει τα 
επιχειρηματικά του πλοκάμια στον χώρο της εστίασης και 
των ακινήτων, θεωρείτο ένας από του πιο εύπορους άντρες 
της εποχής του. Η Evelyn επιθυμώντας όπως 
απαγκιστρωθεί απ’ την ασφάλεια του οικογενειακού 
περιβάλλοντος, από νωρίς ακολούθησε την αγάπη της για 
την εσωτερική διακόσμηση οικιών, με αποτέλεσμα να 
καθιερωθεί ως κορυφαία διακοσμήτρια διεθνούς φήμης. Η 
μεγάλη της επιτυχία, συνοδευόμενη από υπέρογκες αμοιβές, 
της επέτρεπαν να διαμένει στο Hampstead και πιο 
συγκεκριμένα στην λεωφόρο Compton, μια ιδιαίτερα κλειστή 
κοινότητα, για ιδιαίτερα ευκατάστατους ανθρώπους.  
   «Κατεβαίνω σε ένα λεπτό» είπε ενόσω η φωνή της 
μαρτυρούσε γεναίες δόσεις ανησυχίας. 
   «Αχ, μις Evelyn, πόσο σας πηγαίνει, αναδεικνύει την 
σιλουέτα σας! Πιστεύω πως δεν θα χρειαστεί καμία 
διόρθωση!» έκανε η Fiona μόλις την αντίκρισε να προβάρει 
το φόρεμα ενώπιον του καθρέφτη. 
   «Ναι, ομοίως θεωρώ κι εγώ. Fiona έχεις ενημερώσει τον 
οδηγό για την ώρα που πρέπει να είναι εδώ;» 
   «Μάλιστα μις Evelyn» είπε με περίσιο ζήλο και συνέχισε 
«από σήμερα θα έχετε νέο οδηγό, ο Tom έπρεπε να γυρίσει 
στην επαρχία γιατί επιδεινώθηκε η υγεία της μητέρας του. 
Το όνομά του είναι Chris και θα σας παραλάβει στις 7.00μμ.» 
   Οι ώρες κύλησαν γρήγορα, δίνοντας ελάχιστο χρόνο στην 
Evelyn να προετοιμάσει τον ευχαριστήριο λόγο. Στις επτά 
ακριβώς ο Chris στεκόταν έξω από την μεγαλόπρεπη οικία. 
Παρατηρούσε με θαυμασμό τις κολώνες στην είσοδο ενώ 
παράλληλα μετρούσε τα δεκάδες παράθυρα του πάνω 
ορόφου όπως αντανακλούσαν τον, ανθισμένο με κάθε λογής 
λουλούδια, κήπο. Χωρίς επιτυχία συγκράτησης ένα 
ανεπαίσθητο σφύριγμα ξέφυγε από τα χείλη του. Ο 
ξάδερφός του, Tom, δεν πρόλαβε να τον ενημερώσει για την 
σύντομη αποστολή του, καθώς ο χρόνος ήταν περιορισμένος 
και το ταξίδι στην επαρχία δεν έπαιρνε άλλη αναβολή. Η 
πόρτα άνοιξε κι εκείνος ανασυντάχθηκε. Οι οφθαλμοί του σε 
πλήρη έκταση με την αναπνοή κοφτή και διακεκομμένη. Η 
αύρα της Evelyn με το μεθυστικό άρωμά της σε νότες 
τριαντάφυλλου και σανταλόξυλου τού προκάλεσε 
εφίδρωση. 
   «Καλησπέρα Chris, είμαι η Evelyn» έκανε βιαστικά εκείνη 
και χωρίς να τον κοιτάξει βολεύτηκε στην πίσω θέση της 
πολυτελούς λιμουζίνας, ενώ ένα ποτήρι δροσερής σαμπάνιας 
την περίμενε στην ειδική θήκη. 
   «Καλησπέρα σας!» αποκρίθηκε εκείνος και ανέβασε κατά 
το ήμισυ το ενδιάμεσο χώρισμα. 
   Η διαδρομή για το Golf Club, στο οποίο θα λάμβανε χώρα 
επίσημο γεύμα προς τιμήν της, ήταν σύντομη και το 
ανθισμένο χρώμα της φύσης μονοπωλούσε το ενδιαφέρον 
της, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να αφήσει στο πίσω 
μέρος του εγκεφάλου της το απειλητικό γράμμα που είχαν 
αφήσει στο σπίτι της. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα με την 
παγερή σιωπή εξελίξεων και τις καθησυχαστικές συνομιλίες 
της αστυνομίας συνέβαλαν όπως να καταφέρει να 
ξεκουραστεί ελάχιστες ώρες. Επίσης, είχε στρέψει 
ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον της στην ανακαίνιση μιας 
γειτονικής οικίας την οποία είχε αναλάβει. Το περιεχόμενο 
της επιστολής τρεμόπαιζε ενώπιον της σαν ασπρόμαυρη 
κινηματογραφική ταινία. Σκόρπιες λέξεις φόρτιζαν κάθε 
κύτταρό της με αγωνία και ο κόμπος στο στομάχι δεν 
επέτρεπε σε καμία στερεά τροφή να εισχωρήσει στον 

