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Κάτω από τον ήλιο 
 

Το δροσερό αεράκι του Ιουλίου ξερίζωσε τις πρώτες του 
σταγόνες απ’ τα πλευρά της νήσου Σέριφος καθώς οι ακτί-
νες του ηλίου σκαρφάλωναν στο γυάλινο φόντο του ου-
ρανό να ξαποστάσουν τις θερινές ώρες της αδιάκοπης βιο-
πάλης. Ο νοτιάς κάλπαζε με ταχύτητα φωτός στα καλντε-
ρίμια και τις άγονες πεδιάδες του αιγαιοπελαγίτικου δέρ-
ματος, ξεραμένου και σκισμένου καθώς ήτο απ’ το διάβα του 
χρόνου που τόσο απλόχερα καρφίτσωνε τις στιγμές ωρί-
μανσης στο προσκήνιο των ανθρώπων. Τα λευκά σπίτια, 
σαν στίγματα κελιών σε νερά που έσερναν τις παραλιακές 
ακτές της Σερίφου, κλόνιζαν συθέμελα την αδιατάρακτη 
σαγήνη μιας μυστικιστικής ενώσεως του χρόνου και του 
χώρου. Η γη, που βρέχονταν επί μονίμου βάσεως στα πόδια 
περιπαίζοντας τη θερμοκρασία που ανεβοκατέβαινε στον 
τόνο του καυτού ηλιοστασίου, έβραζε με τις πέτρες ανθηρές 
να αντανακλούν στη γύμνια των το λαμπερό φως του κι-
τρινωπού συμβόλου, κρεμασμένο καθώς ήτο πάνω απ’ τους 
μύθους και τις ιστορίες του τόπου. Πράγματι, καμάρι της 
Σερίφου δεν ήτο τα μεταλλεία αυτής που έσκαβαν τα σω-
θικά της όπως εξάγουν ασημικά, γεμίζοντας φορτία στα λι-
μάνια των ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Άγγλοι, Γάλλοι, 
Γερμανοί ανέπτυξαν ζωηρό ενδιαφέρον για τις μεταλλευ-
τικές δυνατότητες της νήσου. Αράδιαζαν διάπλατα τα επι-
χειρηματικά των σχέδια και μοιράζονταν τα μεταλλεία ανά 
κόστος συμφερόντων, πλουτίζονταν τις βιομηχανίες των 
χωρών των. Μέχρι, τον Αύγουστο του 1916 όπου οι εργά-
τες στα έγκατα της γης κατέβηκαν σε απεργία διεκδικώ-
ντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και μισθολογικές αυξή-
σεις. Ήτο συνήθεια τα εργατικά ατυχήματα τα οποία διαδέ-
χονταν το ένα το άλλο. Σαν τις μύγες έπεφταν τα κορμιά 
στα σπλάχνα των μεταλλείων, αφυδατωμένα και σκελε-
τωμένα. Έκτοτε, τα έργα θα φυτοζωούν έως τα μέσα της 
δεκαετίας του ’60, όταν τα αποθέματα θα εξαντληθούν και 
οι τιμές των σιδηρομεταλλευμάτων σε παγκόσμια κλίμακα 
θα κάνουν ασύμφορη την όποια επένδυση. Τα μεταλλεία θα 
μαραζώσουν απομονωμένα στις στάχτες της μνήμης α-
ντάμα με τα τελευταία υπολείμματα των ανεμόμυλων. 

Επρόκειτο για τις «μηχανές του Αιόλου», όπως τις βά-
φτισαν οι ντόπιοι. Το βασικό όργανο στην άλεση των δημη-
τριακών και της άντλησης του νερού. Κουβαλούσε στους 
ώμους του χιλιάδες χρόνια παρουσίας. Ήδη γνωστοί απ’ 
την αρχαιότητα, διαδόθηκαν και αναπτύχθηκαν στον ευ-
ρωπαϊκό και δη τον ελληνικό κόσμο. Στα κατάστιχα της 
ιστορίας, ο Ήρων απ’ την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, εμ-
φανίζεται τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν να εφαρμόζει την 
χρήση του τροχού ο οποίος κινείται με τη φορά του αέρος. 
Τα τέσσερα πτερύγια αγκαλιάζουν τον κεντρικό άξονα πε-
ριστροφής προκαλώντας μηχανική ενέργεια παραγωγής. 
Κυλινδρικοί στο σχήμα, πέτρινοι στην όψη και διώροφοι 
στην έκτασή των συγκροτούσαν μία πολυεπίπεδη εφεύ-
ρεση, η χρήση της οποίας εκτείνονταν σε όλα τα μήκη και 
τα πλάτη της ανθρωπογεωγραφίας. Με το πέρασμα του 
χρόνου ελάχιστα από δαύτα παρέμειναν εν ζωή συνεχίζο-
ντας ακάματα το έργο των επί εικοσιτετραώρου βάσεως κα-
λύπτοντας ανύπαρκτες και εν πολλοίς φανταστικές παρα-
γωγικές ανάγκες καλλιεργητών και παραγωγών. Οι νέες 
τεχνολογίες βιομηχανικής καύσεως ορθογώνισαν το τα-
φικό των μνήμα κι εκείνα υπάκουα και πειθήνια έλαβα τη 
θέση των με τα πτερύγια εν πλήρη διαστάσει. 

«Άντε, λίγο ακόμη Μανολιό και φτάσαμε» έκαμε ο γέ-
ρος πατώντας στην οροσειρά της όγδοης δεκαετίες ζωής. Τα 
άσπρα γένια του, σκληρά και αιχμηρά στις απολήξεις των, 
εξυφαίνονταν στο λίγδιασμα που τρυγούσε τις αυλακιές 
του προσώπου. Κάτω απ’ τα γαλανά του μάτια υψώνο-
νταν η καθημερινή κοπιώδης και βασανιστική εργασία που 
βαστούσε απ’ την παιδική ηλικία. Δίχως εναλλαγές και α-
πότομες μεταβολές, το δρομολόγιο απ’ τη Χώρα στον ανε-
μόμυλο και από κει στον καφενέ του Γιώργη κατέγραφε τη 
μονομέρεια του βίου. Εναλλασσόμενος στα ίδια πρόσωπα, 
τις ίδιες προτεραιότητες και τα συνήθη στίφη αναγκών που 
ξεχειλίζουν στην απλότητα των βιωμάτων καθώς ξεπρο-
βάλουν απ’ τις τεθλασμένες σκιές του ορίζοντος. Ο χωμα-
τόδρομος σήκωνε κύματα σκόνης καθώς σβάρνισε τα πέλ-
ματά του αγκομαχώντας να ισιώσει τη ραχοκοκαλιά που 
φορτωμένη τελάρα καθώς ήτο κατάπινε αγόγγυστα τα τε-
λευταία ίχνη πνευμόνων. Δίπλα του, συνοδός πολυτελείας, 
ο Μανολιός, το γαϊδούρι που είχε μετατραπεί σε αχώριστο 
φίλο και μόνιμο συνεργάτη. Με τις παλάμες των χεριών 

του το μεγάλωσε απ’ τα σπάργανα. Μαζί σε κάθε εργασία, 
είτε με βροχή και τον αέρα να μαστιγώνει το σώμα των είτε 
με την καυτερή ανάσα του καλοκαιριού. Ο Μανολιός, το 
μοναδικό θηλαστικό του είδους που ξέμεινε στις Κυκλάδες, 
δέχονταν τις ξεχωριστές περιποιήσεις και τις φροντίδες 
των κατοίκων του νησιού αλλά και των ξένων επισκεπτών 
που τύγχανε να τον συναπαντούν στο διάβα των. Οι φω-
τογραφίες είχαν την τιμητική τους. Το ζωντανό να λικνίζε-
ται από χαρά και η κορμοστασιά να μεγεθύνεται ολοένα πε-
ρισσότερο κάθε φορά που οι αστραπιαίες φωταψίες των μη-
χανών σκορπούσαν ηδονικά χαμόγελα στους περαστικούς. 
Ήτο τόσο αγαπητός ώστε οι κυράδες καθώς άκουγαν τη 
βροντερή φωνή ου να διαλαλεί την έλευσή του από χιλιό-
μετρα μακριά τεντώνοντας τα μακρόστενα αυτιά του, έ-
βγαιναν στις προθήκες των σπιτιών και προσέφερναν σανό 
για επιδόρπιο. Εκείνος, όλο καμάρι δεν κακοκάρδιζε τη φι-
λοξενία. Μασουλούσε το σανό με όρεξη και διάθεση για 
σχόλια περιπαιχτικά. Από κοντά καμάρωνε και ο μπάρ-
μπα Νικόλας. 

«Έλα, λίγο ακόμη. Να φύγει ανήφορος και φτάσαμε 
Μανολιό!» έκανε με αισιοδοξία εκείνος και οι ανάσες του 
κοφτές εκπορθούσαν τον θερμό αέρα καθώς, τώρα, στην 
κορύφωση του μεσημεριού, είχε ανάψει τις σπίθες του και 
τρυπούσε πονηρά τις κυτταρικές μεμβράνες όλων όσων ξε-
μύτιζαν απ’ τους δροσερούς ίσκιους των πλατανιών. 

Ο Μανολιός σήκωσε το ένα πόδι, λεπτεπίλεπτο και ντα-
βραντισμένο, και το κόλλησε με ένταση στο έδαφος. Αμετα-
κίνητο καθώς ήτο το τελευταίο προσέθετε επιπλέον δύναμη 
στην τριβή δευτερολέπτων έως ότου τα πόδια της απέναντι 
όχθης ακολουθήσουν  τον ομοιόμορφο βηματισμό. Ο μπάρ-
μπα Νικόλας απόκαμε να ξαποστάσει. Απώθησε τα  τε-
λάρα στην άκρη του χωματόδρομου και κάθισε καταγής. Ο 
Μανολιός παρέστεκε ζερβά του κρατώντας θέση ισχύος κα-
θώς σε λίγα λεπτά θα εκκινούσαν εκ νέου όπως καλύψουν 
το υπόλοιπο κομμάτι της διαδρομής που απόμενε μέχρι τον 
ανεμόμυλο. Βρήκε, ωστόσο, την ευκαιρία κι έτσι φορτωμέ-
νος προσέγγισε τα ξερά χόρτα που σαν κορμοί δέντρων έ-
μεναν ασάλευτα στην άκρη της χέρσας γης. Τα δόντια της 
στοματικής του κοιλότητας αντήχησαν σαν πελώριες τανά-
λιες να πολτοποιήσουν τη γεύση που ανέμενε καρτερικά το 
μαρτύριο του αιματοκυλίσματος στον ουρανίσκο του ζω-
ντανού όση ώρα ο συνοδοιπόρος του απολάμβανε παγωμέ-
νες σταγόνες νερού που όλες μαζί συγκροτούσαν ένα σύ-
νταγμα ορμής, να ξεδιψάσει τα σκελετωμένα απομεινάρια 
της καυτής ατμόσφαιρας που σιγόκαιγε κάτω απ’ τα μηνίγ-
για των ρουθουνιών της ανάσας, με τα χείλη ξεφλουδι-
σμένα απ’ την καλοκαιρινή παρέλαση ανομβρίας. Οι στά-
λες νερού εξοστρακίζονταν με δύναμη και μανία στην τα-
χύτητα με την οποία επενεργούσαν επί των δέσμιων αδέ-
νων του σώματος το οποίο αναζωογονούνταν προσφέρο-
ντας ενέργεια στις κλειδώσεις όπως σηκώσουν το ανθρώ-
πινο σαρκίο να το περιφέρουν στις αλευρωμένες γωνιές της 
νήσου. 

Έμειναν στο ίδιο σημείο για αρκετή ώρα. Οι δείκτες του 
χρόνου καρφιτσωμένοι στο γαλάζιο τ’ ουρανού γυρνούσαν 
με απαράμιλλη μαεστρία σε σταθερό ρυθμό υψωμένοι στην 
κορύφωση του ηλίου που σαν βασιλέας στο κιτρινωπό φό-
ντο της ημερήσιας διατάξεως ανέβαζε τη σκηνή του θεάτρου 
με τα φλεγόμενα χνώτα του να επικρέμονται στο ασβεστω-
μένο μακροβούτι της ίριδας. Πράγματι, από το ύψωμα στο 
οποίο βρίσκονταν σκιαγραφούνταν ολάκερη η νήσος Σέρι-
φος, με τα σπίτια σε λευκή απόχρωση περίφραξης να σμι-
λεύουν τις περιφέρειες των οφθαλμών στο απαράλλαχτο 
μοτίβο εναλλασσόμενων εικόνων, μετερχόμενες οι τελευ-
ταίες το ίδιο μονότονο σχήμα ζωγραφικής πανδαισίας. Η 
ταύτιση του λευκού χρώματος της ανθρώπινης αισιοδοξίας 
με το γαλάζιο του ουράνιου θόλου και του πελάγους προ-
σέκρουσαν στον ιδρώτα που καιροφυλακτούσε μετωπικά 
στον βυθισμένο σε σκέψεις και λογισμούς μπάρμπα Νι-
κόλα. Ένας ξαφνικός άνεμος που μέστωσε την αποπνι-
κτική ατμόσφαιρα του Ιουλίου τον επανέφερε σε ισορρο-
πία. Μάζεψε όσες δυνάμεις είχαν αναθαρρήσει και αφού 
φόρτωσε τα τελάρα στους ώμους τράβηξε κατά τον ανεμό-
μυλο, σέρνοντας τον Μανολιό σε απόσταση βολής. Ξεβο-
λεύτηκε εκείνος απ’ τα ξερά χόρτα που γευμάτιζε με δόση 
αυταρέσκειας. Στις πρώτες κινήσεις του σώματος ένοιωσε 
εκ του μηδενός το βάρος που σήκωνε στη ράχη του να πολ-
λαπλασιάζεται. Ακινητοποιημένος καθώς ήταν πίστεψε 
πως τα βαρίδια που τον κρατούσαν καθηλωμένο είχαν 

εξαφανιστεί. Τώρα, η θύμηση επανήλθε ως εφιάλτης ακο-
λουθώντας κατά πόδας τον μπάρμπα Νικόλα. 

Στο βάθος της διαδρομής με τον ανεμόμυλο να αποκα-
λύπτεται ολόσωμα πνιγμένος σε λευκή εκτυφλωτική δέ-
σμη χρώματος που κολυμπούσε στην αντηλιά της μεσημ-
βρινής κατάνυξης. Η φιγούρα ενός αμούστακου αγοριού εμ-
φανίστηκε στο πεζούλι του ανεμόμυλου να καρτερά την έ-
λευση του μπάρμπα Νικόλα. Εκείνος, σαν τον είδε ανα-
σκουμπώθηκε. Βάσταξε τα κάτω άκρα για τον τελευταίο 
ανήφορο και τραβώντας τον Μανολιό έφτασε κοντά του. 

«Που είναι ο πατέρας σ’;» έκανε εκείνος θωρώντας την 
παραγωγή φροντισμένη με τα ασφυκτικά γεμάτα σακιά. 

«Τα ξεφορτώσαμε και με άφησε υπεύθυνο. Θα σε περι-
μένει στον καφενέ για το καθιερωμένο χαρτάκι» ανταπά-
ντησε ο νέος με θάρρος και πλησίασε το γάιδαρο όπως βάλει 
ένα χεράκι στην ελάφρωσή του απ’ τα τελάρα. 

«Βάλε ένα χεράκι να τελειώνουμε νωρίτερα. Από χτες 
έχουμε ανοικτούς λογαριασμούς» 

«Πάλι σε νίκησε;» 
«Ποιόν καλέ; Έκλεψε! Δεν τ’ ομολογώ μην τυχόν τον 

κακοκαρδίσω, έτσι χαρούμενο που τον βλέπω» υποστήριξε 
με σθένος τη θέση του. 

«Εγώ άλλα έμαθα» έκανε με νόημα το αγόρι κλείνοντας 
πονηρά το μάτι και συνέχισε 

«Όλη η Χώρα βούιξε πως σου πήρε τα σώβρακα!» και τα 
γέλια έδωσαν το δικό τους εύθυμο ρυθμό. 

«Σουτ, μπρε, γλώσσα π’ έχεις! Ίδιος ο πατέρας σ’» 
Και τα γέλια σκόρπισαν στον περιβάλλοντα χώρο του 

ανεμόμυλου. Αγόγγυστα ο τελευταίος εργάζονταν νυχθη-
μερόν υπό τη συνοδεία αέρηδων που ευνοϊκά πολεμούσαν 
να μετατρέψουν τη συγκομιδή σε αλεύρι. Μαζί οι δυο τους 
μετέφεραν τα σακιά στον πάνω όροφο του εργαστηρίου. 
Ένα ένα ανέβαιναν τα σκαλοπάτια με προσοχή. Ήτο τόσο 
στενός  ο χώρος που μία λάθος ενέργεια θα τους γκρέμιζε 
με πάταγο καταγής. 

«Πες μου την ιστορία του Δον Κιχώτη!» παρακάλεσε ο 
νέος. 

«Χμμμ..στην έχω επαναλάβει ίσαμε δέκα φορές. Ακόμα 
δεν την έμαθες απ’ όξω;» 

«Τη θυμάμαι, μπάρμπα Νικόλα, μα σα τα δικά σου λόγια 
δεν έχει! Είναι μαγεία..» έκανε εκείνος και στο πρόσωπό 
του ζωγραφίστηκε η νοσταλγία μίας φανερής διαδικασίας 
που ταλάνιζε τη φαντασία του σε κόσμους μακρινούς, ανα-
μετρώντας τις δυνάμεις του με τις εικόνες που κατασκεύαζε 
αθόρυβα στις κλειστές αίθουσες του εγκεφάλου. 

«Έχει καλώς..» συγκατάνευσε ο μπάρμπα Νικόλας κι 
έλαβε θέση διδασκάλου που απαιτεί απόλυτη ησυχία όπως 
τακτοποιήσει τις σκέψεις του. Έπειτα, αφότου ίσιασε το λά-
ρυγγα να ακουστούν καταλλήλως οι λέξεις δίχως κόμπους 
και βραδύτητες έπιασε την ιστορία απ’ την αρχή της κλω-
στής, ξεδιπλώνοντας το κουβάρι. 

«Μια φορά κι έναν καιρό, ο Δον Κιχώτης με το φίλο του 
Σάντσο Πάντσα αντίκρισαν ίσαμε τριάντα σαράντα ανεμό-
μυλους. Ο ήρωάς μας χάρηκε καθώς το μεγαλείο των ομοί-
αζε με γιγάντων. Γιγάντων λέγω με πολλά χέρια και χο-
ντρό κορμό. Ενώπιον του κινδύνου ετοιμάζει την πανοπλία 
του. Ήτο τόσο παθιασμένος με τις περιπέτειες ώστε αποφα-
σίζει να αναμετρηθεί με τις πράξεις και τις επιλογές που θα 
του προσδώσουν τιμή και δόξα. Μάταια ο φίλος και συνο-
δοιπόρος του προσπαθεί να τον επαναφέρει στην πραγμα-
τικότητα. Ο Δον Κιχώτης καβάλα στο άλογό του επιτίθεται 
στους αόρατους εχθρούς προτάσσοντας το κοντάρι του με 
κατεύθυνση τους ανεμόμυλους. Όπως ήτο φυσικό το κο-
ντάρι κομματιάστηκε καθώς συντρίφτηκε στον πέτρινο 
τοίχο και ο ήρωάς μας εκτοξεύεται μακριά. Ωστόσο και μετά 
από αυτή την αποτυχία ο Δον Κιχώτης δεν παραδέχεται 
την ήττα. Πιστεύει ακράδαντα, εξαπατώντας τον εαυτό του 
για πολλοστή φορά, ότι ήτο παγίδα του Μάγου Φρεστόν. 
Συνεχίζει το ταξίδι του με προορισμό νέες περιπέτειες» ο-
λοκλήρωσε την ιστορία με το νέο εμβρόντητο. Ο τελευταίος 
κάλπαζε σε κάθε σελίδα του έργου που εκτυλίσσονταν ε-
νώπιών του, δίνοντας σάρκα και οστά στους πρωταγωνι-
στές του παραμυθιού. 

Ένα χαμόγελο κρεμάστηκε στα χείλη του. «Και ο Περ-
σέας;» ρώτησε με θαυμασμό τον μπάρμπα Νικόλα. Εκείνος, 
έστρεψε τα βλέφαρα των οφθαλμών του και τα απώθησε 
στο πρόσωπο του αγοριού. Φλέγονταν από εκείνη την αδά-
μαστη εσωτερική ανάγκη η οποία, δίχως όνομα και ταυτό-
τητα, κατάκλυζε τα πολυεπίπεδα πατώματα της σκέψης 
λούζοντάς την με πόθους κι επιθυμίες, άγνωστες μέχρι 
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εκείνη τη στιγμή. Επιθυμίες που σαν ολοκληρώνονταν ο 
κύκλος της εξιστόρησης χάνονταν εξ ων συνετέθη αναμέ-
νοντας την επόμενη συνεδρία όπως ζωντανέψουν και πάλι. 

«Η νήσος μας, Δημητρό, ήτο ξακουστή στα πέρατα του 
κόσμου. Το όνομά της συνδέθηκε με τους πλέον σημαντι-
κούς ήρωες της μυθολογίας. Τον Οδυσσέα, τον Περσέα 
αλλά και  τους Κύκλωπες, τα θεόρατα αυτά πλάσματα που 
ζούσαν στα σπήλαια της Σερίφου. Τούτα δω..» κι έδειξε με 
τα ακροδάχτυλα του αριστερού του χεριού έξω από το α-
νοιχτό παράθυρο 

«είναι τα απομεινάρια των κυκλώπειων τειχών που διέ-
σωσε το παρελθόν μας για να θυμούνται οι παλαιότεροι και 
να μαθαίνουν οι νεότεροι» 

«Διηγήσου τον μύθο του Περσέα» επανήλθε με διάθεση ο 
Δημητρός. 

Ο μπάρμπα Νικόλας έσκισε τα χείλη να σχηματίσει το 
σύμβολο της ευχαριστίας που του προκαλούσε ο ρόλος τον 
οποίο απολάμβανε. 

«Ο Ακρίσιος, ήτο βασιλεύς του Άργους όταν ζήτηση χρη-
σμό απ’ το Μαντείο των Δελφών θέλοντας να πληροφορη-
θεί αν θα αποκτούσε απόγονο. Το Μαντείο των Δελφών του 
αποκρίθηκε πως ο θάνατος τον καρτερά από το χέρι του 
εγγονού του, ο οποίος και θα τον διαδέχονταν στο θρόνο. 
Τα νέα συγκλόνισαν τον βασιλέα. Θορυβημένος έλαβε μέ-
τρα όπως προστατευθεί απ’ το κακό που του υπαγορεύ-
τηκε. Για το λόγο αυτό φυλάκισε την κόρη του Δανάη σε 
υπόγειο κελί. Ωστόσο, ήτο τέτοιος ο έρως του Διός για τη 
Δανάη ώστε μεταμορφώθηκε σε χρυσή βροχή η οποία ει-
σήλθε απ’ την οροφή του κελιού και χάρισε υιό στη Δανάη 
που τον ονόμασε Περσέα. Εκείνος, πέρασε πολλούς κινδύ-
νους έως ότου νυμφεύτηκε την Ανδρομέδα, κόρη του Κη-
φέα. Έπειτα, επέστρεψε στο Άργος όπου ο Ακρίσιος μη θέ-
λοντας να θανατώσει την κόρη του και τον υιό αυτής που 
ήτο καρπός θεϊκής επέμβασης την τοποθέτησε σε μία ξύλινη 
λάρνακα και την άφησε μετέωρη να περιπλανηθεί στο Αι-
γαίο πέλαγος. Τα κύματα μετέφεραν τη λάρνακα στις α-
κτές της Σερίφου όπου οι ψαράδες που την εντόπισαν την 
παρέδωσαν στον Δίκτη, τον ένα εκ των δύο βασιλιάδων της 
Σερίφου, στο παλάτι του οποίου μεγάλωσε και ανατρά-
φηκε ο Περσέας. Σκότωσε την Μέδουσα που όποιος την έ-
βλεπε κατά πρόσωπο πέτρωνε και συμμετέχοντας σε αθλο-
παιδιές σκότωσε με τον ιπτάμενο δίσκο τον Ακρίσιο. Με τον 
τρόπο αυτό ο χρησμός του Μαντείου των Δελφών επιβε-
βαιώθηκε και ο ήρωάς μας αναγορεύτηκε σε βασιλέα του 
Άργους. Κάπως έτσι γίνηκαν τα πράγματα..» απόκαμε το 
λόγο του ο μπάρμπα Νικόλας καλλωπίζοντας τη γενειάδα 
του. 