οργανισμό της. Αναπάντητα ερωτήματα για το έναυσμα 
αυτής της επιστολής ταλάνιζαν το μυαλό της δίχως να 
καταλήγει σε ένα λογικό συμπέρασμα για τον αποστολέα 
αυτής.  
   «Γνωρίζεις πότε θα επιστρέψει ο Tom;» ρώτησε σε μια 
προσπάθεια να νιώσει οικεία. 
   «Δυστυχώς όχι Μις Evelyn, αλλά αν το επιθυμείτε μπορώ 
να μάθω» 
   «Ναι, θα το εκτιμούσα» και ξεφύσησε μελαγχολικά. 
   Ο Tom ήταν σοφέρ στην οικογένεια τουλάχιστον για μια 
δεκαετία, αντικαθιστώντας τον κατάκοπο πατέρα του, που 
μετά από λίγους μήνες συνταξιοδότησης η καρδιά του τον 
πρόδωσε, αφήνοντας πίσω, επί ξύλου κρεμάμενη, την 
σύζυγό του. Η ίδια δεν κατάφερε να συντηρήσει και να 
ανταπεξέλθει στο πολυετές δάνειο με αποτέλεσμα να 
ενεργοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός και το σπίτι τους να 
ακολουθήσει την νόμιμη οδό του πλειστηριασμού. Ήταν 
θέμα μηνών να ολοκληρωθεί η κατεδάφιση και την θέση του 
να πάρει ένα από τα πιο φημισμένα εστιατόρια της χώρας. 
Για μήνες περνούσε απέξω αναπολώντας τα όμορφα χρόνια 
που είχε περάσει στους τοίχους της οικίας, μεγαλώνοντας 
την οικογένειά της. Αυτός ήταν και ο λόγος που η εύθραυστη 
υγεία της δεν άντεξε και ακινητοποίησε τον εαυτό της σε 
αναπηρική καρέκλα. 
   Δεκάδες πρόσωπα της υψηλής κοινωνίας κατεύθυναν 
ταυτόχρονα στο Golf Club, με τους δημοσιογράφους να 
δίνουν μάχη για μια αποκλειστική δήλωση και τα φλας των 
φωτογραφικών μηχανών να ομοιάζουν ολοένα περισσότερο 
με αλλεπάλληλες αστραπές. Ο Chris άνοιξε την πόρτα και 
άπλωσε το χέρι του να της παρέχει στήριξη καθώς 
αποβιβάζονταν από το αυτοκίνητο.  
   «Σε παρακαλώ, μην με αφήσεις μόνη με όλους αυτούς, 
φοβάμαι» είπε με τρεμάμενη φωνή. 
   «Θέλετε να σας συνοδεύσω μέχρι τον προθάλαμο;» ρώτησε 
σαστισμένος, καθώς η σύντομη συναναστροφή μαζί της δεν 
τον προετοίμασε για μια τέτοια τροπή των πραγμάτων. 
   Οι εκπρόσωποι του τύπου και της τηλεόρασης έπεσαν σαν 
όρνεα έτοιμα να αποτελειώσουν την λεία τους μη αφήνοντας 
περιθώρια διαφυγής. Οι ερωτήσεις έσκαγαν σα στάλες 
βροχής, ενώ τα φλας προσέδιδαν ένα είδος τραγικότητας 
στη στιγμή. Καθώς ανέβαινε με γοργό ρυθμό τα τελευταία 
σκαλιά, υποβασταζόμενη από τον Chris, μια ερώτηση 
στάθηκε ικανή να παραλύσει κάθε πτυχή του σώματος και 
να στυλώσει τα πόδια της στο έδαφος, όπως ένα άλογο 
κούρσας που τελευταία στιγμή αποφασίζει να μην 
υπερπηδήσει το εμπόδιο.  
   «Μις Brownning, κάποιο σχόλιο για τα απειλητικά 
γράμματα που σας στέλνουν; Η αστυνομία έχει προχωρήσει 
στην έρευνά της;»  
   Γύρισε με αργή κίνηση το κεφάλι της για να εντοπίσει τον 
ιδιοκτήτη αυτής της ερώτησης, αλλά μάταια. Ο χρόνος 
πάγωσε στα πρόσωπα των παρευρισκομένων που την 
κοιτούσαν αποσβολωμένοι. Οι αλλεπάλληλες 
απαθανατίσεις δεκάδων καμερών, με το εκτυφλωτικό 
στιγμιαίο φως, δεν της επέτρεπαν να διακρίνει καθαρά τον 
επικρατέστερο υποψήφιο. Ο Chris δίπλα της είχε 
σταματήσει να αναπνέει καθώς προσπαθούσε να 
ανασυγκροτήσει την αυτοκυριαρχία του.  
   «Καλύτερα να προχωρήσουμε» κατάφερε να ψελλίσει 
ακουμπώντας με τα ακροδάχτυλά του τη μέση της, 
παρακινώντας την να βηματίσει. Φτάνοντας στον 
προθάλαμο η Evelyn απελευθέρωσε έναν βαθύ 
αναστεναγμό.  
   «Σε ευχαριστώ, δεν θα σε χρειαστώ άλλο» και 
κοντοστάθηκε καθώς την έπιασε από το μπράτσο. 
   «Είναι αλήθεια αυτό που ειπώθηκε;» ρώτησε με 
πραγματικό ενδιαφέρον.  
   «Ναι, αλλά ας το αφήσουμε εδώ» και προχώρησε στο 
βάθος της αίθουσας. 
   Η βραδιά κύλησε ήρεμα δίχως εκπλήξεις. Ωστόσο, η 
σκέψη πως κάποιος εκεί έξω τριγυρνούσε δίχως τις 
καλύτερες των προθέσεων προς το πρόσωπό της δεν την 
άφηνε  ασυγκίνητη. Η στιγμή της βράβευσης για την 
προσφορά της στον Διεθνή φιλανθρωπικό οργανισμό «Make 
a wish foundation» είχε έρθει με την Evelyn να κατευθύνεται 
στο βήμα για την εκφώνηση του λόγου της. Πίσω, στην 
φορτωμένη από εδέσματα ροτόντα, μαζί με άλλους 
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γνωστούς της υψηλής κοινωνίας, οι γονείς της την 
χειροκρότησαν με ενθουσιασμό.  
   «Είμαι πολύ περήφανος για σένα!» είπε συγκινημένος ο 
πατέρας της και της έδωσε ένα πεταχτό φιλί στο μάγουλο. Η 
Evelyn τον αγκάλιασε και του ψιθύρισε στο αυτί «πρέπει να 
μιλήσουμε». 
    Η επόμενη στιγμή βρήκε πατέρα και κόρη να περπατάνε 
παράλληλα στο φρεσκοκομμένο γκαζόν, ενώ οι κρυφοί 
φωτισμοί προσέδιδαν σε όλον τον περιβάλλοντα χώρο μια 
καθησυχαστική νότα. 
   «Είχαμε κάποιο νέο από την έρευνα της αστυνομίας;» 
ρώτησε ελπίζοντας σε μια καταφατική απάντηση. 
   «Όχι κόρη μου, το γεγονός πως οι λέξεις συντάχθηκαν με 
αποκόμματα εφημερίδων, δίχως ίχνος αποτυπώματος καθώς 
επίσης και η έλλειψη κινήτρου καθιστούν δύσκολο το έργο 
αποκάλυψης του δράστη ή των δραστών». 
   «Έχουμε κάνει τόσο κακό σε κάποιον άνθρωπο που να 
θέλει να μας προκαλέσει τέτοια αναστάτωση;» είπε η Evelyn 
και καυτά δάκρυα κύλησαν στα μάτια της. 
   «Δεν γνωρίζω, όμως αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι 
να ενισχύσουμε την ασφάλειά μας, θα υπάρχει ένας φρουρός 
έξω από το σπίτι σου όλο το εικοσιτετράωρο, όσο η 
αστυνομία ερευνά το υλικό από τις κάμερες, μέχρι να 
ξεκαθαρίσει η υπόθεση πως βρέθηκε η επιστολή πάνω στο 
γραφείο σου» και της σκούπισε τα δάκρυα με τα δάκτυλά 
του.  