«Και ο Οδυσσέας; Πες μου και για τον Οδυσσέα..» έκανε 
ο νέος με ενθουσιασμό. 

«Και ο Οδυσσέας άφησε τα ίχνη του στη νήσο Σέριφο. 
Ήρθε αντιμέτωπος με τον Κύκλωπα Πολύφημο τον οποίο 
τύφλωσε με δόρυ προκειμένου να ξεφύγει απ’ τη μανία του 
τόσο ο ίδιος όσο και οι σύντροφοί του» τέλεψαν οι λέξεις. Ο 
Δημητρός έμενε με το στόμα ανοιχτό και τη γλώσσα να α-
χνοφαίνεται στην αγωνία για την μοίρα των ηρώων. 

«Και μετά, και μετά;» ρώτησε με ένταση. 
«Δεν έχει μετά. Ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα» 

έκανε ο μπάρμπα Νικόλας αδειάζοντας το τελευταίο σακί 
δημητριακών στις πέτρες που το έλιωναν συντρίβοντας τις 
ραφές των. «Έλα τώρα να τα φορτώσουμε στα σακιά και 
να πεις τον πατέρα σου αύριο πρωί πρωί να τα παραλά-
βετε. Ακούς; Έχει και τα περσινά εδώ ακόμη..» 

«Ακούω, ακούω..» απάντησε ο Δημητρός. Ωστόσο, παρέ-
μενε βουτηγμένος σε κόσμους φανταστικούς. Απ’ τον Περ-
σέα και τον Δον Κιχώτη έως τους αρχαίους χρόνους και τη 
μυθολογία των. Φαντάζονταν τους ήρωες να ξεδιπλώνο-
νται ενώπιών του και να τον προσκαλούν σε νέες περιπέ-
τειες. Τότε, ο ίδιος, συνεπαρμένος στην τόλμη και το θάρρος 
που απαιτούσαν οι στιγμές φορούσε την πανοπλία του, κα-
θρεφτίζονταν στην κόψη του σουβλερού σπαθιού και ορ-
μούσε εναντίον Κυκλώπων και βασιλέων, υπερπηδώντας 
ανύπαρκτα εμπόδια, όπως δικαιώσει τον αγώνα τον συνο-
δοιπόρων του. 

«Εεε..Δημητρό!» φώναξε ο μπάρμπα Νικόλας ξυπνώ-
ντας τον απότομα απ’ τον λήθαργο του ονείρου. «Σου μι-
λάω, βρε δεν ακούς;» επανέλαβε αυξάνοντας την ένταση 
της φωνής. Ο τελευταίος συνήλθε. Με αποφασιστικότητα 
και χαμόγελο που μαρτυρούσε του υαλώδες επίχρισμα των 
οδόντων ύψωσε το ανάστημά του και πειθάρχησε στις πα-
ραινέσεις του πομπού. «Και όπως είπαμε, αύριο να 

περάσετε για την παραλαβή των. Ένα χρόνο  παρακαλώ 
τον πατέρα σου και όλο το αναβάλει. Θα πάει στράφι η πα-
ραγωγή» επανέλαβε με περισσή αγνότητα ο μπάρμπα Νι-
κόλας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι και αυτή τη φορά 
το πιθανότερο να καθυστερούσε μέρες ολάκερες έως ότου 
λάβει κάποιο σήμα κατανόησης των λεγομένων του. 

Τόσα και τόσα σακιά περίμεναν υπομονετικά τη σειρά 
τους όπως οι ιδιοκτήτες των ελεήσουν να τα παραλάβουν 
και μαζί με την παραλαβή των να  καταβάλουν τα οφειλό-
μενα σε κείνον για τον κάματό του. Ανεκτικός καθώς ήτο 
εκείνος τον εκμεταλλεύονταν διαστέλλοντας το χρόνο. Ε-
βδομάδες επί εβδομάδων τους παρακάλαγε στον καφενέ 
του Γιώργη κι έπειτα μάλωνε με τον εαυτό του για την α-
σθενική φύση του χαρακτήρα του. Για να κατευνάσουν τις 
τύψεις συνειδήσεως εκείνοι τον κέρναγαν τσίπουρο και 
κρασί. Κι αυτός, για να μην χαλάσει το χατίρι κανενός τα 
ρουφούσε μέχρι τελευταίας ρανίδας, μέχρι τα χείλη να α-
κουμπήσουν στον πάτο του ποτηριού. Από κοντά και ο Μα-
νολιός, δεμένος καθώς ήτο στην κληματαριά που έραβε το 
σώμα της περιμετρικά του καφενέ ψαχούλευε διερευνη-
τικά το χώρο να εντοπίσει το κατάλληλο παιχνίδι για τις 
ώρες περισυλλογής που θα ακολουθούσαν. Και το έβρισκε 
στα φύλλα της κληματαριάς. Κάθε τόσο έβγαινε ο Γιώργης 
και γινόταν κακός χαμός ζητώντας το λογαριασμό απ’ το 
έρμο το ζωντανό. Στην ένοχη σιωπή του τελευταίου έ-
στρεφε τα πυρά του στον μπάρμπα Νικόλα, ο οποίος κατέ-
βαζε την κεφαλήν ίσαμε το πάτωμα προσευχόμενος όπως 
ανοίξει και τον καταπιεί. 

Στην επιστροφή για το σπίτι, αργά τη νύχτα, όταν το 
σκοτεινό πέπλο είχε σκεπάσει τη νήσο και απ’ τα στενά σο-
κάκια αυτής αχνοφαίνονταν μονάχα σκιές που περπατού-
σαν στις μύτες των ποδιών να ξεγελάσουν τις πονηρές μα-
τιές των πρεσβυτέρων η όψη των οποίων λειτουργούσε 
σαν τοποτηρητής της ηθικής νομιμότητας, ο μπάρμπα Νι-
κόλας συνομιλούσε με τον Μανολιό ψιθυριστά. Ανοίγο-
ντας την καρδιά του αποκάλυπτε, σε τόνο ενεστώτα και 
δραματικό, το παράπονό του για την συμπεριφορά της 
κυρά Κατερίνας, η οποία μόλις τον αντίκριζε, σερνάμενο 
κουνάμενο να παραπατά απ’ το πιοτί και να βρωμοκοπά 
από χιλιόμετρα μακριά, έβαζε τις φωνές. Ο Μανολιός γνω-
ρίζοντας τα προεόρτια της επερχόμενης καταιγίδας κλείνο-
νταν στον στάβλο, το ξύλινο παράπηγμα, υπό την κάλυψη 
του οποίου ουδέν σκάγι απειλούσε την σωματική του ακε-
ραιότητα, με την κυρά Κατερίνα να ζητά τα χρήματα που 
ολάκερη νήσος του όφειλε χρόνια τώρα. Μόλις οι τσέπες 
του παντελονιού ξεγλιστρούσαν γυμνές και άχαρες νέο 
κύμα βωμολοχιών εκσφενδονίζονταν εναντίον του μπάρ-
μπα Νικόλα, ο οποίος στωικά υπέμενε την ετυμηγορία της 
δικαστικής έδρας. Τότε, ο στάβλος άνοιγε τις αγκάλες του 
να τον υποδεχτεί στρώνοντας τα άχυρα για μαξιλάρι, έως 
ότου ξημέρωνε ο Θεός τη μέρα. 

Αυτή τη φορά, ωστόσο, τα πράγματα εξελίχθησαν δια-
φορετικά. Ένα απροσδόκητο γεγονός ήρθε να ταράξει δια-
παντός την εύθυμη διάθεση του μπάρμπα Νικόλα την ο-
ποία βλαστημούσε κάθε νύχτα, με λύσσα, η κυρά Κατε-
ρίνα. Μετά το άλεσμα των σιτηρών και καθώς ο ήλιος βρί-
σκονταν σε ακμάζουσα στύση, κίνησε κατά τη Χώρα. Ο κα-
φενές του Γιώργη συγκέντρωνε την αφρόκρεμα της Σερί-
φου. Άρρενες θαμώνες από νωρίς το πρωί έως αργά το 
βράδυ έπλεκαν με την παρουσία τους την ημερήσια διά-
ταξη. Λογιών λογιών προσωπικότητες γαλουχήθηκαν με 
τα ιερά δεσμά της αρρενωπής συνδιαλλαγής καταπώς φαί-
νεται απ’ την ιστορία του καφενέ. Ήδη από την παιδική 
ηλικία ψαράδες, μεταλλωρύχοι, αγρότες και πραματευτά-
δες συνέρρεαν για τον καθιερωμένο καφέ και τη ρακή με  
τα νόστιμα εδέσματα που τη συνόδευαν απ’ την χρυσοχέρα 
Λενιώ, τη γυναίκα του Γιώργη ο οποίος περισσότερο μι-
λούσε και λιγότερο δούλευε. Ολάκερα τα βάρη της επιχεί-
ρησης πέφτανε στα δυο χέρια της Λενιώς που τα έφερνε 
βόλτα με μαεστρία. Όταν ο λογαριασμός της ημέρας έκανε 
ταμείο δεν επέτρεπε στον Γιώργη να πλησιάσει ούτε για 
δείγμα. «Πάνω απ’ το πτώμα μου θα περάσεις για να βάνεις 
χέρι στα λεφτά του μαγαζιού» έλεγε και ξανάλεγε. Εκείνος 
υπάκουσε σαν μαθητής που τον βάλανε τιμωρία να παρι-
στάνει τον πελεκάνο στη γωνία της αιθούσης. Επανέρχο-
νταν την επομένη να υποδεχτεί τους συγχωριανούς του με 
την ίδια διάθεση χαράς κι ευδαιμονίας που χάριζε απλό-
χερα με μουσικές και κεράσματα. 

Εκείνη, λοιπόν, τη μέρα έφτασε κατάκοπος το καταμε-
σήμερο στον καφενέ. Κατάμεστος από κόσμο βγήκε στο 

πλατύσκαλο αυτού ο Γιώργης να τον προϋπαντήσει. Παρά 
την πολυκοσμία, που ξεφούσκωνε τα σιγαρέτα ρουφώντας 
τα χνώτα ανακατεμένα με τσίπουρο, υπήρχε πάντα μία 
θέση προσεγμένη για εκείνον. Απ’ τους μεγαλύτερους σε η-
λικία κατοίκους του νησιού θεωρούνταν και αντιμετωπίζο-
νταν απ’ όλους με σεβάσμια αισθητική όχι μόνο για τα χρό-
νια που σήκωνε στην πλάτη του όσο για την συνεισφορά 
του στους ανεμόμυλους, διατηρώντας εν ζωή μία παράδοση 
αιώνων η οποία είχε ολότελα εξαφανιστεί από το χάρτη. 
Πράγματι, η είσοδος της Ελλάδος στην οικογένεια των α-
ναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών συνοδεύτηκε απ’ την α-
θρόα εισαγωγή βιομηχανικά επεξεργασμένων προϊόντων, 
μεταξύ των οποίων και αλεύρου, καλύπτοντας πολλαπλά-
σιες ανάγκες σε χαμηλότερες τιμές. Ενώ, την ίδια στιγμή, 
το σύνολο της αγροτικής παραγωγής της Σερίφου μεταφέ-
ρονταν σε απέναντι νησιά των Κυκλάδων στα οποία εγκαι-
νιάστηκαν οι πρώτες βιομηχανικές μονάδες οικογενειακού 
τύπου οι οποίες καρποφορούσαν σε ελάχιστα λεπτά κόπο 
μηνών, όταν ο ανεμόμυλος για την ίδια εργασία απαιτούσε 
εβδομάδες επί εβδομάδων χρόνο. Τι κι αν στην υπόλοιπη 
νησιωτική Ελλάδα οι ανεμόμυλοι έστεκαν σαν καλαμιές 
στον κάμπο, γυμνές, να θυμίζουν τα αποκαΐδια μίας άλλης 
εποχής. Στη νήσο Σέριφο ο μπάρμπα Νικόλας συνέχιζε α-
πτόητα τον όποιο αγώνα του όπως επιβιώσει το λείψανο 
της παραδοσιακής αυτής τέχνης, ανταγωνιζόμενος τις με-
γάλες βιομηχανικές μονάδες. Οι ντόπιοι ένα ελάχιστο μέρος 
της ετήσιας παραγωγής σιτηρών το παρέδιδαν στον ανεμό-
μυλο του μπάρμπα Νικόλα να ξεθυμάνουν το μεράκι του 
και το χρέος τους στην ιστορία του τόπου ενώ το υπόλοιπο, 
το μεγαλύτερο μέρος, το μετέφεραν για επεξεργασία στις 
σύγχρονες προδιαγραφές που απαιτούσε το εμπόριο. 

«Καλώς τον!» έκανε ο Γιώργης από μακριά σαν τον είδε 
να διαβαίνει την κεντρική οδό με τον γάιδαρο. 

«Καλώς σε βρήκα, Γιώργη. Έστρωσαν το χαρτάκι;» 
ρώτησε με φανερή αγωνία εκείνος. 

«Έτοιμο είναι και σε περιμένει. Πώς πήγε σήμερα η πα-
ραγωγή;» 

«Τα ίδια με χθες και προχθές και πάει λέγοντας. Όλο 
συσσωρεύονται τα σακιά με το αλεύρι αλλά ακόμη οι αφο-
ρισμένοι να ‘ρθουν απ’ τον ανεμόμυλο να παραλάβουν την 
παραγωγή. Έχω και την κυρά να φωνάζει απ’ το βράδυ 
ως το ξημέρωμα. Και τι να κάμω; Να τους πιάσω απ’ τον 
λαιμό να με πληρώσουν;» 

«Έλα, παραπονιάρη. Τι κουβέντες ειν’ τούτες. Δέσε τον 
Μανολιό και άντε στο χαρτί. Σε αναμένουν άπαντες. Μόνο 
δέσε τον γερά στο διπλανό πλατάνι, μην αρχίσει να κατα-
βροχθίζει πάλι την κληματαριά γιατί δεν τη γλυτώνει αυτή 
τη φορά τη μαγκούρα» 

Ο μπάρμπα Νικόλας εισήλθε στον καφενέ. Άμα τη εμ-
φανίσει του ξέσπασε πλήθος επευφημιών. Γρήγορα το κέφι 
του χαρτοπαίγνιου άναψε για τα καλά. Μάτια επιχει-
ρούσε, λαθραία, ο μπάρμπα Νικόλας να ζητήσει απ’ τους 
παρευρισκόμενους όπως τηρήσουν τις υποχρεώσεις των έ-
ναντι του. «Θα σαπίσουν τα αλεύρια και θα λιώσουν τα σα-
κιά όπως το πάτε από αναβολή σε αναβολή» τόνιζε με λύπη 
αναμεμειγμένη με ψήγματα αγανάκτησης κυρίαρχα για 
τον καβγά που θα ακολουθούσε έπειτα στο σπίτι. Φόβοι και 
θυμός κυβερνούσαν επιδεικτικά τη σκέψη του. Νάσου το 
ένα φύλλο έφερνε το άλλο και η μια γουλιά διαδέχονταν 
την επόμενη ώσπου τα παράπονα και τα παρακάλια ξεχά-
στηκαν. 

Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε στον καφενέ ο Δήμαρχος, 
Βασίλης Μόρφης. Νέος στην ηλικία, σπουδαγμένος εις τας 
Αθήνας, γόνος εκλεκτής οικογενείας των Κυκλάδων με ρί-
ζες από τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη, παρέλαβε 
τα ηνία στην διοίκηση της νήσου με τις περγαμηνές τις ο-
ποίες μετακυλούσε κληρονομικά από γενιά σε γενιά το ό-
νομά του και με τις ευλογίες αναγέννησης της Σερίφου. 
Μία νέα Μεγάλη Ιδέα σκαρφίστηκε το μυαλό του για τον 
γενέθλιο τόπο και στην προεκλογική εκστρατεία δεν δυ-
σκολεύτηκε να πείσει τους συγχωριανούς του για την ευ-
καιρία που τους προσφέρονταν όπως ενταχθούν στα ανα-
πτυξιακά προγράμματα της Ευρώπης, εκμεταλλευόμενοι 
δυνατότητες προσέλκυσης χιλιάδων τουριστών, ανακαινί-
ζοντας παράλληλα τα όποια μνημειακά συγκροτήματα διέ-
θετε η Σέριφος και εκσυγχρονίζοντας τις δομές φιλοξενίας 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

«Μπάρμπα Νικόλα, εσένα θέλω..» έκανε αμέσως μόλις 
μπήκε φουριόζος στο χώρο κρατώντας ένα φάκελο. «Τού-
τος δω είναι για σένα» 
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«Για μένα;» έκανε εκείνος αναψοκοκκινισμένος καθώς 
ήταν απ’ το κρασί καθώς τα μάτια του γυάλιζαν και το αίμα 
πλατσούριζε στις φλέβες σε έναν αγώνα σκυταλοδρομίας. 
Άπαντες έστρεψαν τους οφθαλμούς των στον Δήμαρχο. Η 
περιέργεια κάλπαζε ασύστολα. Ο Δήμαρχος έτεινε το δεξί 
του χέρι με το φάκελο. Αφού αποκάλυψε το περιεχόμενο 
αυτού, σφραγισμένο με τα επίσημα σύμβολα του κράτους, 
άρχισε την ανάγνωσή του. Τα λόγια τα οποία έσερναν το 
χορό ουδείς τα κατανόησε στο πρώτο τους άγγιγμα. Για το 
λόγο αυτό ο ομιλητής τα εκλαΐκευσε με τρόπο που προκά-
λεσε πνιγερή σιωπή. 

«Σύμφωνα με το νόμο της κυβερνήσεως καθοδηγούμενη 
από ευρωπαϊκή γνωμοδοτική επιτροπή, τα γαϊδουράκια θε-
ωρούνται είδος προς εξαφάνιση. Θα πρέπει να μεταφερ-
θούν σε ειδικές εγκαταστάσεις υπό την επίβλεψη κτηνιά-
τρων και φιλοζωικών οργανώσεων εντός ενός μηνός από 
την ημερομηνία κύρωσης της αποφάσεως. Λυπάμαι, αλλά 
ο Μανολιός θα πρέπει να μεταφερθεί στη Λέσβο, σε χώρο ο 
οποίος ήδη ετοιμάζεται όπως υποδεχτεί τα τελευταία γαϊ-
δουράκια της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Θεωρεί-
ται εκμετάλλευση η χρήση του σε εργασίες παντός είδους» 

Ο μπράμπα Νικόλας κοιτούσε χαμένος σε συνειρμούς 
και υπολογισμούς που εκκινούσαν από την παιδική ηλικία 
όταν έτρεχε με τα γαϊδουράκια και τα άλογα του πατρός 
του στους αγρούς. Απ’ τα ίδια του τα χέρια νεογνά καθώς 
ήτο δέχονταν περιποιήσεις και φροντίδες έως ότου σταθούν 
στα πόδια τους. Πόσες και πόσες νύχτες ξάπλωνε ο ένας 
δίπλα στον άλλο κοιτάζοντας τον έναστρο ουρανό τις ξά-
στερες βραδιές περασμένων καλοκαιριών. Πόσες φορές έ-
τρεχαν να προλάβουν την καταιγίδα που έρχονταν όχι από 
τα σύννεφα του χειμώνα αλλά απ’ τις βροντές που εξαπέ-
λυε η κυρά Κατερίνα για την αργοπορία τους. 

Ο μπάρμπα Νικόλας συνήλθε από τον λήθαργο. 
«Δεν γίνονται αυτά που λέτε, Δήμαρχε. Παρανοήσατε. 

Ο εκσυγχρονισμός σας βάρεσε κατά κούτελα. Να αφήσω το 
Μανολιό; Καλύτερα το ‘χω να το σφάξω το ζωντανό παρά 
να παραπέσει σε ξένα χέρια» 

Ο Δήμαρχος ένοιωσε προσβεβλημένος. 
«Η φήμη του νησιού χαλνάει απ’ τον γάιδαρό σου και 

τη χρήση του ανεμόμυλου» έκανε και την ίδια ακριβώς 
στιγμή μετάνιωνε συθέμελα για όσα ξεστόμισε. 

Ο μπάρμπα Νικόλας φουρτούνιασε. Άφησε τα φύλλα 
της τράπουλας στο τραπέζι κι έφυγε μανιασμένος. Όλοι ση-
κώθηκαν απ’ τις καρέκλες τους να τον σταματήσουν. Μα, 
εκείνος τρέχοντας έσυρε απ’ το λουρί βιαίως τον Μανολιό 
και χάθηκε στο βάθος της τράτας. 

«Αλήθεια είναι όσα είπες, Δήμαρχε;» νέα ερωτήματα ο-
χυρώθηκαν στα στόματα των υπολοίπων. Ένας βουβός πό-
νος μαρμάρωσε τις καρδιές των. Τα νέα διαδόθηκαν απ’ ά-
κρη  σ’ άκρη του νησιού. Κόσμος πολύς συνέρρεα στο σπίτι 
του μπάρμπα Νικόλα με κεφαλή τον Δήμαρχο όπως του 
εκφράσει την ουσιαστική του συμπαράσταση. Εκείνος, έ-
μενε ταμπουρωμένος στη θλίψη που τον μαστίγωνε καθώς 
αντίκριζε τα φουντωτά μάτια του Μανολιού. Ήτο η πρώτη 
φορά στον μισό αιώνα συμβίωσης κατά την οποία η κυρά 
Κατερίνα δεν έβρισκε ούτε μια λέξη οργής να στολίσει τον 
σύζυγό της. Μαζί με τη λύπη κούρνιαζε στον στάβλο και ο 
ίδιος, μετατρέποντάς τον σε δεύτερη κατοικία. Ξημεροβρα-
διάζονταν ανάμεσα στα ζωντανά. Δίχως νερό και ψωμί πα-
ραμόνευε το πρόσωπο του Μανολιού όπως αρχίσει τη συ-
ζήτηση. Μα, η μηλιά δεν έλεγε να ξεκλειδώσει τα εσώ-
ψυχα. Ένας κόμπος δένονταν στο λαιμό κάθε φορά που η 
σκέψη γίνονταν εικόνα και πίεζε να εκπορθήσει τη σιωπή. 

Η κυρά Κατερίνα δεν τολμούσε να κοπιάσει. Απαρηγό-
ρητη και η ίδια μουρμούριζε στον εαυτό της για το κακό που 
τους βρήκε. Η ίδια αποτελούσε το στήριγμα του σπιτιού 
χρόνια τώρα. Η καλύτερη γαζώτρια των Κυκλάδων, με τη 
φήμη της να δραπετεύει πέραν των θαλάσσιων συνόρων 
και να φτάνει έως την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι παραγγε-
λίες κατέφθαναν σωρηδόν από τον Έβρο έως την Κρήτη. 
Από τα λαϊκά στρώματα έως τα υψηλότερα διαζώματα της 
καλής, αθηναϊκής, κοινωνίας το όνομά της ήτο ξακουστό 
για την επιμέλεια και τον επαγγελματισμό τον οποίο επε-
δείκνυε στα υφαντά, τα κεντήματα και τις χειροτεχνίες αρ-
γαλειού. Επέτρεπε, βέβαια, το μύθο της αρσενικής διαχεί-
ρισης του οίκου στον μπάρμπα Νικόλα, να πιστεύει πως ο 
ανεμόμυλος και ο Μανολιός στηρίζουν το νοικοκυριό και το 
όνομα της οικογενείας. Κατά βάθος συναινούσε στην παρα-
ζάλη αθωότητας στην οποία κολυμπούσε εκείνος. Μία ψευ-
δαίσθηση η οποία μετατράπηκε σε εθελούσια ενοχή για το 

άδοξο τέλος μίας φιλίας δεκαετιών ανάμεσα σε κείνον και 
το Μανολιό. 

Έκλαψε με πόνο ψυχής ο μπάρμπα Νικόλας και κάθε 
τόσο τον αγκάλιαζε και τον φιλούσε σαν να επρόκειτο για 
τον τελευταίο ασπασμό μίας νεκρώσιμης ακολουθίας. Δεν 
λυπόνταν τόσο για τον ανεμόμυλο. Εξάλλου, με τόσα χρέη 
που γέμιζαν τα τεφτέρια του οι συγχωριανοί του η αξία του 
έβαινε προς χρεοκοπία. Ήτο το ζωντανό το οποίο πλήγωνε 
τα αισθήματά του. Από μια σταλιά το μεγάλωσε σαν παιδί 
του. Μαθές δεν απέκτησε δικά του τέκνα υιοθέτησε τα ζω-
ντανά και τους έδωκε ονόματα και υποκοριστικά. Συνομι-
λούσε μαζί τους μεταφέροντας τα νέα του νησιού και ανέ-
μενε τις απαντήσεις τους σαν να επρόκειτο για ανθρώπινα 
όντα, με άποψη και γνώμη σχετικά με τα τεκταινόμενα. 
Καμιά φορά μάλωναν μεταξύ τους. Εκείνα, έστεκαν σαν 
αγάλματα μεσούσης του αχυρώνα να κουνούν τις ουρές 
των και να γογγύζουν τις φωνητικές των χορδές με νόημα. 
Στο τέλος, τους έδινε ευχές για μακροημέρευση και υγεία 
και κινούσε με τη σειρά του όπως ξεκουραστεί στην κάμαρη 
κατάκοπος απ’ την πολύβουη μέρα, ωστόσο, γεμάτος ευ-
γνωμοσύνη. 

Πέρασαν οι μέρες, το πήρε απόφαση ο μπάρμπα Νικό-
λας να αποταθεί στην πρωτεύουσα, να ενημερώσει, ενώ-
πιος ενωπίω, τον υπουργό για το άδικο της υποθέσεως. Να 
του απευθύνει το λόγο κοιτώντας τον στα μάτια και να του 
ζητήσει το λόγο για την απόφαση που του επεβλήθη εν μία 
νυκτί. Να τον προσκαλέσει στη Σέριφο να διαπιστώσει ιδί-
οις όμασσι ο ίδιος ο υπουργός τη ζωή συνυφασμένη στο ό-
νομα της φιλίας. Να γνωρίσει εκ του σύνεγγυς τα ζωντανά 
και τον Μανολιό έτι περισσότερο και να του εξηγήσουν ε-
κείνα με το «ν» και με το «σ» τα καθέκαστα ολάκερων δε-
καετιών. Έτρεφε ελπίδες στην σκέψη ακύρωσης της απο-
φάσεως. Και σιγά σιγά ο ενθουσιασμός ήρθε να μασκαρέψει 
την πραγματικότητα. Άρχισε να κυκλοφορεί εκ νέου στο 
νησί. Από τον ανεμόμυλο ως τη Χώρα και τον καφενέ του 
Γιώργη περιδιάβαινε με καμάρι τα στενά σοκάκια με κα-
μάρι δίπλα στον γάιδαρο. Όπου στέκονταν δήλωνε με θάρ-
ρος και τόλμη «Θα μιλήσω στον υπουργό! Μεταβαίνω εις 
τας Αθήνας» και οι ευχές απ’ τα στόματα των συγχωρια-
νών του έπεφταν σαν άστρα από τον ουρανό στην κεφαλή 
του. 

Ο Δήμαρχος τον κάλεσε για ύστατη φορά στο γραφείο 
να του μιλήσει ευθαρσώς για τα μελλούμενα ξεθεμελιώνο-
ντας από τη ρίζα τις αυταπάτες. Επί μέρες έκανε πρόβες 
για τον τρόπο με τον οποίο θα προσέγγιζε την ιδιαίτερη πε-
ρίπτωση την οποία συνιστούσε ο μπάρμπα Νικόλας. Σέβο-
νταν τα χρόνια και το όνομά του. Ωστόσο, το δικό του ό-
ραμα δεν στέριωνε ανάμεσα στις απαιτήσεις των ντόπιων 
της Σερίφου αλλά ορίζονταν από τα έδρανα των πολιτι-
κών φορέων των Αθηνών. Εκείνοι αποφάσιζαν για την πο-
λιτική γεωγραφία του τόπου. Σε εκείνους θα απολογού-
νταν. Ωστόσο, μόλις αντίκρισε τον μπάρμπα Νικόλα όλες 
οι προετοιμασίες και οι πρόβες χάθηκαν από προσώπου 
γης. Έμοιαζαν όλες αναξιόπιστες μπροστά στο ρυτιδια-
σμένο πρόσωπο του γέροντα καθώς το έγλειφαν νωχελικά 
οι σχισμές της ιστορίας στο διάβα των καιρών. 

«Ήρθα όπως μου προστάξατε. Είστε η κεφαλή του νη-
σιού και κατέχετε γράμματα. Θα τα πω σε σας λοιπόν όλα 
όσα θα μεταφέρω και στον υπουργό» 

«Το αποφασίσατε; Θα επισκεφτείτε την Αθήνα; Δεν θα 
σας δεχτούνε, μπάρμπα Νικόλα. Δεν γνωρίζετε τη γρα-
φειοκρατία των Αθηνών» προσπάθησε να τον αποθαρρύ-
νει. 

«Τότες να πάμε μαζί. Εσάς θα σας δεχτούν. Δικό τους τέ-
κνο είστε» αντέτεινε εκείνος επιχειρώντας να τον εγκλωβί-
σει στις ίδιες του τις προθέσεις καθώς η ελπίδα φωσφόριζε 
στην κόρη των ματιών του. 

«Δεν είναι εύκολο αυτό που ζητάς. Ούτε εγώ δύναμαι να 
παρέμβω. Επρόκειτο για ευρωπαϊκές οδηγίες» 

«Μα, έχουμε και μεις σύνταγμα και νόμους. Ορίζουμε τις 
τύχες μας! Και ο υπουργός άνθρωπος είναι. Θα καταλάβει, 
εάν του εξηγήσω θα καταλάβει» 

Ο Δήμαρχος έμενε μετέωρος. Ενώπιον της ακατάβλητης 
πίστης που ένωνε με σθένος ζωής τα κύτταρα της ψυχής 
του μπάρμπα Νικόλα καμιά γνώμη και σύσταση δεν είχε 
πιθανότητα επιτυχίας. Ο μπάρμπα Νικόλας συνέχισε α-
πτόητος στο δικό του ρυθμό. 

«Ο γάιδαρος δεν σήκωσε στις πλάτες του τον Χριστό μας, 
καθώς τον υποδέχονταν μετά βαΐων και κλάδων; Ο γάιδα-
ρος δεν ήτο που ανέβαζε οπλισμό στα κακοτράχαλα βουνά 

της Αλβανίας το ’40; Ο ίδιος αυτός γάιδαρος δεν ήτο που 
μετέφερε λογιών λογιών εμπορεύματα συντηρώντας πολι-
τείες ολάκερες; Και τώρα μαθές που μας βόλεψαν τις μη-
χανές σωριασμένες σε τέσσερις τροχούς το ζωντανό αχρή-
στευσε; Αμ, το γάλα γαϊδάρας που κάθε πρωί μοσκοβολά 
στον ουρανίσκο σου πού το βάνεις; Και τώρα δα, αιώνες 
μετά, θυμήθηκαν ότι το ζωντανό δεν αντέχει από τα βάρη 
και τις δυσκολίες; Τούτο δω που θωρείς βάνει κάτω θεριά 
ανήμερα στην υπομονή και την αντοχή. Αποφάσισαν ότι 
δεν ταιριάζει στην βιτρίνα της Ευρώπης; Και μένα;» 

«Τι εσένα;» 
«Εμένα με ρωτήσανε; Ο Μανολιός είναι σαρξ εκ της 

σαρκός μου. Φίλος, αδελφός και συνεργάτης τίμιος και αυ-
θεντικός. Ούτε ο Θεός δεν θα τολμούσε να μας χωρίσει! «Ούς 
ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτω» και σταυροκο-
πήθηκε καθώς τα βλέφαρά του πλημμύρισαν δάκρυα. 

«Θα μεταφερθεί σε καταφύγιο με άλλα γαϊδουράκια απ’ 
όλη την Ελλάδα. Θα έχει τροφή και καθημερινή περιποί-
ηση. Δίχως εργασία κοπιαστική και επιβαρυντική. Όσα 
χρόνια του μένουν ακόμα θα τα ζήσει βασιλικά!» έκανε ο 
Δήμαρχος υψώνοντας τον τόνο της φωνής του καθώς η υ-
πομονή εξαντλούνταν. 

«Ώστε, είναι ζήτημα αξιώματος; Βασιλιάς ο Μανολιός;» 
σιγοψιθύρισε αποθέτοντας τους οφθαλμούς στο ξύλινο δά-
πεδο. Έπειτα, σηκώθηκε απότομα από τη θέση του. Χαιρέ-
τισε όλο καμάρι την αρχή του τόπου και εξήλθε αποφασι-
σμένος να φτάσει το ζήτημα στην πρωτεύουσα. 

Πράγματι, για πρώτη φορά στα ογδόντα του χρόνια θα 
περνούσε τα σύνορα της Σερίφου. Μόλις πάτησε το πόδι 
του στον λιμένα Πειραιώς ένας νέος κόσμος, αλλιώτικος, 
άπλωσε τις γιγαντιαίες του διαστάσεις ενώπιών του. Τσιμέ-
ντο και περίκλειστα σύνολα αρχιτεκτονικής υψώνονταν σε 
δυσθεώρητα μεγέθη που η άκρη του ματιού δεν πρόφταινε 
να γιομίσει στα μήκη και τα πλάτη των. Φωνασκίες, ήχοι 
ακατάληπτοι και βαβούρα των αυτοκινήτων η ταχύτητα 
των οποίων έσκιζε τον αιθέρα προκαλώντας αναταράξεις 
στο οικοσύστημα της μεγαλούπολης δειγμάτιζαν το μο-
ντέρνο ένδυμα σύγχρονης εποχής. Στην κορυφή όλων δέ-
σποζε η Ακρόπολη βουτηγμένη στην ρυπογόνα ανάσα των 
καυσαερίων και του άνθρακος που έβρεχαν με τους σιελο-
γόνους αδένες των τα ακροδάχτυλά της, όπως εμφανίζο-
νταν φοβικά στις αρχαίες πέτρες του ιερού βράχου. Ο 
μπάρμπα Νικόλας έμεινε ασάλευτος για ώρα. Το παράξενο 
θέαμα το οποίο περιέπαιζε τις θύμησές του ομοίαζε σε αί-
νιγμα φαντασίας. Ο τεχνολογικός πολιτισμός και η υλική 
του αμφίεση εξολόθρευαν κάθε αγνότητα αισθητικής όπως 
την προσελάμβανε και την ερμήνευε ο εγκέφαλός του απ’ 
την ασπρόμαυρη οθόνη της τηλεοράσεως στον καφενέ του 
Γιώργη, τη μοναδική την οποία διέθετε η νήσος Σέριφος. 
Στο γυάλινο σκεύος αυτής όλα έμοιαζαν μικροσκοπικά. Η 
Αθήνα χωρούσε στην παλάμη του ενός χεριού και οι αξιω-
ματούχοι της ελληνικής πολιτείας επίσης ισάξιοι στο ανά-
στημα του μπάρμπα Νικόλα. Τώρα, όμως, όλα αποθρασύν-
θηκαν. Τα Κυκλώπεια τείχη της Σερίφου μεταφέρθηκαν 
στις πειραματικές κατασκευές των μοντέρνων καιρών. Το 
οξυγόνο ωχριούσε στις πολυκατοικίες των εργολαβιών και 
στην άσφαλτο που δέσποζε σε όλες τις οδούς της πρωτευού-
σης αναζητώντας διόδους ελευθερίας στα ελάχιστα πρασι-
νωπά τοπία τα οποία, πλασματικά καθώς ήτο, φιλοξενού-
σαν ιδρωμένες σταγόνες όξινης βροχής να θερίσουν τους 
καρπούς της πρότερης νιότης. 

Ρώτησε δεξιά, ρώτησε ζερβά πού κείτονταν το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Πολιτικής. Πλείστοι εξ αυτών τον αγνόη-
σαν επιδεικτικά. Όσοι ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάκτυλα 
του ενός χεριού, φιλοτιμήθηκαν να τον εξυπηρετήσουν τον 
έστελναν σε λάθος διευθύνσεις. Στην τελευταία εξ αυτών 
ευτύχισε να αντικρίσει το πελώριο κτίριο του αρμόδιου υ-
πουργείου. Πολυώροφο καθώς ήτο ξεμάκρυνε αποφασι-
στικά ως τον γαλάζιο θόλο της ουράνιας σκέπης. Οι οφθαλ-
μοί του χάθηκαν στον βάθος του. Θαμπωμένος απ’ τα 
κάλλη του προχώρησε στο εσωτερικό του κτιρίου. Άνδρες 
και γυναίκες, λογιών λογιών, εισέρχονταν κι εξέρχονταν 
αυτού με βήμα γοργόν. Ήτο τόσο βυθισμένοι στις έγνοιες 
των ώστε έπεφταν πάνω του και τον έσπρωχναν παραπα-
τώντας στη σκιά του όπως καθρεφτίζονταν στην άκρη του 
ήλιου καθώς ξεφύτρωνε ανάμεσα στα κάστρα φτιαγμένα 
από τσιμέντο. Ουδείς έδωσε την παραμικρή σημασία στην 
παρουσία του. Ο ένας υπάλληλος τον προβίβαζε στον επό-
μενο και από όροφο σε όροφο έφτασε ο μπάρμπα Νικόλας 
να γνωρίσει ολόκληρο το Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής. 
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Ο μόνος ο οποίος έδειξε εμπράγματο ενδιαφέρον για τα αι-
τήματά του ήτο ο θυρωρός. Επρόκειτο για μεσήλικα άνδρα 
ενδεδυμένο καταλλήλως για την υπεύθυνη θέση του διαβι-
βαστή της αλληλογραφίας, των ροφημάτων και της υπο-
δοχής των προσώπων περιωπής του υπουργείου. Τον λυ-
πήθηκε και τον προσκάλεσε στον θυρωρείο. Τον τράταρε 
λεμονάδα δροσερή όπως τονώσει την όψη του που δίχως 
απόκριση άρχισε να μαραίνεται. Έπειτα, του ζήτησε το 
λόγο της επίσκεψής του. Ο μπάρμπα Νικόλας, πίστεψε 
πως επιτέλους το αίτημά του σάλπαρε σε σωστά νερά και 
θα αγκυροβολούσε στα πλέον δεκτικά ώτα του υπουργείου. 
Ο θυρωρός με κατανόηση παρακολουθούσε τον γερασμένο 
συνομιλητή του να εξιστορεί όλο του το βίο και τον ρόλο 
του γαϊδάρου σε αυτή την πορεία. 

«Σας παρακαλώ, να τα μεταβιβάσετε στον κύριο Υ-
πουργό» έκανε και δρόσισε την θερμοκρασία του Αυγού-
στου που φούσκωνε και ξεφούσκωνε στο σώμα του με την 
τελευταία γεύση της λεμονάδας. 

Ο θυρωρός κούνησε συγκαταβατικά την κεφαλήν. Ήτο 
μία ακόμη εκ των εκατοντάδων τούτων ιστοριών τις οποίες 
του εμπιστεύονταν οι πολίτες οι οποίοι έφταναν στον υ-
πουργείο όπως διαμαρτυρηθούν για προσωπικές των υπο-
θέσεις. Παρείχε υποσχέσεις πως το αίτημά των θα μεταβι-
βαστεί την επομένη κιόλας στην αρμόδια αρχή και ξεπρο-
βόδιζε τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους με ευχές για ευ-
όδωση των προσπαθειών των. Επωμίστηκε έναν άχαρο 
ρόλο ανάμεσα στα πλέγματα της γραφειοκρατίας. Μίας 
γραφειοκρατίας απρόσωπης και αρτηριοσκληρωτικής που 
ρίζωνε σταδιακά στα κράσπεδα της Δημοκρατίας. Ο μπάρ-
μπα Νικόλας, με κρυφή χαρά και αισιοδοξία, επέστρεψε 
την ίδια ημέρα στη Σέριφο. Στην κυρά Κατερίνα που τον 
ανέμενε ώρες καθήμενη στην εξώθυρα του σπιτιού τα διη-
γήθηκε όλα, προσθέτοντας στρώσεις μεγεθυμένης ονειρο-
πόλησης. «Μίλησα στον Υπουργό τον ίδιο, αυτοπροσώπως, 
και του τα είπα χύμα και τσουβαλάτα» έλεγε με ικανοποί-
ηση. Τα ίδια μετέδωσε και στους συγχωριανούς του οι οποίο 
θαύμασαν το θάρρος του. Στα ογδόντα του χρόνια έμοιαζε 
ποιο ακμαίος και από έφηβο. Σφιχταγκάλιασε και τον Μα-
νολιό και αφού τον φίλησε στοργικά του ανέλυσε τα καθέ-
καστα. Πίσω από τον κυματισμό των προθέσεων άρχισε κι 
ο ίδιος να πιστεύει την ιστορία την οποία έπλασε. Καθώς οι 
μέρες κυλούσαν,  δίχως νέα συναπαντήματα με τον Δή-
μαρχο και τυχόν μεταβολές στα έως τότε δεδομένα, διαβε-
βαίωνε τον εαυτό του ότι η παρουσία του στην Αθήνα δεν 
ξοδεύτηκε άσκοπα. Ο θυρωρός θα τα κατάφερνε και θα 
προωθούσε το αίτημά του στην αρμόδια αρχή του υπουρ-
γείου κι εκείνη θα μεριμνούσε σχετικώς. 

Ωστόσο, ένα μήνυμα απ’ την πρωτεύουσα το οποίο δια-
βιβάστηκε στον Δήμαρχο διέλυσε τις ψευδαισθήσεις και τις 
φαντασιοκοπίες του μπάρμπα Νικόλα. Στο τηλεγράφημα, 
μεταξύ άλλων, ειδοποιούσαν την έλευση κλιμακίου απ’ την 
Αθήνα επιφορτισμένο με την επίβλεψη διακομιδής του μο-
ναδικού γαϊδουριού της νήσου σε νέο προορισμό υπό την αι-
γίδα ευρωπαϊκής επιτροπής για την διασφάλιση του είδους. 
Τα νέα έπεσαν σαν κεραυνός εν  αιθρία στον καφενέ του 
Γιώργη. Ο μπάρμπα Νικόλας μουδιασμένος πήρε τον γάι-
δαρο και τράβηξε για το σπίτι. Δίχως να πει κουβέντα της 
γυναικός κλειδαμπάρωσε πόρτες και παράθυρα. Πείσμωσε 
με την εκδικητικότητα των ανθρώπων και την ανευθυνό-
τητα των υψηλά ιστάμενων προσώπων. Μια στιγμή ακα-
ριαίας εν συναίσθησης σκέφτηκε όπως σκοτώσει το ζω-
ντανό να το απαλλάξει απ’ το μαρτύριο που το καρτερούσε. 
Και κάθε φορά που έπειθε τον εαυτό του για το επιβεβλη-
μένο της πράξεως μία νέα δύναμη σταματούσε ευσυγκίνητη 
την απείθεια των συναισθημάτων καθώς σπαράσσονταν τα 
σπλάχνα του σε βουβά δάκρυα. 

Η μέρα του αποχωρισμού είχε σημάνει τα σήμαντρα. Ο-
λάκερη η νήσος Σέριφος μετρούσε τις ανάσες της. Μαζεύ-
τηκε σύσσωμη η τοπική κοινωνία στον λιμένα όπως παρα-
κολουθήσουν το πρωτόγνωρο αυτό θέαμα. Από τις πρώτες 
πρωινές ώρες ο μπάρμπα Νικόλας είχε εγκαταλείψει το 
σπίτι. Μονάχα η κυρά Κατερίνα απόμεινε να θυμίζει ζωή 
κινούμενη πέρα δώθε από αμηχανία. Ο ίδιος είχε καταφύ-
γει στον ανεμόμυλο. Γύριζε τα λέπια του εκείνος ατάραχα 
με την πνοή του ανέμου. Οι κύλινδροι εφάπτονταν αριστο-
τεχνικά ο ένας επάνω στον άλλο δίχως ωστόσο αντικείμενο 
επεξεργασίας. Ο ήχος αποκρουστικός τυμπάνιζε το ανεμο-
δαρμένο βλέμμα του μπάρμπα Νικόλα που κούρνιασε στη 
γωνιά του. οι καρδιακοί παλμοί συστέλλονταν και διαστέλ-
λονταν σε αργό ρυθμό. Έμοιαζαν με νεκρώσιμη ακολουθία 

που συντεταγμένα ακολουθούσε την πομπή για τον ίστατο 
χαιρετισμό. 

Οι ιαχές του κόσμου που έφταναν στο υψόμετρο του α-
νεμόμυλου τον σήκωσαν βαριεστημένο και τον οδήγησαν 
στο ανοικτό παράθυρο απ’ το οποίο αγνάντευε τον λιμένα 
ριγμένο στο πέλαγος. Σούσουρο από σκιές και το πλοίο της 
γραμμής αραγμένο στα πόδια της Σερίφου σκλήραναν τη 
στάση του. Μία μορφή απάθειας ζωγραφίστηκε στις μειλί-
χιες σκέψεις του. Λεπτό προς λεπτό τα χαρακτηριστικά 
του προσώπου του απομάγευαν την όψη. Ξαφνικά, έλιωσε 
τις παλάμες των χεριών του στα ώτα να μην ακούει τις ε-
ξωτερικές περιπέτειες που μετατρέπονταν σε ζητωκραυγές 
στο περιβόλι των αισθήσεων ραβδίζονταν καρφωμένες το 
κορμί του. Έπεσε στα γόνατα και μία κραυγή οδύνης ανα-
σύρθηκε λιπόθυμη απ’ τα έγκατα της ψυχορραγούσης συ-
νειδήσεως. Με τις άκρες των δακτύλων του άδραχνε  με 
μανία τα μαλλιά του εκτινάσσοντας τις ρίζες των στα ακρο-
τελεύτια όρια αντοχής των αιμάτινων αδένων σφαδάζο-
ντας στον ψυχικό πόνο των λυγμών που σάρωνε τα βρα-
βεία στο λιμένα της Σερίφου. Ήτο τόσο σφοδρή η άρνηση 
αποδοχής του τετελεσμένου γεγονότος ώστε απ’ τις μύτες 
των οδόντων καραδοκούσαν οι πρώτες κοκκινωπές αγκυ-
λώσεις ξεθωριασμένες στις απολήξεις του πένθους που μοι-
ρολογούσε επικρουόμενο πάνω απ’ την κεφαλή του μπάρ-
μπα Νικόλα. Ο τελευταίος περιπλανήθηκε για ώρα στο 
βήμα των αναμνήσεων. Ενώπιών του άνοιξε η σκηνή του 
θεάτρου της ζωής και απ’ τα παρασκήνια εμφανίστηκαν 
πρόσωπα γνώριμα και γεγονότα θαρρετά που σημάδευαν 
σαν πυρωμένο σίδερο τους προβολείς του. 

Ο φακός της ταινίας έφτασε στο τέλος της παραστά-
σεως. Οι σκιές, ανθρωπόμορφες και νοσταλγικές, αφανί-
στηκαν απ’ τον δυνατό αέρα που διέσπασε τα προγεφυρώ-
ματα νηνεμίας. Ο μπάρμπα Νικόλας έντρομος μα συνάμα 
συνεπαρμένος σηκώθηκε όρθιος δένοντας το κορμί στα δυο 
του πόδια. Κοκάλινος ο σκελετός εκείνου δάγκωνε τη 
σάρκα σαν τανάλια καθώς αντιστέκονταν σθεναρά στην ε-
ξαΰλωση της δύναμης που κατάπλευσε στο πέρασμα του 
χρόνου. Οι κυλινδρικές πέτρες στον οριζόντιο άξονα του α-
νεμόμυλου βροντοχτυπούσαν τα πλευρά των και ο ήχος 
που παρήγαγαν ισοπέδωσε τα τελευταία κοιτάσματα απο-
πλάνησης στο ανώφελο λίκνο των στιγμών. Ο μπάρμπα 
Νικόλας εξήλθε του ανεμόμυλου σε μία απελπισμένη ενέρ-
γεια καταφυγίου άνευ προορισμού. Περιεργάστηκε το 
χώρο σαν να βρέθηκε σε αυτόν για πρώτη φορά. Όλα γύρω 
του περιστρέφονταν σε πρωτόγνωρους ρυθμούς. Μία πα-
ραζάλη εναλλαγών ξεπρόβαλε στην τελευταία στροφή της 
ανάσας. Η φύση γλεντούσε αναγεννημένη και τον προσκα-
λούσε στο χορό. Εκείνος, εισπνέοντας και εκπνέοντας την 
κάψα της ημέρας κινήθηκε προς το βουνό με τα σακιά γα-
ζωμένα αλεύρι, που, ακόμη, ανέμεναν τους ιδιοκτήτες των. 
Με τον θυμό της υποκρισίας να ξεροσταλιάζει κάτω απ’ τα 
μηνίγγια του άρπαξε στους μυώνες του χεριού τρία από 
δαύτα. Το βάρος ανυπέρβλητο σκαρφάλωνε στην πλάτη 
του. Τρέμοντας από τον πόνο, δαγκώνοντας τα χείλη με πί-
εση στην ροή του αίματος, κίνησε να τα μεταφέρει σε όσους 
ανήκαν ζητώντας τα χρήματα που του χρωστούσαν. 