Ρόζα Παυλιώτη 
Η βαλίτσα 

   Μάζεψε στις αποσκευές του ό,τι πολυτιμότερο είχε, μία 
γλάστρα γέρικη που κόντευε να ξεραθεί, μία παρτίδα σκάκι 
στημένη στη μέση μιας φιλίας που βρήκε άδοξο τέλος – αλλά 
φιλοδοξούσε κάποτε να την τελειώσει - ένα βιβλίο που 
μάσαγε τα λόγια του ακόμη - το βαριόταν, το μισούσε, το 
ξανάπιανε, λυπόταν να το αφήσει πίσω - ένα φρούτο για το 
δρόμο, μία πέτρα της αυλής -έσπαγε το κεφάλι του μ’ αυτή 
μικρός τις Κυριακές να βρίσκει τρόπους να μην πεθάνει από 
ανία- πήρε κι ένα ξεφούσκωτο μπαλόνι που άναβε τις 
νύχτες, για να μη φοβάται. Μέτρησε τα υπάρχοντά του, 
ανάμεσά τους καταχώνιασε σκέψεις παυσίπονες, φόβους 
χρήσιμους για το ταξίδι, συνήθειες για να στολίσει τους 
άδειους τοίχους των πρώτων ημερών με οικειότητα. 
   Η βαλίτσα έγινε ασήκωτη. Όπως συνήθως. Έπρεπε κάτι 
να πετάξει, κάτι να τελειώσει, να πεθάνει, κάτι απ’ όλα ή 
όλα. Ή να αναβάλει, πάλι, το ταξίδι. 

Ελευθερία Σταυράκη  

Ο μόνος δικός μου άνθρωπος 

Συνέχεια, μέρος 4ο 

   Πάντα της άρεζε η βροχή. Έβρισκε ανακούφιση στις 
σταγόνες που αγκομαχούσαν να κρατηθούν από τα κλαριά 
των δέντρων, στη μυρωδιά του βρεγμένου χόρτου, στο 
διάφανο πέπλο που κάλυπτε τα νοτισμένα λουλούδια.  
 

*** 

   Εκείνο το πρωινό την βρήκε καθισμένη στη βεράντα του 
οίκου ευγηρίας. Ήθελε να αφουγκραστεί το μένος του 
ουρανού που ξέπλενε κάθε ακαθαρσία, κάθε πληγή. 
Βουλιαγμένη στην πολυθρόνα, έκλεισε τα μάτια και 
επιστράτευσε τους πνεύμονες. Παραδόθηκε στη λυτρωτική 
οσμή της βροχής και ανταπέδωσε την καλοσύνη της με ένα 
χαμόγελο. Πήρε τη βακτηρία και κατέβηκε προσεκτικά στις 
ξύλινες σκάλες. Ακουμπισμένη, πια, στην κουπαστή, 
βρέθηκε να λούζεται από μικρές μα πυκνές ευεργετικές 
σταγόνες. Με τη χούφτα, δημιούργησε μια λιμνούλα και 
ήπιε το ιαματικό υγρό. Τα μαλλιά της σήκωναν το βάρος της 
βροχής, η οποία έκρυβε τα δάκρυα στις κόγχες των ματιών. 
Η μπόρα έπαψε σε λίγα λεπτά και ένα ουράνιο τόξο φώτισε 
την πλάση. Η Ίριδα, με τα τσουβαλιασμένα, από τη βροχή, 
ρούχα και με πλατύ χαμόγελο, κατευθύνθηκε στο δωμάτιό 
της. 