«Τα λεφτά μου, αλήτες!» φώναζε και οι βόμβοι του λά-
ρυγγα ισορροπούσαν σε τεντωμένο σκοινί. «Καταραμένη 
φάρα ανθρώπων, ψεύτες και υποκριτές!» και οι λέξεις σκά-
λιζαν με την αξίνα των τα κύτταρα εχθρότητας που έγλει-
φαν τις αναδρομές του βίου σε όλα όσα επεισόδια έμενε πα-
ρατηρητής. 

Ο ήλιος του Αυγούστου έκαιγε καρφιτσωμένος καθώς 
ήτο στην κορυφή της πυραμίδος. Με τα κεντημένα λουλού-
δια στη ράχη να σκορπούν φλογισμένες αέρινες μάζες στο 
πέπλο της ανθρώπινης κωμωδίας έβραζε τον ιδρώτα του. 
Οι ακτίνες του καιόμενου βάτου άφηναν στίγματα στο 
κορμί του καπνίζοντας ατμούς απ’ την καρβουνιασμένη 
του δερματική πανοπλία. Τρία βήματα σχημάτισε στον χω-
ματόδρομο και σωριάστηκε στο έδαφος. Οι τελευταίες του 
ανάσες, βαριές και ασήκωτες, κούραζαν τους πνεύμονες 
που πλημμύριζαν με πηχτό αίμα σβήνοντας τις παραμικρές 
πτυχές οξυγόνου όπως γεννιόταν και πέθαιναν στο γύρι-
σμα των δευτερολέπτων. Οι ζητωκραυγές ευθυμίας στον 
λιμένα της Σερίφου εξακολουθούσαν να παρελαύνουν με 
κρουστά και πνευστά όργανα λικνιζόμενες στη φύση που 
βρεγμένη απ’ την αύρα του πρωινού περιπλέκονταν δεξιά 
και ζερβά τού περιφερόμενου πτώματος. Και καθώς άνοιγε 
τα βλέφαρα των ματιών του να αντικρύσει το γαλάζιο του 
Αιγαίου που χοροπηδούσε στα κύματα δροσιάς, ο Μανολιός 

ολοζώντανος εμφανίστηκε  στην οθόνη του μυαλού του. 
Λύγησε τα άκρα του ενώπιών του και μορφάζοντας πλη-
γωμένος ακούμπησε στο χώμα, που κολλούσε στα ρουθού-
νια και τα χείλη του, να διώξει μακριά τα χνώτα θανάτου 
που έραβαν τα παραθυρόφυλλα στην ίριδα των εντυπώ-
σεων. 

Αντώνης Χαριστός 
Άνθρωπος μισός 

 
 Ήταν όλοι παρόντες. 

Αυτό δεν ήταν όνειρο, ήταν συμπόσιο γιορτινό με όλους 
τους θαμμένους συγγενείς του. Βλέποντας όλους εκείνους, 
που μικρό παιδί τον γέμιζαν φιλιά, τσιμπήματα στα μά-
γουλα και δώρα, στην αρχή χαμογέλασε, μα ποιος ξέρει 
πόσο ελάχιστα, μιας και στα όνειρα ρέει περίεργα ο χρόνος. 
Όμως η αίσθηση αυτή δεν κράτησε ολονυχτίς. Σαν να ά-
νοιξε αχτίδα σκοτεινή, τα πρόσωπά τους έγιναν στριφνά, 
άγριας ασχήμιας τέρατα και δείχνανε σα να θέλανε να τον 
καταβροχθίσουν. Ακόμη και οι γιοί που δεν έκανε τον κοί-
ταγαν με μίσος. 

 Όλη αυτή η απρόσμενη επίσκεψη που εξελίχθηκε σε 
τρόμο τον έκανε να σπαρταρά μέσα σε ανήλεο πανικό με 
κλάματα ρυάκια ασταμάτητα. Και αυτοί εκεί, να ουρλιά-
ζουν μοχθηροί και τη νύχτα να κάνουν αναπάντεχα με-
γάλη.  

Τους φώναξε, τους εξήγησε γιατί, γιατί τα όνειρα τους 
δεν εκπλήρωσε, γιατί δεν έγινε τρανός συνεχιστής του ονό-
ματος τους. Τους έλεγε και ξαναέλεγε μέσα στα κλάματα 
του, ότι σήμερα έχουμε πόλεμο σκληρό, ανήθικο χωρίς έ-
λεος, ότι η ζωή δεν είναι όπως τα χρόνια τα δικά τους.  

Αφού είπε αυτά και απάντηση καμία δεν πήρε και με 
όλους ως εχθρικό άρμα να τον πλακώνουν χωρίς καμιά 
συγχώρηση, άνοιξε τα μάτια του και συντετριμμένος από 
τις τύψεις έπεσε νάνος κατάχαμα, ένας άνεργος άνθρωπος 
μισός, που δεν μπορεί να διαπραγματευτεί ούτε μια συμφω-
νία ειρήνης με τα ίδια του τα σπλάχνα. 

Θανάσης Πάνου 
Όλα στη θέση τους 

Τα ίδια κάθε πρωί, πρέπει να συγυρίζει την ακαταστασία 
στο δωμάτιό της, την ώρα τού βαθύτερου ύπνου συμβαίνει 
ο διαμελισμός, τα πόδια της τινάζονται, αποσυνδέονται και 
φεύγουν, δεν τα προλαβαίνει, τα χέρια αγκαλιάζουν ό,τι 
βρίσκουν πρόχειρο, όποιον κοιμάται δίπλα της ή μια φωτο-
γραφία, μια ανάμνηση. Παρακολουθεί τη διαδικασία χωρίς 
άγχος, έχει συνηθίσει, αντέχει τα περισσότερα βράδια, μό-
λις ξημερώνει, σφυρίζει συνθηματικά, τα πόδια, τα χέρια, η 
μέση, το κεφάλι, όλα επιστρέφουν στη θέση τους, πάντα 
κάνει προσεκτικά τον έλεγχο μήπως λείπει κάτι, κι όμως, 
καμιά φορά αυτό το κάτι τής ξεφεύγει, για παράδειγμα, 
μπορεί τα πόδια να πηγαίνουν προς τα πίσω φορεμένα α-
νάποδα πάνω στη βιασύνη, τότε όμως διαπιστώνει με ανα-
κούφιση πως οι άλλοι είναι διακριτικοί μαζί της, δε λένε 
τίποτα. Ίσως να παθαίνουν κι εκείνοι το ίδιο.   

                                                             Ελευθερία Σταυράκη 

Το κίτρινο μπαλόνι 
Μέρος Α΄ 

-1- 
Το κίτρινο μπαλόνι ακολουθεί την ξέφρενη πορεία του 

αέρα. Έχει απομακρυνθεί αρκετά από το σημείο που τα 
παιδικά χέρια το άφησαν ελεύθερο και τρέχει προς το ά-
γνωστο. Η κατεύθυνσή του δεν είναι ανοδική. Τραμπαλίζει 
πότε στον αέρα και πότε στο έδαφος. Δεν έχει φουσκωθεί με 
ήλιο, αλλά με παιδικό οξυγόνο. Έτσι, στέκεται αδύνατο να 
υψωθεί μέχρι τον ουρανό και να χωθεί ανάμεσα στα σύν-
νεφα όπως ελπίζει το κοριτσάκι. Χορεύει αδέξια προσπα-
θώντας να ακολουθήσει τον ρυθμό του αγέρα και πασχίζει 
να αποφύγει τις μυτερές πέτρες, τις άκρες των κλαδιών 
των δέντρων, οτιδήποτε θα μπορούσε να το τρυπήσει και 
να το αφήσει άψυχη, ξεφούσκωτη ελαστική μάζα.  

Ο αέρας πότε λυσσομανάει και πότε ξεθυμαίνει την ορμή 
του. Προσπαθεί να αποφασίσει ποιος θα είναι ο προορισμός 
του κίτρινου επιβάτη του. Θέλει να τον πάει όσο πιο μακριά 
γίνεται. Τη μια αυξάνει ταχύτητα, υψώνεται για λίγο προ-
σπαθώντας να δει πέρα στον ορίζοντα και την άλλη χαμη-
λώνει και τραβά μπροστά. Κάνει σλάλομ επιδεικνύοντας 
ταυτόχρονα τις χορευτικές του ικανότητες –απολαμβάνει 
να χορεύει κάθε φορά που αναλαμβάνει καθήκοντα 
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ταχυδρόμου– και με το αόρατο σχοινί του αναγκάζει το κί-
τρινο μπαλόνι να ακολουθεί τον ρυθμό του. 

Αργά το βράδυ, ο αγέρας έχει κοπάσει. Ξεκουράζεται. 
Έχει εκτελέσει το χρέος του. Ο κίτρινος επιβάτης, έχει επι-
τέλους φτάσει στον προορισμό του.  

-2- 

Το μικρόσωμο σκυλί με την τετραγωνισμένη μουρίτσα, 
έχει σηκώσει τον κόσμο με το γάβγισμά του. Στέκεται 
μπροστά από τη βερικοκιά και γαβγίζει ασταμάτητα. Πέ-
φτει στα μπροστινά του πόδια και ύστερα τινάζεται ολό-
κληρο, πάντα με καρφωμένη τη, θολή από τον καταρρά-
κτη, ματιά του, σε αυτό που έχει σφηνώσει στα κλαδιά του 
δέντρου. Στα γέρικα ρουθούνια του, έρχεται μία οσμή που 
το τρελαίνει. Με ένα άλμα χιμάει πάνω στον κορμό κι αρ-
χίζει να τον γρατζουνάει προσπαθώντας μάταια να φτάσει 
τον ξένο επισκέπτη ενώ συνεχίζει να γαβγίζει.  

Ξάφνου μια αστραπή καλύπτει τα γαβγίσματα. Ο αέ-
ρας είχε κοπάσει από το βράδυ, σημάδι πως θα έδινε τη σκυ-
τάλη στην υδαρή του φιλενάδα. Το είχε μυρίσει στην ατμό-
σφαιρα το τετράποδο πως σε λίγο θα έπιανε βροχή, ωστόσο 
δεν είχε προετοιμαστεί για τον ουράνιο βρυχηθμό. Φοβού-
μενο το μούγκρισμα, αμέσως εγκαταλείπει τον κορμό και 
τρέχει προς την πόρτα του σπιτιού να βρει καταφύγιο. Α-
νεβαίνοντας τα λιγοστά σκαλοπάτια που μεσολαβούν μέ-
χρι την κύρια είσοδο, η πόρτα ανοίγει. Ο σκύλος επιταχύ-
νει. 

«Έλα, γεράκο μου, μπες μέσα» του λέει η βαθιά αντρική 
φωνή κι ο σκύλος υπακούει. 

Σύντομα αρχίζει να βρέχει καταρρακτωδώς.  
«Πρωί πρωί μας μούσκεψες...» μουρμουρίζει ο Σωτήρης 

ενοχλημένος. Δεν του αρέσει που βρέχει. Δεν μπορεί όμως 
να τα βάλει με τις βουλές της φύσης. Ξεφυσάει σκυθρωπός. 
Άλλη μια μέρα θα τη σπαταλήσει μιζεριάζοντας. 

Πάλι δεν κοιμήθηκε καλά τη νύχτα. Η μορφή της κόρης 
του λούζει με φως τα όνειρά του τον τελευταίο καιρό. Κι 
εκεί, στον κόσμο των ονείρων, ο Σωτήρης νιώθει και πάλι 
ζωντανός. Νιώθει ευτυχισμένος. Γιατί τη βλέπει. Μόλις ό-
μως επανέρχεται στην ωμή, ρεαλιστική πραγματικότητα, 
το βλέμμα του συννεφιάζει. Γιατί είναι μόνος. Εκείνη δεν 
υπάρχει πια. Δεν υπάρχει... 

Παίρνει το μπρίκι, το γεμίζει νερό και βάζει δυο βαρβά-
τες κουταλιές καφέ. Έτσι βαρύ και πικρό τον προτιμάει τον 
καφέ. Βαρύ και πικρό όπως το βάρος και η πίκρα που κου-
βαλάει στην ψυχή του. Ανακατεύει το σκούρο υγρό όταν ο 
σκύλος πηγαίνει προς την πόρτα κι αρχίζει και πάλι να γα-
βγίζει. 

«Ήσυχα, Γιούπι! Θα σε αφήσω να βγεις σε λίγο που θα 
σταματήσει να βρέχει. Κάνε υπομονή» λέει στον σκύλο ενώ 
το βλέμμα του δεν αφήνει το μπρίκι. Ο Γιούπι όμως με στυ-
λωμένα τα μάτια του στην πόρτα δεν λέει να σταματήσει. 

Ο Σωτήρης κάνει έναν μορφασμό που δείχνει πως ο 
Γιούπι τού έχει πάρει τα αυτιά με τις φωνές του κι ο μορ-
φασμός παραμένει στο πρόσωπό του μέχρι να φουσκώσει ο 
καφές και να τον βάλει στο φλιτζάνι. Ύστερα πλησιάζει 
τον μικρόσωμο σύντροφό του και τον χαϊδεύει στοργικά. 

«Θα κοπάσει η βροχή σε λίγο, γεράκο μου» προσπαθεί 
να τον καθησυχάσει.  

Τώρα τον σηκώνει στην αγκαλιά του. Ο Γιούπι κουρ-
νιάζει στην οικεία αγκαλιά του αφεντικού του κι απολαμ-
βάνει αχόρταγα τα χάδια που εναποθέτει ο Σωτήρης στα 
αυτάκια του. Μετά τον χαμό της δεκατετράχρονης Αννού-
λας, της κόρης του Σωτήρη, έχουν δεθεί πολύ οι δυο τους. 

Έλα να μου κάνεις παρέα όσο πίνω τον καφέ μου» «α-
κούγεται η τρυφερή φωνή του Σωτήρη και τον αφήνει στα 
πόδια της, φθαρμένης από τον χρόνο, πολυθρόνας. 

Το Αγγλικό Τόι Σπάνιελ στέκεται και τον κοιτάζει να 
φέρνει το φλιτζάνι με τον καφέ, να το ακουμπά στο τραπε-
ζάκι κι ύστερα να βυθίζεται στην πολυθρόνα. Βολεύεται 
στα πόδια του και περιμένει καρτερικά να κοπάσει η βροχή, 
όπως του έχει ζητήσει το αφεντικό του.  

Όσο άξαφνα έπιασε να βρέχει τόσο άξαφνα σταματάει. 
Τη θέση της βροχής τώρα παίρνει ένας υπέρλαμπρος ήλιος. 
Μοιάζει με κάποιου είδους αγώνα σκυταλοδρομίας αυτή η 
αλλεπάλληλη διαδοχή των καιρικών συνθηκών. 

Ο Σωτήρης δεν προλαβαίνει να αντιδράσει όταν μια δέ-
σμη φωτός τον χαιρετάει από το παράθυρο. Ο Γιούπι ήδη 
σηκώνεται και γαβγίζει μπροστά από την πόρτα. Στα πό-
δια του Σωτήρη έρχεται το κρύο να καλύψει την πρότερη 
ζεστασιά που εναπόθεσε ο Γιούπι με το μακρύ του τρίχωμα. 

Σηκώνεται αναστενάζοντας. Καλά είχε βολευτεί στην πο-
λυθρόνα του, χαμένος στη θύμηση της αγαπημένης του Άν-
νας. Όμως ο Γιούπι δε χρωστάει σε τίποτα να μη βγει έξω. 
Εξάλλου του το έχει τάξει. 

«Τώρα! Τώρα, βρε ανυπόμονο πλάσμα!» 
Η πόρτα ανοίγει κι ο Γιούπι ορμάει έξω. Ο Σωτήρης 

κλείνει την πόρτα κι ο Γιούπι στέκεται ξανά μπροστά του 
κι αρχίζει να γαβγίζει. 

«Τι έχεις πάθει σήμερα, βρε γεράκο μου;» τον ρωτάει. 
Ο Γιούπι γαβγίζοντας, τρέχει γοργά προς τη βερικοκιά. 

Ο Σωτήρης απομένει να τον κοιτάζει. Προσπαθεί να κατα-
λάβει τι ακριβώς θέλει το ζωντανό.  

Όταν ο σκύλος διαπιστώνει ότι το αφεντικό του στέκε-
ται ακόμη στην πόρτα, χοροπηδάει πάνω στον κορμό της 
βερικοκιάς και γαβγίζει ακόμα πιο δυνατά. 

«Τι βρήκες εκεί, γεράκο μου;» αναρωτιέται, σκεπτόμενος 
πως κάποια γάτα θα φοβάται να κατέβει από το δέντρο. Θα 
’ναι κρίμα να αφήσει εγκλωβισμένη τη γατούλα και μάλι-
στα έπειτα από τέτοια βροχή. Θα την κατεβάσει λοιπόν, θα 
τη στεγνώσει με μια πετσέτα και θα της δώσει λίγο γάλα. 

«Στάσου να βάλω τα παπούτσια μου!» φωνάζει στον α-
νυπόμονο σκύλο κι αφού το πράττει, περπατά μέχρι το δέ-
ντρο.   

«Σιγά! Σιγά!» τον επιπλήττει που από τα χοροπηδητά 
του λίγο έλειψε να τον πετάξει στο βρεγμένο γρασίδι. Ο 
Γιούπι σταματάει και κάθεται στα πίσω πόδια του. 

«Είσαι καλό σκυλί, γεράκο μου» του απευθύνεται τρυ-
φερά ο Σωτήρης. Η τριχωτή ουρίτσα του Γιούπι κουνιέται 
πέρα δώθε χαρούμενα. Στη μουσούδα του έχει χαραχτεί η 
ανυπομονησία. Ανοίγει το στόμα του και αφήνει τη ροζ 
γλωσσίτσα του να πέσει ελεύθερη.    

Τα μυώδη χέρια του Σωτήρη παραμερίζουν τα κλαδιά 
για να καταφέρει να απεγκλωβίσει το γατάκι. Όμως, προς 
έκπληξή του, αντί για γάτα αντικρίζει ένα κίτρινο μπα-
λόνι. 

«Έλα Χριστέ και Παναγία! Ένα μπαλόνι! Για αυτό γά-
βγιζες έτσι, βρε Γιούπι; Για το μπαλόνι;» Κάνει μια κίνηση 
του στιλ άι-στο-καλό-σου ξεφυσώντας. «Νόμισα πως κινδύ-
νευε καμιά γάτα έτσι όπως έκανες, γέρο μου. Παρά τα δέκα 
σου χρόνια το μυαλό σου είναι στο παιχνίδι, έτσι, παιχνι-
διάρη;» Κι ύστερα απευθυνόμενος στο μπαλόνι. «Μωρέ 
μπράβο σου που δεν έσκασες στα κλαδιά και που άντεξες 
τέτοια βροχή!» 

Κάνει την κίνηση να το δώσει στον σκύλο που έχει απο-
μείνει άγαλμα και τον κοιτά ανέκφραστος, όμως κάτι τον 
σταματά. Ένας τόσος δα ανεπαίσθητος ήχος ταράζει τα αυ-
τιά του. Ο μοχλός της περιέργειάς του μόλις εκκινήθηκε. 

Κουνά το μπαλόνι πέρα δώθε και ο ήχος ξανακούγεται. 
Το σηκώνει στο φως του ήλιου για να δει καλύτερα τι κρύ-
βει στα σπλάχνα του και τα χάνει. Ένα τόσο δα χαρτάκι σε 
κυλινδρικό σχήμα τον κοιτάει προσμένοντας να το ελευθε-
ρώσει. Σαρώνει τον χώρο τριγύρω του ψάχνοντας για κά-
ποιο παιδί που ίσως αναζητά το μπαλόνι. Τίποτα. Στρέφει 
ξανά το βλέμμα του στην κίτρινη φουσκωτή μπάλα. Κρα-
τώντας τη στα χέρια, αρχίζει να βηματίζει προς το σπίτι. Ο 
Γιούπι τον ακολουθεί. 

Κλείνει την πόρτα πίσω του εντελώς μηχανικά. Το 
μυαλό του γεννά συνεχώς ερωτήματα. Ποιος να έκλεισε 
ένα μήνυμα σε ένα μπαλόνι και για ποιο λόγο; Μήπως κά-
ποιο παιδί έπαιζε και του φούσκωσαν το μπαλόνι χωρίς να 
καταλάβουν ότι είχε βάλει μέσα το χαρτί; Μήπως κάποιος 
κινδυνεύει κι αυτός είναι ένας τρόπος να ζητήσει βοήθεια 
χωρίς να κινήσει υποψίες σε αυτόν που τον απειλεί; Μή-
πως τελικά το χαρτί είναι ένα απλό κομμάτι χαρτί και όχι 
κάποιο μήνυμα; Ή μήπως κάποιος του κάνει φάρσα; Κι αν 
ναι, ποιος και γιατί; 

Κουράζεται να κάνει εικασίες. Ας βγάλει λοιπόν το 
χαρτί μέσα από το μπαλόνι για να διαπιστώσει αν πρόκει-
ται για κάτι ανάξιο λόγου ή κάτι άξιο προσοχής. 

Κάθεται στην πολυθρόνα και προσπαθεί να λύσει τον 
κόμπο γύρω από τον λαιμό του μπαλονιού –θέλει να του 
φερθεί με τρυφερότητα–, αλλά είναι αρκετά σφιχτός. Έτσι 
μετά λύπης του καταλήγει να το τρυπήσει με ένα μαχαίρι.  

Σηκώνεται, κρατώντας πάντα το μπαλόνι, παίρνει το 
μαχαίρι και κάθεται ξανά στην πολυθρόνα. Μόλις το 
τρυπά, εκείνο σκορπίζει μερικές υγρές πιτσιλιές και ταυτό-
χρονα συρρικνώνεται στην παλάμη του αφήνοντας πίσω 
του μια ελαφριά κραυγή διαμαρτυρίας. Ο Γιούπι, αναση-
κώνει το κεφάλι του απορημένος από τον ανεπαίσθητο 
στριγκό ήχο. Ο Σωτήρης, ψελλίζει «συγγνώμη» ενώ με τα 

δάχτυλά του ανοίγει περισσότερο τη σχισμή και ψαχου-
λεύει για το κυλινδρικό χαρτί. Σε πολύ λίγο το κρατά στα 
χέρια του. Παίρνει μια βαθιά ανάσα. Δεν ξέρει τι θα αντι-
κρίσει ξετυλίγοντάς το. Αισθάνεται την ανάγκη να απολο-
γηθεί αφού έχει την πεποίθηση ότι πρόκειται να παραβιά-
σει κάποιο προσωπικό απόρρητο. «Συγγνώμη» ψελλίζει εκ 
νέου και ξεδιπλώνει το χαρτάκι. Μπροστά του προβάλλο-
νται μικρά στρογγυλά γράμματα που έχουν πάρει ζωή από 
μαύρο μελάνι. Αφήνει τη ματιά του να σαρώσει τις λέξεις. 

Μπαμπάκα μου, 
Να χαρείς τα γενέθλιά σου και φέτος συντροφιά με τους 

αγγέλους. 
Σε αγαπώ πολύ και μου λείπεις. 
Η Ελισάβετ σου  
Ο ηλικιωμένος άντρας διαβάζει ξανά και ξανά το σύ-

ντομο μήνυμα. Η καρδιά του βροντοχτυπά σε κάθε λέξη. 
Τα χέρια του τρέμουν. Η όρασή του θολώνει. Το κορμί του 
συσπάται. Και τότε ξεσπά σε λυγμούς. 