*** 
   Εκείνη η μπόρα απέβη καταστροφική για την Ίριδα, 
καθώς έσπειρε την πνευμονία στο βεβαρυμένο, γέρικο κορμί 
της. Στον θάλαμο του νοσοκομείου, η Ευτυχία καθόταν 
σιωπηλή διαβάζοντας ένα βιβλίο. Η Ίρις, διασωληνωμένη, 
κοιμόταν. Βροχή και πάλι, πυροβολούσε ανελέητα το τζάμι 
του παραθύρου. Θαρρείς και η φύση έκλαιγε γοερά, 

μετανιωμένη για το κακό που προξένησε. Η μαχήτρια της 
ζωής βρισκόταν τώρα ανήμπορη στην κλίνη ενός φυματικού 
δωματίου, με το στόμα σφαλισμένο από ένα πλαστικό 
εξάρτημα που διευκόλυνε την αναπνοή της. Τη νεκρική σιγή 
έσπαζαν οι χτύποι της καρδιάς της Ίριδας που 
αποτυπώνονταν στην οθόνη ενός μηχανήματος και ο 
εξάγγελος αναπνευστήρας. Η Ευτυχία τής χάιδεψε το χέρι 
και η Ίρις άνοιξε τα μάτια. Ένα, σχεδόν, αδιόρατο χαμόγελο 
ξεπετάχτηκε στα χείλη της βλέποντας τη νεαρή νοσοκόμα. 
Ο ήχος της βροχής σαγήνευσε τα ώτα τής ταλαίπωρης 
γυναίκας, η οποία έστρεψε το βλέμμα στο λουόμενο 
παράθυρο. Ένα λεπτό αργότερα, η μπόρα είχε σωπάσει. 
Σαν να το περίμενε, η Ίρις συνέχισε να κοιτάζει έξω. Σε 
λίγο, το ουράνιο τόξο έκανε την εμφάνισή του. Εκείνη, 
έσφιξε το χέρι της Ευτυχίας με όση δύναμη τής είχε 
απομείνει και με το άλλο χέρι τής έγνεψε να δει τον 
χρωματισμένο καμβά του ουρανού.  Χαμογέλασαν και οι δύο 
στο θέαμά του, ώσπου το νήμα της ζωής κόπηκε. 
 

*** 
   Η τσαγιέρα φύσηξε και ο ήχος της, σαν ξυπνητήρι, 
κινητοποίησε την Ευτυχία. Ο ατμός ανέδυε άρωμα φρούτων 
καθώς το τσάι κατρακυλούσε στην πορσελάνινη κούπα. Δυο 
γουλιές μετά, στο σαλόνι πια, η Ευτυχία έτεινε το χέρι 
προκειμένου να πάρει ένα σουβέρ από το ράφι του 
τραπεζιού. Το άλμπουμ που είχε στο ίδιο ράφι, της 
δημιούργησε την ανάγκη να περιηγηθεί στην φωτογραφική, 
εκείνη, χρονοκάψουλα. Πόσες αναμνήσεις! Στιγμές χαράς 
και συγκίνησης αναβίωναν στο γύρισμα κάθε φύλλου του 
άλμπουμ. Στιγμιότυπα που αποτύπωναν τον βηματισμό της 
ζωής της: τα πρώτα γενέθλια, διακοπές με τους γονείς, η 
αποφοίτηση από τη σχολή της, χαμόγελα στο πλάι φίλων 
αλλά και ασθενών. Κάπου εκεί, στην εκπνοή του γεμάτου 
άλμπουμ, βρήκε και δυο φωτογραφίες που παλιά ανήκαν 
στην Ίριδα. Η μια ήταν η φωτογραφία της εκλιπούσας με 
την κόρη της, που κρατούσε η Ίριδα εκείνη την ημέρα στο 
δωμάτιό της, την ημέρα των γενεθλίων της κόρης της και 
της Ευτυχίας. Και από κάτω, μια κοντινή φωτογραφία του 
μωρού με τα χέρια σχεδόν σε ανάταση. Γλυκόπικρο το 
χαμόγελο της Ευτυχίας καθώς χάιδευε τις δύο 
φωτογραφίες. Με υγρασία στα βλέφαρα, η νεαρή κοπέλα 
σήκωσε το μπράτσο της και άγγιξε το γενετήσιο σημάδι 
πάνω από τη μασχάλη. Το πανομοιότυπο σημάδι με εκείνο 
του μωρού... 