Ο Γιούπι, ενώ είχε κουρνιάσει σε μια γωνία, μόλις αντι-
λαμβάνεται την αντίδραση του αφεντικού του, τον πλησιά-
ζει. Θέλει να μπορέσει να βάλει την τετράγωνη μουσούδα 
του επάνω στα πόδια του, μα τον εμποδίζει η μικρόσωμη 
κορμοστασιά του. Βγάζει μια κραυγή θλίψης και ξαπλώνει 
στα πόδια του. Αισθάνεται αμέσως το τράνταγμα του κορ-
μιού του από τους λυγμούς. Φτάνει μέχρι τα μύχια της ψυ-
χούλας του ο πόνος που εξουσιάζει ολόκληρη την ύπαρξη 
του αφεντικού του και μαραζώνει κι ο ίδιος ο Γιούπι. Ίσως 
η παρουσία του, η συντροφιά του, η ζεστασιά που εκπέ-
μπουν οι πόροι του δέρματός του και η καρδούλα του, να 
εξορκίσουν τους δαίμονες που κατασταλάζουν στην ταλαι-
πωρημένη ψυχή του ιδιοκτήτη του.  

Θρηνεί εδώ και κάμποση ώρα ο Σωτήρης. Το μήνυμα, 
του έχει φέρει θύμησες από το παρελθόν. Τότε που ευτυχι-
σμένος κρατούσε στην αγκαλιά του την Άννα, τη μονά-
κριβη κόρη του, το φως της ζωής του. Θυμάται τις φορές 
που τύλιγε τα χεράκια της γύρω από τον λαιμό του και του 
έσκαγε δυνατά φιλιά στα μάγουλα. Που του τραγουδούσε 
με την υπέροχη μελωδική φωνούλα της. Θυμάται το χαμό-
γελό της, απαστράπτον, εκτυφλωτικό… Αδυνατεί να ξε-
χάσει τη χαρά στο προσωπάκι της όταν της έφερνε τις α-
γαπημένες της σοκολάτες και όλα εκείνα τα βιβλία που λα-
χταρούσε να διαβάσει. Είχε κληρονομήσει την αγάπη του 
για τη λογοτεχνία και πάντα υποστήριζε πως θα γινόταν 
δασκάλα σαν τον μπαμπά της. Αλλά η μοίρα είχε αποφα-
σίσει να της στερήσει τα όνειρα. Είχε ζηλέψει τα σμαραγδέ-
νια μάτια της και τα χάλκινα μαλλιά της. Είχε φθονήσει 
τη νεραϊδίσια ομορφιά της και ένα ωραίο πρωί έκοψε το 
νήμα της ζωής της με βάναυσο τρόπο. Η δεκατετράχρονη 
Αννούλα σκοτώθηκε μια Κυριακή πρωί που πήγαινε βόλτα 
με το ποδήλατό της. Ένας μεθυσμένος άντρας την παρέ-
συρε με το αυτοκίνητό του. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος. 
Τόσο μεγάλος ήταν ο φθόνος της μοίρας για την όμορφη 
Αννούλα! Κι ο καημένος ο πατέρας της δεν θα την ξανά-
κουγε ποτέ του να του λέει «σ’ αγαπώ, μπαμπούλη μου»…  

Έχει περάσει αναρίθμητες οδυνηρές στιγμές από τον θά-
νατο της κόρης του και μετά. Άραγε από πότε έχει να χα-
μογελάσει; Από πότε έχει να νιώσει έστω ένα τόσο δα ψι-
χουλάκι χαράς; Το μόνο καλό που είχε στη ζωή του ήταν η 
Άννα. Το μοναδικό, το πιο σπουδαίο. Τίποτε άλλο. Η μάνα 
της Άννας, η Αϊντίν, ιρλανδικής καταγωγής, τους είχε ε-
γκαταλείψει για άλλον άντρα, όταν η Άννα ήταν ακόμη 
μωρό. Το όνομά της στα ιρλανδικά σήμαινε «μικρή φωτιά», 
κι αυτή η φωτιά ήταν που κυρίευσε τις ορμές της. Φόρεσε 
λοιπόν παρωπίδες στην ερωτική της τρικυμία και το ‘σκασε 
με τον εραστή της, αφήνοντας πίσω της ένα βυζανιάρικο 
και έναν σύζυγο καταρρακωμένο. Όμως τα κατάφερε να 
σταθεί στα πόδια του ο Σωτήρης. Γιατί είχε στο πλευρό του 
τη νεραϊδούλα του. 

Σηκώνεται με κόπο από την πολυθρόνα αναγκάζοντας 
τον Γιούπι να πάρει το κεφάλι του από τα πόδια του. Το 
χαρτάκι με το μήνυμα γλιστράει στο πάτωμα τη στιγμή που 
φέρνει τα χέρια του στα δακρυσμένα μάτια του για να τα 
σκουπίσει. Τα πόδια του τα νιώθει βαριά λες και τα είχε 
χώσει στο τσιμέντο. Ο Γιούπι κάθεται στα πίσω πόδια του 
παρακολουθώντας το αφεντικό του να κινείται της την 
κρεβατοκάμαρα. 

Επιστρέφει σε πολύ λίγο κρατώντας μια φωτογραφία 
στα χέρια του. Ο Γιούπι σχεδόν μυρίζει στον αέρα την λα-
τρεμένη φίλη του, την Άννα που του ρίχνει μια κλεφτή μα-
τιά μέσα από τη φωτογραφία. Ο εξηντάχρονος άντρας 
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ξανακάθεται στην πολυθρόνα έχοντας μόνιμα το βλέμμα 
του στραμμένο στο χαμογελαστό κορίτσι με τα φωτεινά 
μαλλιά και μάτια. 

«Νεραϊδούλα μου! Άγγελέ μου!» ψιθυρίζει ο Σωτήρης 
καθώς χαϊδεύει τη μορφή της στο γυαλιστερό χαρτί. «Έξι 
ολόκληρα χρόνια χωρίς να ακούω τη φωνούλα σου… Έξι 
αναθεματισμένα χρόνια χωρίς χαρά, χωρίς ζωή… Έξι κα-
ταραμένα χρόνια μοναξιάς…» Κουνάει δεξιά κι αριστερά 
το κεφάλι επικυρώνοντας την αλήθεια των λόγων του κι 
εκφράζοντας την άρνησή του για ζωή. Τα μάτια του τα σκε-
πάζουν δυο διάφανα ρολά από δάκρυα. Ο Γιούπι βγάζει έ-
ναν χαμηλό συρτό ήχο ως ένδειξη συμπαράστασης. 

 
Γεωργία  Καλαμαρά 

Ἡ  μητέρα μου εἶναι ἀπὸ πορσελάνη 

Πεζό σε υπερρεαλιστικό τόνο 

Η μητέρα μου είναι από πορσελάνη. Έχει τέσσερα πόδια 
με ονόματα παιδιών και καμπύλες στις άκρες. Η όψη της 
είναι γαλάζια. Μια χρυσή αντανάκλαση την κάνει να ξε-
χωρίζει απ’ όλα τ’ άλλα πράγματα του δωματίου. Η ράχη 
της κυρτή, σχεδόν χελωνίσια. Στέκεται -χρόνια τώρα- στο 
τραπέζι του σαλονιού. Δεν καταδέχεται να την αγγίζουν, 
τρέμει τα απρόσεχτα χέρια και τα βλέμματα. 

Η μητέρα μου είναι ένα πορσελάνινο κουτί. Κρύβει μυ-
στικά και χαμένα όνειρα. Όταν χαμογελά τα μάτια της 
στρέφονται προς τα μέσα, έτσι που κανένα χαμόγελό της 
δεν μένει χωρίς λύπη. Στο τραπέζι τού σαλονιού υποδέχε-
ται τους καλεσμένους της, αλλά ποτέ δεν είναι αυτοί που 
περιμένει. 

Δεν πλένει πιάτα. Δεν μαγειρεύει. Δεν της αρέσουν οι 
σκούπες και τα ξεσκονόπανα. Ζωγραφίζει στο πρόσωπό 
της ποτάμια που γέρνουν προς τα κάτω. Ύστερα κοιτάζει 
επίμονα την αντανάκλασή της στον τοίχο του δωματίου. 
Μετρά τα πόδια της˙ τέσσερα. Δεν είμαι εγώ, εγώ είμαι! την 
ακούω που λέει. 

Έχει μια χαραγματιά που δεν φαίνεται κι ένα χάρισμα, 
κρυφό κι αυτό. Αν της χαϊδέψεις τα μάτια και την κοιτάξεις 
συμπονετικά, αν είσαι λίγο πιο αληθινός απ’ ό,τι συνηθί-
ζεις, αν της πεις ότι την αγαπάς –μα να την αγαπάς– σου 
δείχνει κάτι παλιά μαργαριτάρια της νιότης της και σου υ-
πόσχεται, σου υπόσχεται... Μια μέρα με άφησε να δω κάτω 
από τη γαλάζια της όψη. Από μέσα ήταν λευκή με μικρές 
κηλίδες σαν αστερόσκονη. Στις γωνίες μαζεύεται το μαύρο 
και δεν φεύγει.  

Μοιάζει παλιά όσο το σπίτι που την περιέχει. Και άδεια, 
όσο τα πράγματα που δεν μπόρεσε να χωρέσει. Κάθε βράδυ 
ανάβει όλα τα φώτα. Δεν κοιμάται. Η πληγή της αφορμίζει 
τη νύχτα. 

Καταλαβαίνει με την αφή. Καμιά φορά βγάζει έναν ήχο 
σα νύχι πάνω στη γυαλιστερή της επιφάνεια. Δεν ξέρει πώς 
βρέθηκε εκεί, λέει. Το σπίτι την πνίγει. Δεν αντέχει τα κλει-
στά παράθυρα. Παραπονιέται πως κανείς δεν την ακούει. 
Κινδυνεύει να σπάσει από την παρατεταμένη αδιαφορία 
μας. Δεν είναι από πέτρα, λέει, δεν είναι πέτρα. 

Η μητέρα μου είναι από πορσελάνη. Κάθε πρωί τη ση-
κώνω και τη βάζω στο ράφι χωρίς να την κοιτάζω. Καθα-
ρίζω το τραπέζι της μ’ ένα πανί. Τη μαλώνω πως δεν κάνει 
καλά που στέκεται ακίνητη τόσο καιρό, πως αυτή φταίει 
που μαζεύτηκε τόση σκόνη. Τρίβω τις πτυχές της με μανία. 
Της τραγουδάω για ένα μικρό πορσελάνινο κουτί μέσα σ’ 
ένα μεγάλο σκονισμένο σπίτι. Στέκομαι όρθια στη μέση του 
σαλονιού, τη δείχνω με το δάχτυλο. Και άφησέ με, της λέω, 
ν’ ανοίξω την κοιλιά σου, να καθαρίσω κι εκείνο το μαύρο. 
Γίνεται τότε και το γαλάζιο της χρώμα φωτίζεται μ’ έναν 
τρόπο στεναχτικό. Την άλλη φορά, μου λέει, την άλλη 
φορά. Την επιστρέφω στη θέση της μ’ ένα πικρό φιλί. Ε-
κείνη δεν σταματάει να με κοιτάζει. 

Μισώ την ευθραυστότητά της. Κι αν μια μέρα, μου γλυ-
στρίσει από τα χέρια; Κι αν αναπηδήσει στον αέρα κι ανοί-
ξει η ράχη της και φανεί η χαραγματιά και θρυμματιστεί η 
γαλάζια της όψη; Κι αν δεν έχω προλάβει να αφαιρέσω το 
μαύρο από τις γωνίες και τα σπλάχνα της; Πώς φοβάμαι 
εκείνη την ημέρα. Πώς κουράστηκα να φοβάμαι εκείνη την 
ημέρα. 

Γεωργία Βεληβασάκη 

(Θεσσαλονίκη 5.9.2017) 

 
*πρώτη δημοσίευση Πλανόδιον, 13 Νοεμβρίου 2018 

Στη Βηρυτό 

Αφιερωμένο στο φίλο μου Roni Matni,  
που ζει στη Βηρυτό και Δόξα τω Θεώ είναι καλά!  

Στις 4 Αυγούστου 2020 συνέβη στη Βηρυτό μία μεγάλη 
φονική έκρηξη που έσπειρε το θάνατο σε ολόκληρη την 
πόλη, σε ακτίνα μήκους έως και είκοσι χιλιομέτρων. Οι νε-
κροί υπολογίζονται σε περισσότερους από εκατόν πενήντα 
και οι τραυματίες σε μερικούς χιλιάδες. Η έκρηξη έγινε αι-
σθητή ακόμα και στην Κύπρο. Αρχικά, οι κάτοικοι νόμιζαν 
ότι πρόκειται για σεισμό. Η περιοχή του λιμένα καταστρά-
φηκε σχεδόν ολοσχερώς. Ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο 
βυθίστηκε ολόκληρο. Λόγω της εκτεταμένης καταστροφής, 
και κατ’ επέκταση, της συνακόλουθης ανθρωπιστικής κρί-
σης στη χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την άμεση 
αποστολή οικονομικής βοήθειας ύψους τριάντα τριών εκα-
τομμυρίων ευρώ, καθώς και όποιας άλλης υλικής βοήθειας 
στην κυβέρνηση του Λιβάνου. 

 
Το αυγουστιάτικο μελτέμι χάιδευε σχεδόν ηδονικά τα 

ταλαιπωρημένα ζυγωματικά των κατοίκων της πολύβουης 
Βηρυτού. Η χώρα του αιώνιου και βιβλικού κέδρου είχε 
παραδοθεί εδώ και τρεις ημέρες στην ασφυκτική πολιορκία 
του άλλοτε θεού ήλιου. Ουδείς, όμως, ανησυχούσε για αυτό. 
Για την ακρίβεια ποτέ δεν ανησύχησε. Υπήρχαν άλλα πιο 
ανησυχητικά! Όπως εκείνος ο ήχος από το κέρας του πολέ-
μου που αντηχούσε τόσο άσχημα, που τρυπούσε τα αυτιά, 
που βασάνιζε τα ανθρώπινα μηνίγγια και σε έκανε να πα-
ραλύεις σε δευτερόλεπτα. Λένε ότι ο τελευταίος Φαλαγγί-
της πρώτα το καταχώνιασε σε μια βουνοκορφή του όρους 
Χαρίσσα αλλά μετά άλλαξε γνώμη, έτρεξε σαν δαιμονισμέ-
νος, γεμάτος περίσσια αγωνία, και με εκείνη την επίπλαστη 
μετάνοια - που άλλωστε τόσο διακαώς επιθυμεί στη ζωή 
του - ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, το έβγαλε από την 
κρυψώνα, το σήκωσε ψηλά, και υπό το φως του ζωοδόχου 
ενοθεϊστή θεού, που τόσο βαθιά αγάπησαν κάποτε οι πρό-
γονοί του, το κατέστρεψε, πετώντας το με δύναμη στο 
μαύρο έδαφος, ώστε να γίνει θρύψαλα…σαν μικρά-μικρά 
κομμάτια γυαλιού… που να ’ξερε τί και πώς… 

Αν και η πόλη απλωνόταν υπερήφανα στη χώρα των 
Φοινίκων, με τα αρχέγονα ύδατα της Μεσογείου να διεισ-
δύουν αρμονικά στους κόλπους του πολύγλωσσου λιμένα, 
η ζωή κυλούσε κάπως αδιάφορα για πολλούς. Η ρουτίνα 
βάραινε τα βλέφαρα, γέμιζε το μυαλό με επαναλαμβανόμε-
νες σκέψεις, πολλές φορές χωρίς ιδιαίτερη ουσία, έκανε τις 
ώρες να φαντάζουν επιεικώς ατελειώτες. Οι Μαρωνίτες α-
πομακρυσμένοι από εκείνο το παράκτιο, ίσως και ενοχλη-
τικό, σταυροδρόμι ανάκατων λαών, αναζητούσαν το βαθύ-
τερο νόημα της γήινης ύπαρξής τους, ζαλισμένοι από το θυ-
μίαμα, ψάλλοντας ακατάπαυστα διθυραμβικούς ύμνους 
γύρω από την ιερή θυμέλη. «Υπέρ υγείας, υπέρ σωτη-
ρίας…». Ποια υγεία; Ποια σωτηρία; Εκείνη η καταραμένη 
πανσπερμία φωλιάζει μες τα στήθη και κάνει τον άνθρωπο 
να ξεπληρώνει ακόμα το αρχαιότερο σφάλμα του, το προ-
πατορικό αμάρτημα. Που να ‘ξεραν τότε; Ο ιερέας μόνος, 
αυστηρά προσηλωμένος σε κάτι άκρως το υπεραισθητό, η-
γείται του χορού με βροντερή φωνή, τέτοια που ταράζει 
τους λίγους άπιστους της γειτονιάς, μεσολαβεί μεταξύ Ου-
ρανού και Γης, προσφέροντας το αίσθημα της ελπίδας. Και 
πού ακριβώς είναι αυτός ο Ουρανός; Εκεί ψηλά, πολύ 
ψηλά! Εκεί θα δείτε το κακό! Όχι σε εκείνους τους δήθεν 
περίεργους πέρα από την πλατεία των Μαρτύρων, τους 
δεινούς εμπόρους, που πολλαπλασιάζονται ωσάν εκείνη 
την παλαιά καινοδιαθηκική ρήση του Σωτήρος. Αααχχχ! 
Τι φασαρία και αυτή πάλι! Πίσω από τις άχαρες και χαμη-
λές οικοδομές με τις ξανθιές πλίνθους και τα τρίλοβα οξυ-
κόρυφα παράθυρα - τα μανταλούν - διακρίνονται με δυσκο-
λία γυναίκες μιας άλλης εποχής να τιμούν τις παραδόσεις 
της χώρας εκείνου του δισέγγονου του Νώε, του Χάκι, 
φτιάχνοντας ευλαβικά τα περίφημα λαβάς, άνδρες να α-
πολαμβάνουν ανέμελοι στο σαλόνι καφέ με κάρδαμο, παι-
διά να παίζουν δίχως κανόνες σκάκι, κρυφοκοιτώντας επα-
ναλήψεις βαρετών γαλλικών σειρών στην τηλεόραση, γά-
τες να εξασκούνται σε λογής-λογής ακροβατικά, νιαουρίζο-
ντας χωρίς ρυθμό μέσα στη χαζή ραστώνη. Και όλα αυτά 
χιλιόμετρα μακριά από τη ροζ πόλη του Καυκάσου...  

Οι ψαλμοί συνεχίζουν να διαχέονται εντός των κλιτών 
κάθε ναού, μικρού ή μεγάλου, κομψού ή όχι και τόσο κομ-
ψού. Το βαθιά ριζωμένο στις καρδίες των ανθρώπων πάθος 
για ζωή ακόμα για το άγνωστο επέκεινα δε σβήνει εύκολα. 

Η φλεγόμενη βάτος καίει ολοζώντανη, θεριεύει μέσα στις 
καρδιές όσων βρίσκονται εκεί. Με κάποια επιφύλαξη, και 
σε όσων δεν βρίσκονται σωματικά εκεί. Εδώ και εκατοντά-
δες χρόνια ταΐζουν τη φλόγα για την διεκδίκηση της αιω-
νίας ζωής με ό,τι καλύτερο διαθέτουν, με κέδρους…τα ξυ-
λοκέρατα τα πέταξαν επιδεικτικά προς δυσμάς, εκεί που μέ-
νουν οι άλλοι, η της Παρασκευής κατηχούμενοι. Σύμβολα 
αποσυμβολίζονται και άνθρωποι μυθοποιούνται. Πώς εκ 
του πυρός γεννήθηκε ο πολιτισμός και πως εκ του πολιτι-
σμού το πυρ;  Άδικα καίγονται -και θα καίγονται- όλοι αυ-
τοί κέδροι! Δε θα έρθει από την ημισέληνο το κακό, όπως 
νομίζουν ή προφητεύουν τόσοι και τόσοι! Άλλωστε και οι 
προφήτες κάνουν λάθη! Που να ‘ξεραν τότε όλοι τους, ιε-
ρομάντεις και μη; Ποιος, λοιπόν, να αναχαιτίσει την σαν 
έμφυτη ορμή για την αναζήτηση εκείνου του περσικού Κή-
που με τα αμέτρητα καρποφόρα δένδρα και τον έναν πει-
ρασμό; Η τελετή τώρα είναι στην κορύφωσή της, κάτι πε-
ρισσότερο από ένα οργιστικό δρώμενο προς τιμήν του χα-
μένου μηροτραφούς βρέφους, πλησιάζει στο…Τέλος!  

Πόνεσε η Γη από τα σπλάχνα της. Ούρλιαξε η Φύση και 
η φωνή της έγινε κύμα που στο διάβα του κατέστρεψε τα 

πάντα… πλέον τίποτα δε «ῥεῖ». Σείστηκε όλη η Βηρυτός 
και από τον Πύργο της Βαβέλ βγήκε παπικός καπνός, που 
ξεπρόβαλε σαν δηλητηριώδες μανιτάρι έτοιμο να σπείρει το 
θάνατο χωρίς διακρίσεις. Κοίτα, όμως, πώς ο θάνατος αγ-
γίζει όλο χάρη λίγο από εκείνον τον πολυπόθητο Ουρανό! 
Κατέρρευσε και ο Πύργος…έμοιαζε τόσο αγέρωχος, σαν 
άλλο σύμβολο της πόλης, σαν ένας δεύτερος κέδρος· σε πε-
ρίπτωση που τους έκαιγαν όλους να είχαν μία εναλλα-
κτική… μία καβαφική λύση, αφού χέρια βαρβάρων θα μο-
λύνουν και πάλι μια μέρα τα ιερά χώματα της Γης αυτής. 
Γέμισε λωρίδες αίματος ο ευλογημένος τόπος. Πτώματα 
σκεπάζουνε τους στενούς δρόμους, θυμίζοντας οικεία κακά, 
σαν εκείνα των Αθηναίων, που βλέπει κανείς καθήμενος σε 
μαρμάρινο κοίλο που και που τα καλοκαίρια. Η Βηρυτός 
απόψε έγινε το θέατρο του απόλυτου πόνου, του σπαραγ-
μού, του θρήνου. Μια ηλικιωμένη γυναίκα στέκει όρθια με 
τα χέρια ανοιχτά σε στάση ικεσίας σαν αρχαία ιέρεια κοι-
τάζοντας προς τον πραγματικά απέραντο Ουρανό, κλαίγο-
ντας γοερά για τη συμφορά μπλέχτηκε αναίσχυντα στο 
νήμα της ζωής της, χωρίς, όμως, να πει έστω και μισή λέξη. 
Ούτε επιφώνημα δε βγαίνει! Τα λόγια μάλλον είναι πε-
ριττά. Δεν είναι ανόητη, ηλικιωμένη είναι, και ξέρει ότι δεν 
έχει νόημα να μιλήσει. Τα μάτια και η γλώσσα του λαβω-
μένου της κορμιού τα διηγούνται όλα πολύ καλύτερα. Οδό-
φραγμα οι εναπομείναντες οδόντες και η επιθυμία για 
κραυγή, για έκφραση θλίψης απύθμενης που ανακατεύε-
ται με το σάλιο και γίνεται φαρμάκι που φθάνει μέχρι εκεί-
νον τον περίεργο κόμπο του στομαχιού. Έμεινε σαν ανεξί-
τηλο το αίμα από τα γόνατα και κάτω. Σαν κακοζωγραφι-
σμένη πιτσιλωτή χένα που με την εμφανή ασχήμια της 
στιγματίζει ψυχές, λιγότερο ή περισσότερο αθώες, βρωμίζει 
την ανθρώπινη σκέψη… Μυρίζει! Μυρίζει θάνατο! Σή-
μερα η ζωή στη χειρότερη εκδοχή της! Αύριο πλένουν τα 
σάβανα, στολίζουν τα νεκροκρέβατα, ετοιμάζουν το νεκρό-
δειπνο. 

Πολλοί  -αν δεν έχουν ήδη φύγει- ετοιμάζονται για το 
μεγάλο ταξίδι προς την εσχατιά του Ουρανού. Ανησυχούν, 
φοβούνται! Δεν ψάλλουν, δεν έχουν εκείνη την εκστα-
σιακή ορμή του αρχέγονου χορού. Γιατί; Γιατί συνέβη αυ-
τός ο όλεθρος; Δεν ακούστηκαν σάλπιγγες, δε βγήκαν τα 
θηρία από τα έγκατα της Γης, δεν κάηκε ο Κόσμος από κα-
μία λαίλαπα! Γιατί όλοι πονάνε; Γιατί λησμονούν τα λόγια 
και τα θαύματα των Αγίων, των οποίων τα ομοιώματα λένε 
ότι τα βράδια περιδιαβαίνουν στις γειτονιές των λαϊκών; 
Στο μυαλό επικρατεί κομφούζιο! Ο πανικός με φαραωνική 
εξουσία διατάζει την Πλάση! Συντρίμμια, χαλάσματα, κου-
φάρια -κάποτε ένδοξα σώματα- που τα μαζεύει με δυσκολία 
ο Σκάμανδρος όλο το λιμάνι! Και εκείνος ο Σκάμανδρος, ο 
γνήσιος, τότε τα ξέβρασε όλα, αυτός όχι…τα τραβάει όλα 
με δύναμη βαθιά στον μαύρο πάτο του, δίπλα σε αμφορείς 
παμπάλαιους, και μια -σύγχρονη- καρίνα πλοίου, ενός άλ-
λου πολυτελούς τιτανικού. Θα έλεγε κανείς «Ανάθεμα 
στους αιτίους!» αλλά καλύτερα να μην κάνει τον κόπο 
τούτο. Τη φράση αυτή την έχει ήδη πει άλλος, σε έναν άλ-
λον όλεθρο, σε μια άλλη εποχή…κάπως μακρινή…κάπως 
παρεξηγημένη…κάπως ξεχασμένη από πολλούς, ικανή 
μόνο να πιάνει χώρο στα σχολικά βιβλία. Στη συνείδησή 
μας μάλλον όχι…Αφού κάθε ιστορία, όσο ανθρώπινο πόνο 
και αν κρύβει…μετά από καιρό θάβεται με επίπλαστες 
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τιμές… Ποιος θυμάται εκείνον τον καημένο Πάτροκλο; Ό-
λοι θυμούνται μόνον τον Αχιλλέα…   

Και ένας Φαλαγγίτης, κάτι σαν άλλος Ζηλωτής, ο τε-
λευταίος όλων θα έλεγαν μόνο οι αφελείς, χτενίζει επίμονα 
τα κατσαρά μαλλιά του…ανάμεσα από τους ρέοντες βο-
στρύχους βγάζει θρύψαλα, μικρά-μικρά γυαλάκια…με-
τράει ξανά και ξανά λίγα αργύρια κάποιων καλοσυνάτων 
ξένων...μονολογεί και βρίζει που δεν πρόλαβε το ισκαριώ-
τικο ξίφος του τον πόλεμο να σημάνει (σιωπηλά)!  

Γεώργιος Ορφανίδης  

Ακινησία 

«Όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας  
πηγάζουν από την ανικανότητα τού ανθρώπου  

να καθίσει ήσυχα σ’  ένα δωμάτιο μόνος του»  

Πασκάλ 

 
  Η ρύθμιση (ή αντιμετώπιση) πολλών ανθρωπίνων κα-

ταστάσεων και γεωμετρημένων πραγμάτων, γίνεται απ’ 
την ακινησία. Η  αναγκαστική επιλογή (της ακινησίας) α-
φορά δουλοπρεπείς και ψοφοδεείς, δεν ταιριάζει με τη στοι-
χειώδη αντίληψη τού κόσμου και του χρόνου (την οργά-
νωση τού πρώτου και την αφάνεια και ευθύτητα τού δεύτε-
ρου). Είναι τιμωρία και στιγματισμός μια τέτοια διαλογή, 
αφού οι διάφορες (δραστικές) κινήσεις που αναγκάζεσαι να 
κάνεις (υπό την απειλή της διασάλευσης του μικρόκοσμου) 
δεν ανατρέπουν τις χρονικές βαθμίδες, τα ταξικά κατηγο-
ρούμενα, τους περιορισμούς, το αναπόφευκτο, ούτε καν τις 
συμβάσεις που σε γυροφέρνουν (παιδιόθεν).  

   Η ηθελημένη επιλογή προϋποθέτει μια κάποια σοφία. 
Κοινώς εξασφαλίζεις θέση για κατ’ οίκον  περιορισμό (κάτι 
δεν έκανες καλά ή δεν έγραψες σωστά), θέση για τις παντό-
φλες σου σε συγκεκριμένο σημείο (γίνεται έλεγχος τακτικά 
για τα όρια), και ποδόμακτρο για τις άρρωστες φτέρνες σου. 
Η ακινησία δικαιολογεί τις σκέψεις και τις λέξεις σου (κυ-
ρίως), στο υπόγειο, στην αυλή, μπροστά στους τοίχους, 
κάθε λογής και κατασκευής, μέσα σε κάθε λογής εγκλει-
σμούς. Τα συνεργεία δουλεύουν νυχθημερόν για να κρατή-
σουν αμόλυντη την οικουμένη. Η ακινησία είναι επικίν-
δυνη και εναντίον της παγκόσμιας σωτηρίας. 

   Όταν τελικά αποφασίζεις -εκβιαστικά και μαθημα-
τικά- να πραγματοποιήσεις  τις περιβόητες κινήσεις σου για 
το αβροδίαιτον, την ένταξη στους φορολογικούς καταλό-
γους και την προσήλωση στη διαιώνιση του είδους, ξεχνάς 
ν’ ανάψεις το καντήλι στη γωνιά με τις σκιές, για να υπάρ-
χει λίγο φως τις γυμνές νύχτες. Είναι η παρηγοριά της α-
κινησίας απέναντι στην κακή λογοτεχνία και τη σωτηριο-
λογική δράση (κάθε είδους, μήκους και πλάτους). 

Χριστόφορος Τριάντης 

Οικόσιτα 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ, ΟΙ ΦΤΕΡΩΤΕΣ, δὲν θά ‘πρεπε ὑποτί-

θεται νὰ μᾶς ἀνησυχοῦν - εἶναι ἁπλοὶ ἐπισκέπτες, καθὼς 

λένε οἱ εἰδικοί. Οἱ τσοῦλες οἱ μικρὲς εἶναι ποὺ κάνουνε φω-

λιὲς καὶ θέλουν ἐπειγόντως ἐξολόθρευση. 

Δὲν ξέρω βέβαια ἂν θὰ συμφωνοῦσε σὲ αὐτὸ ὁ Ἀντω-

νάκης, ἀφοῦ -Βουδιστὴς γὰρ- πίστευε πὼς ἀνεξαρτήτως 

τοῦ μεγέθους πρόκειται γιὰ ἀτυχεῖς μετενσαρκώσεις ἀκόμα 

καὶ οἰκείων -ἀγαπημένων, ἐνδεχομένως- προσώπων, βά-

ναυσα χτυπημένων ἀπ’ τὸ κάρμα. 

Ὅπως καὶ νά ‘χει, ὁ Μῆτσος -ὡς συνήθως κυνικός- τό-

νιζε πὼς τὸ ἐνενῆντα ἐννέα τοῖς ἑκατὸ ἀπ’ τὶς ρημάδες δὲν 

τὶς βλέπουμε. 

Βλέπουμε -ἐνίοτε- ἀραχνοῦλες, ἀλλὰ συχνότερα μονά-

χα τοὺς ἱστούς τους στὶς γωνιές. Δὲν βλέπουμε ὅμως -εὐτυ-

χῶς- οὐδέποτε τὰ ἀκάρεα, παρόλο ποὺ ἰσοβίως συμβιώ-
νουμε παρέα. 

Ἴσως αὐτὰ σκεφτόταν καὶ ἡ Μαριλοῦ σὰν τῆς καρφώ-

θηκε ἡ ἰδέα ὅτι μοιραζόταν τὴ γκαρσονιερούλα μὲ φαντά-

σματα. Ἦταν ὡραῖο κορίτσι ἡ Μαριλοῦ, μὰ ξεροκέφαλο. 

Χρυσὴ τὴν κάναμε πὼς δὲν ὑπάρχει μεταφυσικὸ οὐδὲν 

ποὺ νὰ τὴν ἀπειλεῖ, αὐτὴ ἐκεῖ, νὰ σκιάζεται καὶ νὰ σκη-

νοθετεῖ τὸ θρίλερ τῆς ζωῆς της. 

Μᾶς παρουσίαζε μιὰ σειρὰ ἀπὸ ὕποπτα συμβάντα ὡς 

πασιδήλως ἐνδεικτικά τῆς ὕπαρξης μίας ἤ περισσότερων 

ὀντοτήτων ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν στὴν οἰκία της. 

Κατ’ ἀρχὴν -λέει- ἄκουγε βήματα, συρσίματα, ψιθύ-

ρους καὶ φωνές. Τὸ γεγονὸς πὼς οἱ τοῖχοι τῶν διαμερισμά-

των οὐδεμίαν ἠχομόνωση παρέχουν διόλου δὲν τὴν πτο-

οῦσε. 

Βέβαια εἶχε κάποια βάση αὐτή της ἡ ἀγωνία, ἀφοῦ -

ἀπὸ τὴν τρέλα της- εἶχε ἀποσυνδέσει ραδιόφωνα, τηλεο-

ράσεις καὶ λοιπὰ (γιὰ τὸ φόβο τῶν δαιμόνων), ὁπότε ζών-

τας στὴ σιωπὴ πῶς νὰ μὴν μεγαλοποιεῖ καὶ τὸ ἀπειροελά-

χιστο ἠχάκι; 

Τὸ σπίτι -ἀπὸ τὴν ἄλλη- εἶναι ἀλήθεια τὴν ἀνακαινι-

σούλα του τὴν ἤθελε καὶ βέβαια οὔτε λόγος γιὰ πιστοποι-

ητικὸ ἐνεργειακῆς ἀπόδοσης σὲ ἕνα κτίσμα συνομήλικο μέ 

μᾶς - καὶ κάτι παραπάνω. Πῶς νὰ μὴν τρίζουν πιὰ τὰ ἕρ-
μα πορτοπαράθυρα; 

Ἔπειτα ἡ καημένη ἡ Μαριλοῦ ἔχανε διαρκῶς πράγμα-

τα. Πασμίνες, κάλτσες κι ἀναπτῆρες δηλώνονταν συχνὰ 

πυκνὰ στὴ λίστα ἀπωλεσθέντων. Ἐγὼ ὡς ἄπιστος Θωμᾶς 

τὴ θεωροῦσα φυσικὰ ἁπλῶς ἀλλοπαρμένη. 

Ὅμως -σὰν βρώμικο μυαλό- προσπάθησα σκληρὰ νὰ 

τῆς βάλω ψύλλους στ’ αὐτιὰ μήπως ἡ κολλητή της, αὐτὴ 

ἡ Μίρκα ἡ παρδαλή, τῆς βούταγε τὰ διάφορα - ἔτσι γιὰ 
χάρη γούστου. 

Κι ἴσως ἦταν οἰκόσιτα τὰ πνεύματα στὸ σπίτι, ὅμως τὸ 

σύνδρομο τῆς Μαριλοῦ εἶχε ἐπεκταθεῖ καὶ σὲ ἐξωτερικοὺς 

χώρους, ὥστε παντοῦ πλέον ἔνιωθε πὼς παρακολουθεῖ-
ται. 

Ὅσο καὶ ἂν προσπάθησα νὰ ὀρθώσω τεῖχος λογικῆς 

γιὰ νὰ τὴν χαλαρώσω, ἐκείνη δὲν ξεχνιότανε λεπτό. Κι 

ἐνῶ ἐγὼ παραμυθιαζόμουν διακαῶς μήπως κάτι παιζόταν 

μεταξύ μας, τὸ ἀγύριστο μυαλό της σκάλωνε στὰ ἀόρατα 

κατοικίδια. Ἔψαχνε καὶ μετροῦσε τὶς σκιές, διαβλέποντας 

παντοῦ ἄλλες διαστάσεις. 

Ἀφοῦ εἶχε σπουδάσει ἐνδελεχῶς τὰ ἅπαντα τῆς ἀξιό-

τιμης Μαντὰμ μὲ τ’ ὄνομα Μπλαβάτσκυ ἡ Μαριλοῦ δὲ 

σήκωνε οὔτε μύγα στὸ σπαθί της. Ἦταν καθόλα ἕτοιμη νὰ 

συστηθοῦν ἐνώπιος ἐνωπίῳ μὲ τὸ στοιχειό. Ἐπίμονα προ-

σέγγιζε τοὺς φίλους της -κι ἐμένα- νὰ κάνουμε ἐπιτέλους 

μιὰ σεάνς. 

Ὁμολογῶ ποθοῦσα σὰν τρελός τὰ τρυφερὰ χεράκια της 

νὰ ἄγγιξω – ἀλλὰ γιὰ ἐπικλήσεις καὶ τοιοῦτα ἐξωτικὰ δὲν 

ἤμουν ὁ κατάλληλος καθόλου. Παρόλα αὐτὰ κάποια στιγ-

μὴ τὴν πάτησα ὁ βλάκας κι ἀφοῦ τὸ ὑποσχέθηκα ὄφειλα 

νὰ τὸ κάνω. 

Στὴν ὥρα ποὺ ὑπέδειξε ἤμασταν ὅλοι ἐκεῖ. Στὸ χῶρο 

μόνο δυὸ κεριά. Εἶχε ἑτοιμάσει τὸ τραπέζι, τὸ ποτήρι, τὸ 

χαρτί. Πιανόμαστε κι ἀρχίζουμε τὴν ὅλη τελετή. Κρύωσα 

ἀπότομα ἀλλὰ ἤτανε καὶ ἄγρια χαράματα. 
 

Φανή Χούρσογλου 

*πρώτη δημοσίευση, 23/7/2020, λογοτεχνικό περιοδικό 
Πλανόδιον, https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com 
 

Του Χρόνου 

Η Μ. τριγύριζε φορώντας μόνο τα παπούτσια της και 
γέμιζε την τσάντα της με τα απαραίτητα: βιβλία, ένα τε-
τράδιο, ένα μικρό σημειωματάριο, τα στυλό, σταφύλια για 
σνακ, κινητό, κλειδιά..Τα πετούσε όλα μέσα στην κίτρινη 
ψάθινη τσάντα της. Αφού σκάναρε με το βλέμμα της το δω-
μάτιο και σιγουρεύτηκε πως δεν χρειαζόταν κάτι άλλο, φό-
ρεσε βιαστικά το μαύρο φόρεμα με τα λουλούδια. Καθώς 
κατέβαινε με το ασανσέρ το έφτιαξε λίγο στους ώμους και 
του έσφιξε τη ζώνη στη μέση για να μην μοιάζει τόσο με 
ρόμπα. Της ήταν αδύνατο να δουλέψει στο σπίτι. Εκεί δεν 
υπήρχε ούτε ησυχία, ούτε φασαρία. Μόνο ένας βόμβος, 
κάτι σαν παράσιτα ραδιοφώνου. 

*** 
Κάθε μέρα που ξημερώνει ο Θεός κάνω ακριβώς το ίδιο 

πράγμα. Σηκώνομαι ήδη ντυμένος από τη χθεσινή μέρα, 
κλείνω τα αναμμένα από τη νύχτα φώτα, κατεβαίνω στον 
δρόμο κι ακολουθώ την ίδια διαδρομή. Περνάω απ' όλα τα 
καφέ της γειτονιάς μου με τη σειρά. Σε κάποια μπαίνω και 
μέσα, ζητάω να με κεράσουν καφέ ή να πιω νερό. Ζητάω 
να κάτσω λίγο σε κάποιο τραπέζι. Συνήθως δεν με αφή-
νουν. Όμως όλοι με ξέρουν. Δεν με χαιρετάνε βέβαια όταν 
με βλέπουν, αλλά τουλάχιστον μου μιλάνε. Δεν με πειράζει 

αυτό, τώρα πια τίποτα δεν με πειράζει. Παλιά, όταν ζούσε 
η μάνα μου νευρίαζα εύκολα κι οι άνθρωποι με απέφευγαν 
γιατί τους έβαζα τις φωνές, τώρα πια δεν το κάνω, αλήθεια 
δεν το κάνω. Αυτή η βόλτα μου παίρνει ως το μεσημέρι. 
Μετά γυρίζω σπίτι. Κάθομαι στο μπαλκόνι και κοιτάζω τα 
αμάξια που περνούν. Το απόγευμα κάνω ακριβώς το ίδιο 
πράγμα. Περνάω από όλα τα καφέ της γειτονιάς μου με τη 
σειρά. Με την ανάποδη σειρά αυτή τη φορά. Όμως δεν 
μπαίνω μέσα τώρα, το απόγευμα φοβάμαι να πλησιάσω 
γιατί ξέρω ότι γίνομαι λίγο πιο άγαρμπος, πιο άγριος. Το 
καταλαβαίνω, είναι τρελό το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να το 
ελέγξω, το καταλαβαίνω όταν βυθίζομαι, μα δεν μπορώ να 
ελέγξω τον εαυτό μου κι αρχίζω να φωνάζω.  

*** 
«Πάλι ποιήματα γράφεις;», ρώτησε ο Μπάμπης ο σερβι-

τόρος την Μ. 
«Θα δείξει, το προσπαθώ. Προς το παρόν το καλύτερο 

που μπορώ να γράψω είναι ότι τα λεφτά φεύγουν απ' την 
τσέπη μου όπως τα φύλλα απ' τα δέντρα το φθινόπωρο. 
Τρομερά ποιητικό, τι να σου πω», αυτοσαρκάστηκε η Μ. 
βγάζοντας να πληρώσει για τον καφέ και τα δύο ποτηρά-
κια ρακή που είχε πιει τόσες ώρες που καθόταν στο τραπε-
ζάκι του “Χαΐνη”, ενός μικρού συνοικιακού καφενείου 
φτιαγμένου όλο από ξύλο, όπου περνούσε τις μεσημεριανο-
απογευματινές ώρες της μέρας στο ίδιο πάντα τραπεζάκι, 
δίπλα στο πιάνο, διαβάζοντας και γράφοντας. Μόνο τα 
βράδια, όταν πήγαινε με παρέα καθόταν σε άλλα τραπέζια 
γιατί εκείνο το έβλεπε σαν το γραφείο της.  

«Στο λέω τόσον καιρό. Μυθιστόρημα κάτσε να γράψεις. 
Να έρχεσαι εδώ τώρα που χειμωνιάζει, να σου φτιάχνω 
τσαγάκια και κακάο, να κάθομαι κι εγώ να διαβάζω το βι-
βλίο μου πίσω απ' τη μπάρα να γράφεις κι εσύ, να γίνει best 
seller να γίνει χαμός.» 

«Καλά, καλά θα δούμε...Πρέπει να φύγω τώρα, θα τα 
πούμε πάλι αύριο. Τσάο τσάο!» 

*** 
Πολύ μ' αρέσει να κοιτάω τον κόσμο. Το ‘φχαριστιέται 

η καρδιά μου, είναι σαν να βλέπω τηλεόραση. Τηλεόραση 
δεν έχω σπίτι βέβαια γιατί την έσπασα μια φορά και δεν 
πήρα άλλη, αλλά είναι κάπως το ίδιο. Τους βλέπεις όλους, 
είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Φοράνε άλλα ρούχα, 
φοράνε γυαλιά, άλλοι είναι μικροί ή μεγάλοι, κάθονται μό-
νοι τους ή είναι ζευγάρια ή φίλοι που κάνουν φασαρία. Ε-
μένα πιο πολύ μ' αρέσει να βλέπω αυτούς που κάθονται μό-
νοι τους. Μου έρχονται στο μυαλό τόσες πολλές ιστορίες. 
Δεν μπορώ να σταματήσω όλες αυτές τις ιστορίες που μου 
κατεβαίνουν στον νου και με τρελαίνουν. Πάνω που πάω 
να το διασκεδάσω, συμβαίνει πάλι αυτό στο μυαλό μου και 
μετά το χάος κι αρχίζω πάλι να φωνάζω. Μόνο δύο είναι 
που μπορούν και με ηρεμούν. Δηλαδή δεν είναι δύο μαζί, 
αλλά είναι πάντα εκεί. Όταν με πιάνει πανικός είναι πάντα 
εκεί. Πότε ο ένας και πότε ο άλλος. Είναι οι μόνοι που δεν 
μου φτιάχνουν ιστορίες. Είναι σκυμμένοι σε βιβλία, σε χαρ-
τιά, είναι σαν να τους έβαλε εκεί ένα χέρι από κάπου αλ-
λού, σαν να μην βρίσκονται στο καφέ, αυτοί δεν με ταρά-
ζουν, δεν ξεσπάει καταιγίδα στο μυαλό μου, δεν θέλω να 
φωνάξω όταν τους βλέπω. 

*** 
«Έγραψες τίποτα σήμερα;», ρώτησε την Μ. ο 

Μπάμπης. 
«Έγραψα, μα όχι ποίημα. Προσπαθώ να γράψω ένα 

άρθρο για έναν ποιητή, τον Λεοντάρη, μου το ζήτησαν από 
ένα περιοδικό. Να πω την αλήθεια, μου ζήτησαν απλώς ένα 
άρθρο κι εγώ διάλεξα να γράψω για τον Λεοντάρη, αχ και 
θέλω να είναι κάτι καλό. Τελοσπάντων, τι μου φταις κι εσύ 
τώρα να σε βομβαρδίζω μ’ αυτά.» 

«Α, να σε ρωτήσω πριν φύγεις. Έχεις δει καθόλου τε-
λευταία αυτόν τον γείτονά σου; Τον τρελό;» 

«Αυτόν που γυρνάει στους δρόμους και φωνάζει; Όχι. 
Αν και πρόσεξα το πρωί πως τα φώτα του μπαλκονιού ή-
ταν αναμμένα. Γιατί ρωτάς;» 

«Τον ψάχνουνε, ρωτούσε κι η αστυνομία στη γειτονιά κι 
είπα μήπως..» 

«Α μπα, δεν ξέρω τίποτα. Τα λέμε, τσάο.» 
*** 

Έχει μια ηρεμία αυτό το παιδί. Κάθομαι απέναντι στο 
παγκάκι του πάρκου και τον παρατηρώ. Έχει μεγάλα γα-
λάζια μάτια και μια κοιτάει τα βιβλία του και μια σηκώνει 
το κεφάλι πάνω. Το κάνει σχεδόν ευλαβικά, ανά τακτά δια-
στήματα. Μ' αρέσει. Είναι απλός, καθαρός, ήσυχος. Γράφει 

https://bonsaistoriesflashfiction.wordpress.com/
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με προσοχή, αργά αργά αλλά με σιγουριά. Η κοπέλα που 
λέω δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Φοράει πά-
ντα πολύχρωμα ρούχα και πολλά κοσμήματα. Μοιάζει 
χαωμένη. Κι αυτή κάθεται και διαβάζει, αλλά όταν σηκώ-
νει το κεφάλι της το βλέμμα της είναι σαν κάτι να ψάχνει, 
σαν να περιμένει μια απάντηση. Κι όταν γελάει, όταν γε-
λάει, όταν γελάει δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, ας πούμε 
ότι κάνει πολύ θόρυβο. Οι δυο τους είναι σαν ένα ρολόι. Έ-
τσι μου έλεγε παλιά η μάνα μου.  Το ρολόι είναι μισό μισό. 
Μισό μέρα και μισό νύχτα. Το ρολόι είναι μία σιγουριά, ο 
κόσμος κινείται, ο χρόνος θα συνεχίσει να υπάρχει. Όλα θα 
πάνε καλά.  

*** 
«Ποιος άφησε εδώ αυτό το βιβλίο;» ρώτησε τον Μπάμπη 

η Μ. Στα χέρια της κρατούσε τη Ψυχοστασία του Λεο-
ντάρη. Τι σύμπτωση να βρεθεί στο τραπεζάκι που πάντα 
κάθεται. Αυτά δεν συμβαίνουν.  

«Δεν ξέρω, τώρα αλλάξαμε βάρδια», είπε ο σερβιτόρος 
και χώθηκε πίσω απ' το μπαρ να ετοιμάσει τον σκέτο ελλη-
νικό της Μ.  

Η Μ. ξεφύλλισε το βιβλίο, είδε ότι ήταν υπογραμμι-
σμένο και σημειωμένο.  

«Ίσως βέβαια να το ξέχασε ο Γ. τώρα που το σκέφτομαι. 
Έρχεται εδώ και διαβάζει. Δώσ' μου να το φυλάξω αν εί-
ναι», ακούστηκε πάλι η φωνή του σερβιτόρου μέσα απ’ το 
μπαρ. Η Μ. συνέχισε να διαβάζει τις σημειώσεις στα περι-
θώρια. Ήταν γι' αυτήν ένα δώρο. Ο Μπάμπης της άφησε 
τον καφέ κι εκείνη ούτε που το πρόσεξε, τόσο απορροφη-
μένη ήταν. Σημείωνε πάνω στις σημειώσεις του άγνωστου 
Γ., όταν μια σκιά της έκρυψε το φως και δεν μπορούσε 
πλέον να διαβάσει. Σήκωσε το βλέμμα της και είδε δύο γα-
λάζια μεγάλα μάτια να την κοιτούν. 