Νατάσα Χασάκιοϊλη 
 Ανάμεσά τους 

Πεζό σε υπερρεαλιστικό τόνο 

Εναπόθεσε τον καρδιακό χτύπο για εκείνη στο παρτέρι, 
πάνω στα κρίνα και αφέθηκε σε ένα ταξίδι μίανσης. Άδειος 
καθώς ήταν εισήλθε στον λαβύρινθο του μυαλού του με τις 
ίριδες να παραδίδονται σε ένα παιχνίδι αισθήσεων. 
Μονόπρακτο έργο το πανδοχείο αναζητώντας την 
πρωταγωνίστρια ανάμεσα σε άγνωστα και ανεξερεύνητα 
σώματα. Οι σκιές διαδέχονταν η μία την άλλη καθώς 
φαλλικές φλεγμονές πάσχιζαν άπληστα να βρουν διέξοδο 
στην γόνιμη εστία. Σύντομα σκονισμένα ελατήρια σε 
διαστολή με ηχηρά κρωξίματα μαρτυρούσαν την δική του 
συμβολή στην ουτοπία, ενώ τα ακροδάχτυλά του όργωναν 
νέα γη. Σε αλλεπάλληλες εναλλαγές οι ιδρωμένες κλωστές 
ύφαιναν το δικό του κρίμα βαδίζοντας σε ανηφόρα αφού 
ακανθώδες πλέγμα βάραινε τα εγκεφαλικά του κύτταρα. 

*** 
Η κάμαρη ενδύθηκε τα χρώματα της πομπής μίας νεκρικής 
ονείρωξης να υποδεχτεί το σαρκίο του ανδρός που 
εισέρχονταν κατάκοπο βαστώντας τα κόκκαλα της ύπαρξής 
του με κρότο πανδαισίας εύθυμων εναλλαγών σε αγκάλες 
ξενικής υποδοχής. Το δέρμα κολλούσε στα αρωματισμένα 
χνώτα της γυναικός καθώς αποπλανούσε τη σαγήνη των 
στιγμών. Τέντωσε το σώμα στα πλαστικά του μέλη να 
λάμψουν οι κλειδώσεις απ’ τις ερωτικές περιπτύξεις των 
δεικτών του χρόνου όπως σκαρφάλωναν στα γυναικεία 
κάλλη με τις ορθογώνιες γάμπες και τις ραμμένες ρώγες σε 
στύση. Η κλίνη αγκάλιασε το κορμί που δέρνονταν στις 
αιχμές των τύψεων καθώς σεργιανούσαν στο περιβόλι των 
αισθήσεων. Ο κόμπος στο λαιμό έσφιγγε τις λέξεις που 
μαστιγώνονταν αμίλητες στην όψη του στομίου να 

μαγνητίζουν επιφυλλίδες δικαιολογιών καθώς τις έσερνε η 
θύμηση της νυκτός. Δύο σταγόνες σύννεφων έσταξαν στις 
οπές των οφθαλμών με την αυλαία της βραδινής 
παράστασης να καρφώνει τις ρίζες του έρωτος στα σανίδια 
σπερματικών φιαλών. Ο άνδρας αμπάρωσε την αυλαία με 
τανάλια οδόντος να αιχμαλωτίζει τις ερινύες που 
γεννοβολούσαν ετυμηγορίες.  