«Πέρασαν τα χρόνια, πέρασαν τα χρόνια, πέρασαν τα 
χρόνια...», φώναζε μια γνώριμη φωνή έξω απ' τον Χαΐνη. 

«Α, τον βρήκανε», ξεφύσηξε ο Μπάμπης.  

Ιωάννα Λιούτσια 
Κι από πάγο.. ζωή 

Έτρεχαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν από την έπαυλη 
που για χρόνια υπήρξε η φυλακή και των δυο δίχως να 
κοιτάξουν πίσω τους στιγμή. Κάποια στιγμή, όταν είχαν 
φτάσει αρκετά μακριά, σταμάτησαν στην όχθη ενός ποτα-
μού. Κάθισαν στον κορμό ενός δέντρου ακουμπώντας τις 
πλάτες τους για να ηρεμήσουν τις ανάσες τους. Ο ήλιος έ-
δυε. Κανείς δεν άρθρωνε λέξη.  

Η σκέψη της γύριζε συνέχεια στις σπάνιες τυχαίες συ-
ναντήσεις τους στον κήπο της έπαυλης. Όταν ο δυνάστης 
τους δεν τους παρακολουθούσε, εκείνος έβρισκε ευκαιρία 
να την πλησιάσει. Την ρωτούσε διστακτικά για πολλά 
πράγματα. Μικρά και απλά, ανθρώπινα, καθημερινά. Πά-
ντα όμως η κουβέντα τους κατέληγε με εκείνον πικραμένο, 
γιατί τα περισσότερα θα έπρεπε να μπορεί να τα νιώσει. 
Αλλά εκείνος… δεν μπορούσε. Καταλάβαινε την αξία 
τους, τη σημασία τους, αλλά όχι να νιώσει. Απόψε ίσως όλα 
να τελείωναν για εκείνη. Ήθελε όμως να του πει. Για α-
κόμα μία φορά. Του το χρωστούσε πια, αφού εκείνος την 
έσωσε. Έσωσε και τους δυο τους. 

«Θέλω να ξέρεις… θέλω να νιώσεις». 
«Το ξέρεις πως αυτό δεν γίνεται». 
«Τότε ακούμπα το χέρι σου στην καρδιά μου και νιώσε». 
«Mα αν σε ακουμπήσω θα παγώσεις». 
«Είμαι διατεθειμένη να το ρισκάρω». 
Το παγωμένο πλάσμα έτεινε το χέρι του και, αργά-

αργά, το εναπόθεσε επάνω στο μέρος της καρδιάς. Αισθάν-
θηκε το πρώτο χτύπημα στην παλάμη του. Κι έπειτα ακο-
λούθησε κι άλλο, κι άλλο. Τα μάτια του άνοιξαν διάπλατα 
και την κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο ενθουσιασμό. Τότε 
προσεκτικά, έγειρε το κεφάλι του επάνω στο στέρνο για να 
ακούσει καλύτερα και ένιωσε τον χτύπο της να αντηχεί 
σαν να ήταν της δικής του.  

«Αυτή είναι η καρδιά σου;» τη ρώτησε με χαμηλή φωνή. 
«Ναι. Πες… τι ακούς;» το ρώτησε εκείνη. 
«Πόνο, αγάπη, φόβο, επιθυμία…» 
«Ξέρεις τι είναι όλα αυτά;» 
«Όχι. Δεν τα έχω νιώσει ποτέ. Οι δικές μας καρδιές είναι 

κρύες σαν πάγος. Μονάχα η λογική τις οδηγεί. Δεν είναι 
φτιαγμένες να αισθάνονται όλα αυτά που εσείς οι άνθρωποι 
μπορείτε», της απάντησε θλιμμένα.  

«Πόσο λυτρωτικό…» του απάντησε ξέπνοα. 

«Γιατί λυτρωτικό; Θα έδινα τα πάντα να μπορούσα να 
νιώσω… Πόνο, χαρά, αγάπη… Όλα! Γνωρίζουμε για τα 
συναισθήματα, όμως δεν είμαστε φτιαγμένοι να τα νιώ-
σουμε». 

   Ξαφνικά, το πλάσμα συνειδητοποίησε πως οι παλμοί 
της καρδιάς της έγιναν πιο αδύνατοι. Την κοίταξε και είδε 
πως η επιδερμίδα της είχε χάσει το ροδαλό της χρώμα. Την 
άγγιξε και το δέρμα της ήταν κρύο. 

«Τι σου συμβαίνει; Είσαι παγωμένη και η καρδιά σου… 
δεν μπορώ να την ακούσω δυνατή όπως πριν», ρώτησε α-
νήσυχο. 

«Πεθαίνω… ξέρεις  τι είναι ο θάνατος;» 
«Είναι το κενό, το τίποτα». 
«Πολύ σωστά. Υπάρχουν όμως διάφορα είδη θανάτων. 

Είναι εκείνος που ζεις κάθε μέρα κι ενώ αναπνέεις… απλά 
υπάρχεις. Όμως δεν ζεις. Η ουσία της ζωής περνά από τα 
χέρια σου, κι εσύ, απλός θεατής, την παρακολουθείς να χά-
νεται. Υπάρχει κι εκείνος, που όταν κοπεί το νήμα της ζωής 
σου, η ψυχή αφήνει το σώμα κι επιστρέφει εκεί απ’ όπου 
και ξεκίνησε». 

«Εσύ τώρα…» 
«Εγώ, για πολύ καιρό, ζούσα έναν καθημερινό θάνατο 

που δεν διάλεξα. Όταν αποφάσισα να κόψω τα δεσμά μου 
ήταν ήδη αργά. Όλα έχουν ένα τίμημα. Κι έτσι, η πληγή 
μου που ήταν πιο βαθιά απ’ όσο πίστευα, θα οδηγήσει την 
ψυχή μου εκεί που ανήκει». 

«Όμως δεν είναι σωστό αυτό! Είσαι τόσο νέα…». 
«Το μόνο που ήθελα ήταν να είμαι ελεύθερη. Και το έ-

νιωσα. Έστω αυτές τις λίγες ώρες, ένιωσα τη φλόγα της να 
καίει την καρδιά μου από επιθυμία γι’ αυτήν. Και νιώθω 
ευγνώμων… χάρις σ’ εσένα» είπε και ακούμπησε το χέρι 
της στο δικό του. 

   Εκείνο την κοίταξε και είδε πως τα μάτια της είχαν 
σφαλίσει πια. Έσκυψε στο στέρνο της, μα ο χτύπος της 
καρδιάς είχε πάψει. Τότε συνέβη κάτι απροσδόκητο. Έ-
νιωσε τα μάτια του υγρά. Μόλις είχε δακρύσει για πρώτη 
του φορά. Η καρδιά του είχε γεμίσει από θλίψη μα και α-
γάπη.  

«Σ’ ευχαριστώ…» ψιθύρισε καθώς τα χείλη του εναπό-
θεταν ένα ευλαβικό αλμυρό από τα δάκρυα φιλί στο μέ-
τωπό της. 

Πλάι στον κορμό δίπλα της, βυθίστηκε σε σκέψεις. Τυ-
λιγμένες τώρα από συναισθήματα που πια ένιωθε, χόρευαν 
σαν τρελές στο μυαλό του. Κρατούσε σφιχτά το χέρι της 
και κοιτούσε το αίμα από την πληγή της. Ήταν το στιλέτο 
τού μέχρι πριν λίγο δεσμώτη τους, που της επέφερε αυτήν 
τη θανατική ποινή. Ξαφνικά ένιωσε την ανάσα του να 
βγαίνει γρήγορα και τα σωθικά του να καίνε από ένα ά-
γνωστο άγριο συναίσθημα. Δεν το είχε καταλάβει αλλά το 
στέρνο του ανεβοκατέβαινε γρήγορα και το βλέμμα του 
είχε σκληρύνει. 

«Θυμός…»  
   Μόλις άκουσε τη φωνή της, γύρισε ξαφνιασμένος 

προς το μέρος της. Εκείνη του χαμογέλασε. 
«Αυτό που αισθάνεσαι είναι θυμός. Συμβαίνει σε όσους 

νιώθουν αδικημένοι. Σε όσους λυπούνται». 
«Μα εσύ… πώς…» κατάφερε μόνο να ψελλίσει σαστι-

σμένος. 
«Εσύ… αλλά το ερώτημα είναι πώς». 
«Είχα ακούσει ιστορίες για αγγέλους που την καρδιά 

τους συγκίνησε η ανθρώπινη αγάπη. Και την επέλεξαν. 
Συνειδητά πάντα. Και έζησαν σαν άνθρωποι. Δεν ξέχασαν 
τη φύση τους, όμως πια μπορούσαν να νιώσουν. Γίνονταν 
άνθρωποι. Όμως εγώ…» 

«Όμως εσύ δεν πρόλαβες να διαλέξεις, να αποφασίσεις. 
Η καρδιά σου ανέλαβε τα ηνία πριν το σκεφτείς». 

«Από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να υπάρχουμε, παρα-
τηρούμε την αγάπη. Κρυφά την ποθούμε. Η μόνη αγάπη 
που γνωρίζουμε, είναι για τον Δημιουργό μας. Όμως η αν-
θρώπινη μας μεταμορφώνει. Μας κάνει τρωτούς και δυνα-
τούς μαζί. Μέχρι τότε είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε 
παγωμένοι απέναντι σε κάθε συναίσθημα και το παγωμένο 
μας άγγιγμα, να καταστρέφει ό,τι κι αν αγγίξει ποτέ», της 
απάντησε. 

   Τα δάκρυά του είχαν γιατρέψει το σώμα της και της 
χάρισαν τη ζωή. Η μελιά του ματιά συνάντησε τη σμαρα-
γδένια δική της. Η αγάπη που γεννήθηκε ανάμεσά τους, εκ-
θρόνισε κάθε άσχημο συναίσθημα. Έτσι ήταν γραφτό. Να 
είναι μαζί. 

Νάγια Μητροπούλου 

Ντροπαλός κι απαρατήρητος  

Γενικά είμαι ένας ντροπαλός άνθρωπος με μέτρια εμφά-
νιση. Περνάω σχεδόν πάντα απαρατήρητος σε αντίθεση με 
την πρόθεσή μου που δεν είναι άλλη από το να τραβώ την 
προσοχή.  

Καθώς η μια μέρα διαδέχεται την άλλη, νιώθω σαν να 
σπρώχνω τον κόσμο με τους αγκώνες και τις γροθιές πα-
σχίζοντας να κάνω χώρο για  να υπάρξω. Κι όσο αγωνίζο-
μαι τόσο στριμώχνομαι κάτω από τους ώμους ή ακόμα χει-
ρότερα από τα πόδια κάποιων άλλων πιο σοφών, πιο κα-
λών, πιο δεξιών ή πιο αριστερών ή απλώς πιο τυχερών.   

Από συνήθεια, ακόμα και στο λεωφορείο προσπαθώ να 
ξεχωρίσω. Κάθομαι στις υπερυψωμένες θέσεις,  κι αν είναι 
όλες πιασμένες, στέκομαι ακριβώς δίπλα στην πόρτα σε τέ-
τοιο σημείο όπου όποιος μπει και όποιος βγει σίγουρα θα με 
δει. Κι αν δεν το κάνει, βρίσκω τρόπο να του τραβήξω την 
προσοχή πότε βήχοντας πάνω του, πότε σπρώχνοντας ή 
κλωτσώντας τον ανεπαίσθητα. Αυτό μου έχει στοιχίσει βέ-
βαια κάποιες άγριες ματιές στην καλύτερη περίπτωση, μια 
κλωτσιά ή ένα γερό βρισίδι στη χειρότερη. Αλλά δεν με πει-
ράζει. Μου αρκεί ότι με είδαν. Ήμουν παρών.   

Άλλες φορές πάλι ψάχνω ταμπέλες με απαγορεύσεις 
και κάνω ακριβώς το αντίθετο. Για παράδειγμα πατάω ε-
πιδεικτικά στο γρασίδι όπου γράφει «μην πατάτε το γρα-
σίδι», ανάβω τσιγάρο όπου βλέπω «απαγορεύεται το κά-
πνισμα» ή μπαίνω σαν σίφουνας όπου γράφει «μην εισέρ-
χεστε». Σχεδόν πάντα κάποιος με βλέπει, με κατσαδιάζει 
και επομένως, εγώ, υπάρχω. Κι αυτό είναι καλύτερο απ’ 
το να μην υπάρχω, από το να είμαι μια αδιάφορη φιγούρα 
μες στο πλήθος, μια ύπαρξη ισοπεδωμένη κάτω από το βά-
ρος της κανονικότητας.  

Σήμερα όμως συνέβη κάτι αναπάντεχο. Καθώς περπα-
τούσα άσκοπα στους δρόμους της πόλης, έπεσε στην αντί-
ληψή μου ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο. «Και δεν μπαίνω να 
χαζέψω;» σκέφτηκα. Και μπήκα. Στάθηκα στον πρώτο 
πάγκο που είδα μπροστά μου με τις «νέες κυκλοφορίες». 
Πήρα ένα βιβλίο στα χέρια μου και το περιεργάστηκα ή-
συχα ήσυχα, χωρίς να έχω καμία απολύτως πρόθεση, σας 
διαβεβαιώ, να κινήσω το ενδιαφέρον κανενός. Όμως, πα-
ρότι ήμουν πολύ διακριτικός, ένιωθα ολοένα και πιο έντονα 
το βλέμμα του ταμία να με παρακολουθεί. Ένα σούσουρο 
επικράτησε και σιγά σιγά η προσοχή σχεδόν όλων των ερ-
γαζομένων του βιβλιοπωλείου ήταν στραμμένη πάνω μου.  
Ένιωθα τη ματιά τους να με ακολουθεί καθώς προχωρούσα 
προς τον πάγκο με τα βιβλία αυτοβελτίωσης που μου αρέ-
σει πολύ να διαβάζω, ελπίζοντας ότι θα με βοηθήσουν να 
βρω επιτέλους πώς θα ξεχωρίζω από το πλήθος. Το βλέμμα 
μου έπεσε στην αφίσα για την παρουσίαση ενός νέου βι-
βλίου με τίτλο «Πώς να περνάς απαρατήρητος». Η φωτο-
γραφία του συγγραφέα με άφησε άναυδο. Η ομοιότητά μας 
ήταν αξιοσημείωτη.  

-«Νωρίς ήρθατε!» μου είπε αμήχανα μια γυναίκα που 
συστήθηκε ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του βιβλιοπω-
λείου, ενώ μας παρακολουθούσαν δεκάδες ανθρώπινα μά-
τια, όπως παρακολουθεί κανείς, διψασμένος για την επό-
μενη κίνηση, ένα εξωτικό θέαμα. Χωρίς καν να της απα-
ντήσω, γύρισα την πλάτη μου κι έφυγα. Το ξέρω, ήμουν 
αναιδής. Όμως, το να είμαι στο επίκεντρο, αυτή η τόσο έ-
ντονη προσοχή ήταν για μένα στ’ αλήθεια ανυπόφορη. Τε-
λικά, σκέφτομαι να ακολουθήσω την επικούρεια προτροπή 
«λάθε βιώσας». Μάλλον μου ταιριάζει περισσότερο! 

Αλεξία Καλογεροπούλου 

Ο κύκλος του δευτερόλεπτου 

Δεν περιλαμβάνεται ημερολογιακός χρόνος. Κάτι χάνε-
ται απ’ τα δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα ζωής και αθανα-
σίας, ο ήχος που μόλις ακούγεται είναι στο υπογάστριο δια-
μαρτυρόμενος (το δευτερόλεπτο που έπρεπε να είναι χα-
ρούμενο) από τόνους ανθρακικού που αφρίζει, από λιπαρά 
και πεταμένα υγρά που φτιάχνουν την υγρική διάθεση. Το 
σώμα θα κολυμπούσε αν δεν ήταν αφυδατωμένο από προ-
βλήματα επιβίωσης, καθημερινής χρήσης, από λέξεις που 
έχουν εγγραφεί ως γεγονός . Το χαρωπό πρόσωπο έχει τη 
μορφή ποτηριού με ομπρέλα θαλάσσης πάνω του (πάντα 
υπό προστασία) χωρίς ήλιο ή θάλασσα που εννοεί τη χρήση 
του σε κάθε εποχή. Οι αποικίες κογχυλιών και σπάνιων 
μαργαριταριών έχουν εγκατασταθεί στο πιατάκι της γλά-
στρας με το βασιλικό. Ότι αναζητείται υπάρχει. Κινούμενα 
αισθήματα και ουράνια τόξα. στο θολωμένο τζάμι και 
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φυσικά αποσιώπηση των προσωπικών καταδύσεων. Το 
σώμα παραμένει τρικυμιώδες εν άγνοια του ,έχει περάσει 
καιρός που το φυσικό ξεχάστηκε. Παρ’ όλα αυτά είναι ελ-
πίδα οι ανάσες,το σχολαστικό πλύσιμο ακόμα και σε υψη-
λές θερμοκρασίες, η χρήση γαντιών που αφήνουν τα χέρια 
σε δευτερόλεπτα αφής. Η συνέχεια ορίζεται στο ποτήρι με 
το νερό. Διάφανο, θυμητικό ακόμα και αν το ποτήρι έχει ένα 
ανεπαίσθητο σπάσιμο στην άκρη. Το νερό της μνήμης. 
Ποιός νιώθει εξαπατημένος από τη ρέουσα διαφάνεια; Ευ-
τυχώς το πορτρέτο της νιότης παραμένει κρεμασμένο σε πε-
ρίοπτη θέση στο σαλόνι. Πέφτει στις εύθραυστες σκέψεις 
μια μεθόριος σταγόνα ο δρόμος του νερού με σοφία ψάχνει 
τη πηγή του. Στο σημείο αυτό μπορεί να ναυαγήσει η 
ψυχή. Για λίγο. Κοιτά, δεν έχει περάσει ούτε ένα δευτερό-
λεπτο. 

Ο κύκλος της καθημερινότητας 
Με τα πλαστικά γάντια κανακεύει συνήθεις επιφάνειες 

ταραχώδεις γεύσεις που ζητούν κατάληψη του οποιοδή-
ποτε χώρου που εξουσιάζεται. Επινοεί ευτυχία ακόμα και 
όταν δεν υπάρχει, με λίγη ζάχαρη, με λίγο αλάτι με ένα 
μαχαίρι ανοίγει δρόμους, γδέρνει απογοητεύσεις. Δεν πλή-
ρωσε τυχαία της ευαισθησίας τη τιμή. Όλα έχουν αντίτιμο, 
το αίμα στο δάχτυλο, η λευκή γάζα, τα λουλούδια των πέ-
ντε ευρώ η μαραθώνιος πτήση στο διπλό κρεβάτι τα σεντό-
νια των λεπτοκαμωμένων κλωστών. Μέσα στα γάντια το 
επίκεντρο της αμαρτίας και του έρωτα, οι παλάμες κυλιού-
νται στη σπουδή εγγαστρίμυθων αφορμών, η απόσταση 
από εκείνη σε εκείνη ανυπάκουα βωβή, η κίνηση του κου-
ταλιού κυκλική στη κατσαρόλα. Τα χέρια θα πουν για ορ-
μές από μακρινά χρόνια ψηλαφιστά θα αγγίζουν το παρόν 
και ελευθερώνοντας τις λέξεις, γράφουν. Μπορεί να είναι 
έτσι, μπορεί να ερωτευτεί, μπορεί να συνεχίσει με τις υπό-
λοιπες αισθήσεις. 

Ντίνα Γεωργαντοπούλου 

Μην το πεις, πως με είδες, μην το πεις 

Βάδιζα στο καυτό απομεσήμερο. Ο υδράργυρος είχε 
σκαρφαλώσει στην φλεγόμενη γενειάδα του. «εειιι» μου 
λέει «εσύ λάμπεις πιο πολύ κ’ από μένα» Ένιωθα παιδί, που 
το στέλνει η μάνα να φέρει το ψωμί. Ψωμί της ψυχής μου 
αυτή τη φορά. Θα διάβαινα όλους τους βάτους και τ’ αγκά-
θια για να φτάσω στον προορισμό μου. Μόλις έφτασα στην 
πολυπόθητη θύρα άπλωσα το πέλμα να μπω και μια υδά-
τινη μεμβράνη απλώθηκε σ’ όλη μου την επιφάνεια. Σχε-
δόν ανεπαίσθητα κατάφερα να μπω μέσα σε τούτη την νε-
ροφουσκαλα που αιωρούνταν στο χώρο.  

Δεν έδωσα σημασία ότι είχα μπει σε μια δροσοσταλίδα. 

*** 
Τα μάτια μου πείναγαν για τον φάκελο, δεν είχα νου 

για τίποτε άλλο. Ώσπου ένα κορίτσι κοντοστάθηκε μπρο-
στά μου, κορίτσι κοριτσενιο, χαμογελούσε μέχρι την οροφή. 
Παράξενο, λέω μέσα μου, τι χαμόγελο είναι αυτό, ετούτη 
χαμογελάει και από μέσα της, χαμόγελο σκαλιστή!  

Δώσαμε χειραψία μα δεν ένιωσα μήτε σάρκα, μήτε χέρι, 
σα να άγγιζα νερό. Μπορεί κανείς να πιάσει το νερό; Έ-
πειτα μου συστήθηκε «Νάγια», ζουζούνιζε σε όλο το χώρο, 
ησυχία δεν είχε, πάνω απ’ τους ανθούς-βιβλία. Άγγιξα ένα 
βιβλίο που μου κέντρισε την προσοχή «αααα αυτό» λεει 
«εγώ το ζωγράφισα (α, και ταλαντούχα) στρογγυλό κάθισα 
καθώς μου διάβαζε και σκέφτηκα :τι συναρπαστική που εί-
ναι, πόσο πολύ θα ήθελα να την έχω φίλη! Ώσπου άξαφνα 
κουδούνισε το τηλέφωνο αμάν λέω ενοχλώ πρέπει να 
φύγω και καθώς ξεκινάω το φευγιό λέει περίμενε να σε α-
σπαστω. «εεειιι» της λεω «κοβιντ» και τι μου απαντά παι-
διά, τι απαντά «εδώ δεν φοβηθήκαμε την κακία των θεών, 
τον κοβιντ θα φοβηθούμε;»  

*** 
Την άλλη μέρα μου τηλεφώνησε ο Αντώνης.  
-Έλα Τασου μου όλα καλά; Με τον φάκελο;  
-Μία χαρά αγαπημένε μου! Αχ καλύτερα χέρια δεν θα 

μποραγαν να μου τον δώσουν.  
-Ποια; Του Νώντα; Χαχαχα 
-εεε;;;  
-Το ήξερα ότι είσαι τρελή αλλά εσύ το παράκανες παι-

δάκι μου.  
-Τι εννοείς; 
-Ο σεκιουριτας σκιάχτηκε με τα καμώματα σου.  
-Ποιος σεκιουριτας; Έχουν οι εκδόσεις Γράφημα σεκιου-

ριτα;  

-Φυσικά και έχουν, μην ξεχνάς είμαστε ο μεγαλύτερος 
εκδοτικός σ’ όλη την επικράτεια.  

(ξεροκατάπια)  
-Και τι σου είπε για μένα; 
-Πως μιλούσες μόνη σου, μετά έκατσες σε μια καρέκλα 

και είπες την ημερομηνία γέννησης σου έτσι στο ξεκου-
δουνο, αγόρασες ένα βιβλίο και στην έξοδο αγκάλιαζες τον 
αέρα.  

-Μα τα χίλια διπλοσάγονα της λογικής, ανήκουστο!  
-Έλα μη μου στενοχωριέσαι, κοίτα να επισκεφτείς έναν 

ψυχολόγο τώρα που είναι αρχή να το προλάβεις. Φημίζο-
νται οι ψυχιατρικές στο Μόναχο. Εμείς εδώ είμαστε, ότι 
θες. Να προσέχεις, ε!  

Έκλεισα αδύναμα το ακουστικό. Το αίμα μου άρχισε να 
σφυροκοπά. Έτρεξα να γκουγκλαρω το όνομα  «Νάγια»: 
Παράξενη νεράιδα. Απαγορευμένος καρπός του Δία και της 
αρχιγοργονισας. Πειραχτήρι του δωδεκάθεου, σκανδάλιζε 
θεούς και ημίθεους. Μη φανταστείτε τραγικές αταξίες, πχ 
αντί για το πρωινό τους γάλα, στην θέση του έβαζε νέκταρ. 
Ή π.χ. άλλαζε τα αρωματικά μπουκαλάκια των θεών. Για 
τέτοιες αθώες ζαβολιές μιλάμε. Μα η Ήρα θυμωμένη μαζί 
της για τους δικούς της λόγους την τιμώρησε να πλαγιάσει 
με τον ασκημότερο Κύκλωπα όλων των επο-χών (λες και 
υπάρχει όμορφος Κύκλωπας).  