Ρόζα Παυλιώτη-Αντώνης Χαριστός 

Ένα, χωρίς επιστροφή 

του Πέτρου και της Μαρίας 

   Αγαπούσαν πολύ τα ταξίδια, η Μαρία με τον Πέτρο. Από 
εκείνη τη μέρα του γάμου τους, τον Φεβρουάριο του ’67, που 
έφυγαν για μήνα του μέλιτος στην Αθήνα να δουν την 
Ακρόπολη, με το Decevo που του έδωσε για τράχωμα ο 
πατέρας της - κι ένα οικόπεδο όπου θα στέγαζαν την ευτυχία 
τους - ορκίστηκαν να ταξιδεύουν για πάντα μαζί. 
   Η Μπριζίτ όπως το ονόμασαν, χάριν της διάσημης 
Γαλλίδας ηθοποιού που μεσουρανούσε τότε, ήταν 
αστραφτερή, κόκκινη με γκρι φτερά, και φάνταζε πως θα 
μείνει έτσι για πάντα. Γέρασαν οι ίδιοι - μια από τις 
σοφότερες ιδιότητες της ύλης - γέρασε κι αυτή μαζί τους. 
Οικοδόμος ο Πέτρος, καθαρίστρια εκείνη, με δυο παιδιά να 
αναστήσουν και να σπουδάσουν, δεν αξιώθηκαν να 
αποκτήσουν κάτι καλύτερο. Χρόνια τώρα τους τυραννούσε - 
τυραννιόταν κι αυτή-  σε κάθε τους απόδραση. Όσοι τους 
προσπερνούσαν νόμιζαν πως οδηγός και συνεπιβάτες 
καθόντουσαν σε τραμπολίνο. Ωστόσο δεν σταμάτησαν ποτέ 
να ταξιδεύουν. Αντιθέτως από την ώρα που μεγάλωσαν κι 
έφυγαν από το σπίτι τα παιδιά, δεν άφηναν να πάει χαμένο 
κανένα Σαββατοκύριακο, καμία σχόλη.  
   Η Μαρία κουβαλούσε πάντοτε πάνω της ένα ημερολόγιο 
τσέπης, από εκείνα που χαρίζουν τα φαρμακεία τις 
τελευταίες ημέρες πριν την αλλαγή του χρόνου. Κάθε 
πρωτοχρονιά, παίρνοντας τον καφέ τους το πρωί, 
σημείωναν εκεί όλες τις αργίες και τα μέρη που θα 
επισκέπτονταν. Ήθελαν να γυρίσουν όλη την Ελλάδα, να 
μην αφήσουν πόλη ή χωριό απάτητο. 
   Εκείνος ήταν ο σοφέρ της. Όσες φορές κι αν της πρότεινε 
να βγάλει δίπλωμα, για να μπορεί να μετακινηθεί και μόνη 
της σε περίπτωση ανάγκης, αυτή αρνήθηκε λέγοντας «δεν 
έχω να πάω πουθενά χωρίς εσένα». Ακούραστος πίσω από 
το βολάν του τιμονιού, όταν έβγαιναν στην εθνική, έπαιρνε 
πάντα την ίδια στάση με το σώμα του. Το αριστερό χέρι να 
οδηγεί, με τον αγκώνα να στηρίζεται στο παράθυρο -τα 
καλοκαίρια που ήταν ανοιχτό έβγαινε πιο έξω ελλείψει 
κλιματισμού- και το άλλο να ξεκουράζεται στον λεβιέ των 
ταχυτήτων. 
   Μόλις ξανοίγονταν, έπαιρνε το δεξί του χέρι και το 
τοποθετούσε πάνω στον μηρό της πλέκοντας τα δάχτυλα 
του αριστερού της χεριού με τα δικά του. Για να περάσει η 
ώρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού -όταν βοηθούσε ο καιρός- 
έπαιζαν το ίδιο παιχνίδι. Έψαχναν να βρουν στον ουρανό 
σύννεφα με περίεργο σχήμα. Πασπαλίζοντάς τα με 
φαντασία, τα μεταμόρφωναν σε καρβέλια ψωμιού, 
μπισκότα -γεμιστά ή όχι-, σε διάφορα ζώα, αεροπλάνα κι 
αυτοκίνητα. Κέρδιζε αυτός που στη συνταγή του είχε 
χρησιμοποιήσει τη μεγαλύτερη δόση φαντασίας.  
   Εκείνο το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος είχαν 
προγραμματίσει να εκδράμουν κάπου παραλιακά. Οι 
αναρτήσεις όμως της Μπριζίτ τους πρόδωσαν, με 
αποτέλεσμα να βρεθούν σε μια απότομη στροφή στο 
χαντάκι. Τώρα, σε διπλανά κρεβάτια, από το παράθυρο του 
2ου ορόφου του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης μπορούσαν να 
δουν τις χρυσές ελιές, την παραλία της Μάκρης, αλλά και 
τη Σαμοθράκη, αφού ο καιρός ήταν πεντακάθαρος. 
   «Κοίτα Μαρία της είπε, αυτό μοιάζει με το Decevo μας, 
μόνο που είναι  κάτασπρο», σήκωσε τα μάτια της στο ταβάνι, 
«καλά θα κάνεις να προσέχεις γιατί έρχεται ασθμαίνοντας 
ένα διώροφο τρένο» του αποκρίθηκε. Κατάλαβε πως είχε 
έρθει η ώρα για το στερνό τους ταξίδι, αυτό που κάνει ο 
καθένας ολομόναχος, κι έσφιξε στη χούφτα της το χέρι του. 

Πασχάλης Κατσίκας 