Ο φτερωτός θεός όμως ψυχοπονιάρης ως ήταν την με-
ταμόρφωσε σε δροσοσταλίδα. Φήμες λένε πως όταν ο Θεός 
χάνει το χαμόγελο του σκύβει πάνω από ένα λουλούδι, μα-
ζεύει την δροσοσταλιά του και το ξαναβρίσκει. Ώστε έτσι 
λοιπόν; Ούρλιαξα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Είχα αφή-
σει μια υποσημείωση του μύθου και έσπευσα να την αποτε-
λειώσω.  

Γούρλωσα τα ματάκια μου και διάβασα: 
«Αν συναντήσεις ποτέ την νεράιδα Νάγια μην το πεις, 

πως την είδες, μην το πεις... Και κείνη για να σ’ ευχαριστή-
σει θα σου πραγματοποιήσει την μεγαλύτερη σου επιθυμία» 

Αναστασία Δαβλαρά 

Η ομορφιά του χρόνου 

Φοβόταν απελπιστικά το πέρασμα του χρόνου και τα 
σημάδια που θ’ άφηνε πάνω του. Όταν σκεφτόταν τη 
φθορά που πλησίαζε, τον κυρίευε μια τέτοια υπερκινητικό-
τητα, λες και δε θα προλάβαινε να καταναλώσει όλη την 
ενέργεια που είχε μέσα του. 

Αν ήταν δυνατόν να υπήρχε κάπου ένα δικό του πορ-
τραίτο «Ντόριαν Γκρέυ» και να άφηνε επάνω του όλες τις 
ρυτίδες και τα πρώτα μηνύματα που θα του έφερναν τα γη-
ρατειά. 

Ήταν υπερβολικά νάρκισσος, και ως ένα σημείο αυτή 
του η ωραιοπάθεια ανταποκρινόταν στη πραγματικότητα 
μια και η εποχή αλλά και οι άνθρωποι γύρω του του ενί-
σχυαν αυτή τη τάση. Έτσι χωρίς να το θέλω βρέθηκα στο 
παιχνίδι της δικής του λογικής. Αυτό που δεν ήθελα με τί-
ποτα να αλλάξει σ’ αυτόν ήταν το μέρος του σώματος του 
που λάτρευα περισσότερο τα χέρια του. Αυτά τα νευρώδη 
άκρα, με την υπέροχη πλαστικότητα και τον άπληστο φυ-
σικό ρυθμό που είχαν σε κάθε τους κίνηση. 

Κάποτε μου είπε «Δεν με πειράζει να χάσω ένα κομμάτι 
από τη δύναμη του μυαλού μου, αυτό όμως που δε θα α-
ντέξω είναι να χάσω τη δύναμη και την ορμή στη κίνηση 
μου». Τον συνάντησα μετά από χρόνια, σχεδόν αγνώριστο. 
Το κορμί του ήταν κυρτωμένο και το πρόσωπο του κρυμ-
μένο σε πυκνά λευκά γένια. Είχα ακούσει για την ιστορία 
του από τα παιδιά της γειτονιάς του. Είχε ανοίξει ένα μικρό 
μαγαζί και πουλούσε βότανα και γιατροσόφια που τα έ-
φτιαχνε ο ίδιος. 

Τίποτα επάνω του δε θύμιζε τον παλιό εαυτό του όμως 
όλοι πήγαιναν να τον ακούσουν να μιλά και να ετοιμάζει 
με τα «μαγικά του» -όπως λέγαν- χέρια τις συνταγές. Κα-
θώς τον παρατηρούσα εξεταστικά άφησα το βλέμμα μου να 
ταξιδέψει ανυπόμονα στα χέρια του. Τι παράξενο! ποτέ μου 
δεν είχα ξαναδεί πιο ερωτικά χέρια. Αυτά τα γέρικα οστε-
ώδη μέρη έμοιαζαν τόσο με δύο κουκούλια έτοιμα από 
στιγμή σε στιγμή να ανοίξουν και από μέσα τους να ξεπε-
ταχτεί η ίδια η ζωή.. 

Και ίσως νάταν αυτή η «άλλη» δύναμη που ανακαλύ-
πτεται όταν παύουμε να είμαστε θύματα των εντυπώσεων 
ή των προτύπων και μαθαίνουμε να ζούμε και να βλέπουμε 
πέρα από την «εικόνα» τον εαυτό μας και τους άλλους, 
αλλά και οι άλλοι εμάς.. 

Φανή Αθανασιάδου 

ΟΟΤΑΤΣΙ Ο ΓΙΑΠΩΝΕΖΟΣ ΘΥΡΩΡΟΣ 

Ημερολόγιο καραντίνας 
 

Ο ανήλικος επιτραπέζιος κροκόδειλος του σαλονιού μας 
τις βραδινές ώρες κρυφακούει τους γείτονες που μεταμφιέ-
ζονται σε εκδορείς και στήνουν αυτοσχέδιες χοροεσπερίδες 
προς γνώση και συμμόρφωση. Οι υδάτινοι σύντροφοι αυτο-
κτονούν ομαδικά υπό την επήρεια τούβλων και κεραμιδιών 
ακούγοντας την ηλεκτρική καρδερίνα της οθόνης. Το 
μπαλκόνι μας ανασταίνεται κάθε πρωί και μας εγκαταλεί-
πει αποπροσανατολισμένο. Τα παιδικά τρενάκια του παπ-
πού συγκρούονται με τα αδέσποτα σταχτοδοχεία και τα κο-
σμήματα της Άρτεμης στους διαδρόμους της πολυκατοικίας. 
Αύριο το μεσημέρι θα εκτοξεύσουμε τον ανελκυστήρα μαζί 
με τα τηγάνια και τα πιάτα. Τις κούπες θα τις ρίξουμε στο 
δρόμο απ’ την ταράτσα. Σπαθιά δεν έχουμε, μας ήρθανε 
μπαστούνια. Τι κι αν φυτέψαμε πυξίδες στη μοκέτα;  

Ο διακοσμητικός δύτης του ενυδρείου όταν δεν τον βλέ-
πει κανείς υποδύεται τον διευθυντή ορχήστρας. Βρέχει συ-
νέχεια στην κουζίνα κι ο ουρανός είναι κόκκινος στο βυθό 
των βάζων. Χρειαζόμαστε περισσότερο χώρο για φωνήε-
ντα το βράδυ. Συμφώνησαν και τα πλακάκια. Η βρύση 
ρουθουνίζει. Οι γάτες κάτι ξέρουν. Κάτι βλέπουν στην α-
ντανάκλαση στο τζάμι. Μου έταξε βραδινή σαββατιάτικη 
έξοδο. Αναξιόπιστο το πληκτρολόγιο για άλλη μια φορά με 
γέλασε και μ’ έπιασε κορόιδο. Πόσο αφελής και πόσο έτοι-
μος να πέσω χαμηλά. Ωρίμασα μέσα στο σπίτι τόσες νύχτες. 
Δρόμος χωρίς προορισμό και κεντρομόλος Μιας άνοιξης 
μέσα σε γλάστρες στρυμωγμένης. Πάνω σε τάφους θέλω να 
χορέψω. Αν δεν με βγάλεις έξω απόψε θα σαπίσω. Ο κα-
θρέφτης  στο μπάνιο ήταν ο πρώτος που την κοπάνησε από 
το σπίτι. Τα απορρυπαντικά ξεπέρασαν τα όρια. 

Παντού υπάρχουν κόκκινες γραμμές και πράσινοι κόκ-
κοι. Στη θέση του τοποθετήσαμε τη κουνιστή πολυθρόνα 
της γιαγιάς. Έτσι κάθε πρωί αντί να πλύνουμε τα δόντια 
και το πρόσωπο λικνιζόμαστε ώσπου μας ξαναπαίρνει ο ύ-
πνος. Υπνοβατώντας όλη μέρα καταλήγουμε κατάκοποι το 
βράδυ στο κρεβάτι.  

*** 
Τις ώρες που μουγγάθηκαν και φύγαν κανένας δεν α-

κούει την κραυγή τους καμία μουσική δεν μπορεί να παρα-
χώσει. Της αποσύνθεσης τους οι διάδρομοι στον χάρτη χα-
ραγμένοι με νικοτίνη και πικρή γεύση στο στόμα χτίζουν 
λαβυρίνθους πριν μιλήσει. Κι αυτό απελπισμένο και στε-
γνό σαν το παιδί που τιμωρήσαν και το δείραν ανοιγοκλεί-
νει μόνο από συνήθεια και τρώει από το πιάτο του σκυλιού 
την λήθη. 

Το άλφα της αλήθειας είναι ω μέγα. 

Μανόλης Μαργωμένος 

Από τα Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα: 

Gula* 

Μικροδιηγήματα σε 145 λέξεις 

Το βράδυ που η κυρία Rogers ξεμύτισε κατά τις δύο τα ξη-
μερώματα νυχοπατώντας ξυπόλητη στο τρεμάμενο πλακό-
στρωτο, ολόκληρο το χωριό ήταν στο πόδι απ’ το εκκωφα-
ντικό αλύχτισμα των σκύλων. Σε κάθε γωνία τα σκυλιά 
πετούσαν τα κοφτερά τους δόντια κι έσκουζαν λες και κά-
ποιος τα μαχαίρωνε με τσεκούρι που είχε βουτήξει σε πυ-
ρωμένη φλόγα. Στα παραθύρια των σπιτιών στεκόντου-
σαν σμήνη τα μάτια των χωριανών που κοιτούσαν μια μαυ-
ροφορεμένη γυναίκα να ξεπροβάλλει απ’ τα βάθη. Κανά 
δυο τολμηροί άντρες ξεγλίστρησαν κρυφά και της πήραν 
το κατόπι μ’ αναμμένα κεριά σαν σε τελετή. Όταν έφτασαν 
στο σπίτι της, βρήκαν την οικοδέσποινα να γευματίζει υπό 
το φως των κεριών. Η περιέργεια έμπασε κάποιον στην 
πίσω αυλή. Την είδε να πιπιλά άγρια ένα κομμάτι κόκκαλο. 
Όταν την επόμενη μέρα ανακάλυψαν ότι ο τάφος του μα-
καρίτη του κύριου Rogers είχε ανοιχτεί, ολόκληρο στο χω-
ριό τα βράδια κλείδωναν τις βαριές ξυλόπορτες.  

Αργύρης Φυτάκης 

*gula(λατ.): λαιμαργία 

Αφύπνιση σε Γαλάζιο και Λευκό 

Κάθε φορά που επισκεπτόμουν την θεία, δεν παρέλειπα 
να περάσω μόνη μου λίγη ώρα στο σαλόνι της, όσο κρα-
τούσε η προετοιμασία του τσαγιού. Αγαπημένα μέρη, 
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αγαπημένες αναμνήσεις - Το θεωρώ το πιο γαλάζιο δωμά-
τιο που θα μπορούσε να αποτυπώσει κάποιος ζωγράφος, το 
πιο γλυκό χρώμα που θα μπορούσε να έχει ένα ζαχαρωτό, 
το πιο δροσερό γαλάζιο που θα μπορούσες να νιώσεις. Γα-
λάζιος ουρανός και θάλασσα σε ένα δωμάτιο - Οι καναπέδες 
με το γαλάζιο ύφασμα συνόδευαν το ομορφότερο περσικό 
χαλί. Στην πραγματικότητα, δεν πιστεύω ότι έχει δημιουρ-
γηθεί και δεύτερο χαλί με τόσες γλυκές αποχρώσεις του γα-
λάζιου. Περπατούσα αργά στο πέλος του και ονειρευόμουν 
θάλασσες, γαλήνιες, κρυστάλλινες. Γοργόνα του βυθού γι-
νόμουν - Όταν ερχόταν η θεία με τα κεράσματα, της ζη-
τούσα να μου δείξει το μαργαριτάρι. Ποτέ δεν μου αρνή-
θηκε, ωστόσο, ποτέ δεν έδειξε ότι κατανοεί την εμμονή μου. 
Μαργαριτάρι του βυθού γινόμουν - Με περισσή φροντίδα, 
άνοιγε ένα ντουλάπι του καρυδένιου επίπλου και άφηνε 
στα χέρια μου το ιδανικό τρόπαιο. Δέος και ομορφιά - Εκεί, 
μέσα στις παλάμες μου κρατούσα έναν μικρό κρυστάλλινο 
κύβο που ιρίδιζε. Χάιδευα τις διάφανες πλευρές του, διέ-
γραφα με τα ακροδάχτυλα τις ακμές του, άφηνα τα αποτυ-
πώματά μου στην απαλή επιφάνεια, σαν να έλεγα: Αυτή 
τη στιγμή είσαι δικό μου - Στο κέντρο του κύβου, βρισκόταν 
ένα μεγάλο λευκό μαργαριτάρι, ένα αληθινό, τέλειο μαρ-
γαριτάρι, τοποθετημένο σε ένα μικρό κοχύλι. Το θέαμα ή-
ταν μοναδικό για τα μάτια μου. 

Ο χρόνος χανόταν, ο χώρος δεν υπήρχε - Όταν σήκωνα 
το βλέμμα μου, η θεία με κοιτούσε με ένα μικρό χαμόγελο. 
Δεν μιλούσε όσο λάτρευα το μαργαριτάρι. Ύστερα, μου έ-
νευε να το τοποθετήσω στη θέση του. Μείνε εδώ στο σκότος 
μαργαριτάρι. Μείνε στην κρυστάλλινη φυλακή σου - Μα-
γεμένη στο γαλάζιο σαλόνι, απολάμβανα τα βαθυστόχα-
στα λόγια της θείας μου και συγχρόνως ταξίδευα. Τα αλη-
θινά ταξίδια του μυαλού - Οι στιγμές που θαύμαζα το μαρ-
γαριτάρι μέσα στον κρυστάλλινο κύβο του, αποτελούσε το 
ταξίδι μου στο μέλλον. Ήταν η υποσυνείδητη δημιουργία 
ονείρων και σχεδίων. Ήταν η καταλυτική αντίληψη της 
ομορφιάς. Η δημιουργία βρίσκεται σε στιγμές. Η χαρά βρί-
σκεται σε στιγμές - Το μαργαριτάρι υπήρχε κλεισμένο σε 
κρύσταλλο, κρυμμένο στα σκοτεινά, μέχρι να το αναζη-
τήσω. Υπήρχε, σαν θησαυρός που πρέπει να αποκαλύψεις 
και να απολαύσεις για λίγο, πριν επιστρέψεις στην πραγ-
ματικότητα. Και ύστερα, όταν κατανοήσεις την πολύτιμη 
αξία της πραγματικότητας, να την ζήσεις. 

 
Πριν γίνεις λευκό μαργαριτάρι, εγκιβωτισμένο. 

Λίνα Βαταντζή 
Απολογία 

Δημιουργούμε αναμνήσεις σα να δίνουμε φόρο τιμής στη 
φαντασία μας. Στο μνήμα μας δικαιολογούμαστε πως η 
ζωή μας ίσως και να άξιζε καθώς ασάλευτα τα τραγούδια 
μας δεσπόζουν απάνω στον σταυρό. Αποκοιμιόμαστε σε 
στρώματα γεμάτα σπέρμα κι ηδονές που δεν προφτάσαμε, 
προς το παρόν φοβόμαστε τον ήλιο και τις ολόλευκες κουρ-
τίνες του Ιούλη, ο ήλιος μας γερνάει, μακραίνει τα γένια 
μας και το βλέμμα μας πονάει τα μάτια των περαστικών·  
στάζει κι οδύρεται ακόμη και τώρα -περασμένο φθινόπωρο- 
για την αμφιθυμία των ερώτων. Δεν έχω λόγο να μιλάω, 
μα η αγιοσύνη βλέπεις, προσκυνά ακόμη με δέος τα δάκρυα 
αυτών που με θάρρος εκπέσανε σε σώματα που δεν αλεί-
φτηκαν με φως, -σαν το δικό μου- γι' αυτό να μη φοβάσαι. 

Κάποτε θα μιλήσω, σήμερα τραυλίζω·  η σκέψη μου δεν 
ακολουθεί τη λαλιά μου. Σήμερα νεκροί χορεύουν στους 
τοίχους μου και σπάνε τα κάδρα ασπρόμαυρων φωτογρα-
φιών που στέκαμε σφιχτά αγκαλιασμένοι.  Βρυχώνται 
μέσα μου νεκροί προγόνοι γιατί καθώς χαμήλωνα το ύψος 
και το βλέμμα μου αντίκρυσα μόνο χώμα και γύμνια, εκεί 
που άλλοτε φύτρωναν οι πασχαλιές που εσύ είχες φυτέ-
ψει. Ζωντανεύω μονάχα όταν χάνομαι σε απομεινάρια πα-
ρόντος και σαν άλλος έρχομαι να σε βρω για να ξαναζήσω 
αυτό που δε σου έδωσα, αυτό που τόσο έντεχνα σου απέ-
κρυψα.  

Η ύλη παίρνει το σχήμα που αθέλητα της δίνεις. Να με 
θυμάσαι γι’ αυτό που ονειρεύτηκα πως είμαι λίγο πριν τους 
αλλεπάλληλους θανάτους μου. 

ΥΓ: Η αγάπη στέκει ακίνητη, αλλάζει πρόσωπα, μετα-
μορφώνει και μεταμορφώνεται. 

Η αγάπη πάντα εκεί. 
Δημήτρης Αθανασέλος 

 

Όρκος ζωής 
Μέρος Α΄ 

Παρίσι, Ιανουάριος 1938, μια διαφορετική έκθεση λαμ-
βάνει χώρα στην Galerie Beaux-Arts, με την συμμετοχή ε-
ξήντα καλλιτεχνών από δεκατέσσερις χώρες. Ο Andre 
Breton και ο ποιητής Paul Eluard, υπεύθυνοι για όλο το εγ-
χείρημα, ταξιδεύουν τους επισκέπτες σε υπερρεαλιστικούς 
δρόμους με μόνα εφόδια φακούς και ένα σύντομο λεξικό, 
Dictionnaire  abrégé du surréalisme. Στις σκοτεινές αίθουσες 
τα έργα των Salvador Dali, Marcel Duchamp, Kurt 
Seligmann και πολλών άλλων δίνουν μια αλλόκοτη νότα 
στην αισθητική της Σοφίας, μιας φιλόδοξης μοδίστρας που 
θέλησε, με την οικονομική βοήθεια της θείας της, να διευρύ-
νει τις γνώσεις της πάνω στα πατρόν και τις τάσεις της μό-
δας. Άλλωστε αυτή η εξάμηνη παραμονή της στο Παρίσι 
αποτελούσε και μια διέξοδο από την πρόσφατη απώλεια 
του συζύγου της, έχοντας προσβληθεί από ημιπληγία τα 
τελευταία χρόνια.  

Στάθηκε αποσβολωμένη μπροστά σε ένα από τα εκθέ-
ματα, στην κούκλα της Sonia Mossé «Σκαθάρι είναι αυτό 
πάνω στα χείλη της;» αναρωτήθηκε φωναχτά. Μια αν-
δρική φωνή απάντησε καταφατικά στην μητρική της 
γλώσσα κάνοντας την Σοφία να αναπηδήσει. 

«Ω, σας ευχαριστώ, δεν περίμενα πως κάποιος θα μου 
απαντήσει και μάλιστα στα Ελληνικά» και έσκυψε το 
βλέμμα της χαμηλά. 

«Γιώργος Ιακώβου ή όπως με φωνάζουν εδώ George» 
και άπλωσε το χέρι του για να συναντήσει το δικό της και 
συνέχισε «Είμαι ζωγράφος και διαμένω τα τελευταία πέντε 
χρόνια στο ατελιέ μου στο κέντρο της πόλης. Θα χαρώ να 
έρθετε, θα ήταν τιμή μου να μου επιτρέψετε όπως προσπα-
θήσω να αποτυπώσω την σπάνια ομορφιά σας στον καμβά» 
και φίλησε απαλά το χέρι της. 

«Σας ευχαριστώ, με λένε Σοφία Οικονομίδη, χάρηκα 
πολύ» και απομακρύνθηκε, νιώθοντας ταυτόχρονα τα μά-
γουλά της να φλέγονται. 

Το επόμενο σκοτεινό δωμάτιο της έκθεσης είχε στο κέ-
ντρο του ένα μαγκάλι-προβολέα που φώτιζε τα αμέτρητα 
σακιά που κοσμούσαν την οροφή. Ο ζωγράφος μην χάνο-
ντας την ευκαιρία στάθηκε δίπλα της και χαμογέλασε.  

«ο Marcel Duchamp προτιμάει πια τις τρισδιάστατες  δη-
μιουργίες από την ζωγραφική και όλα αυτά μετά το σκάν-
δαλο που δημιούργησε ζωγραφίζοντας μούσι και μουστάκι 
στην Mona Lisa. Τέτοια ήταν η επιρροή των υπερρεαλι-
στών στην ιδιοσυγκρασία του» και κούνησε το κεφάλι του. 

«Βλέπω πως γνωρίζετε αρκετά για την τέχνη» και τα 
χείλη της σχημάτισαν ένα πλατύ χαμόγελο. 

«Θα ήταν ευχαρίστησή μου να σας μυήσω σε αυτόν τον 
μαγικό κόσμο. Τι θα λέγατε να απολαύσουμε ένα παριζιά-
νικο αφέψημα στο café de Flore το Σάββατο;». 

Εκείνο το Σάββατο στο café de Flore, οι μόνιμοι θαμώ-
νες, άνθρωποι των γραμμάτων και τεχνών θύμιζαν σμήνος 
από μέλισσες. Ιδέες, προτάσεις, αντιρρήσεις και ενθουσιώ-
δεις φωνές κινούσαν το ενδιαφέρον της άπειρης Ελληνίδας 
που αναζητούσε από καιρό να αφεθεί στα κοσμοπολίτικα 
μονοπάτια μιας νέας πραγματικότητας και ζωής.  Ο George, 
όντας ο καλύτερος υποψήφιος για να αναλάβει την μετά-
βασή της ήταν πάντα πρόθυμος και έτσι από εκείνο το Σάβ-
βατο, ακολούθησαν και άλλες έξοδοι με την Σοφία να βυ-
θίζεται ολοένα και πιο πολύ στην μποέμικη ζωή του γοη-
τευτικού καλλιτέχνη. Θέατρο, κινηματογράφος, εκθέσεις 
ζωγραφικής, βραδιές ποίησης και λογοτεχνικά Gala γέμι-
ζαν ευχάριστα τον χρόνο της δίνοντας της έδαφος να απο-
κτήσει οικειότητα μαζί του με αποτέλεσμα εκείνος να απο-
τελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της. 

                                                         Ρόζα Παυλιώτη 

Παρανάλωμα ασφυξίας 

Μέρος Ά 

«Καλημέρα…Εγώ φεύγω,  έχω δικαστήριο σε μια 
ώρα», είπε ο Μιχάλης κοιτώντας το χλωμό της πρόσωπο 
μέσα από τον αδιάψευστο καθρέφτη τού μπουντουάρ.  

«Το γνωρίζω,  εγώ σου ετοίμασα όλη τη δικογραφία» α-
πάντησε η Εύα. 

«Μην παίρνουν τα μυαλά σου αέρα. Δεν έκανες και τί-
ποτα σημαντικό!», αποκρίθηκε εκείνος κι έκλεισε την 
πόρτα πίσω του. 

Η Εύα ζωγράφισε την απογοήτευση στο πρόσωπο. Για 
άλλη μια φορά αποδεικνυόταν ανάξια συνεργάτης στα μά-
τια του συζύγου της. Ό,τι κι αν έκανε, όσο κι αν προσπα-
θούσε, θα ήταν πάντοτε λίγη για εκείνον. Κοίταξε το εί-
δωλό της στον καθρέπτη και ψιχάλες πικρίας συγκεντρώ-
θηκαν στις κόγχες των ματιών.  

«Μαζί κάναμε σχέδια, μαζί ξεκινήσαμε και πορευθή-
καμε… τα χρόνια, αμείλικτοι ισοπεδωτές συναισθημάτων, 
με βουλιμία ξερίζωσαν κλινοσκεπάσματα κι έστρωσαν χα-
λιά ματαιοδοξίας. Κάθε μέρα κι ένας εμφύλιος σπαραγ-
μός… ζωή ασπρόμαυρη πίσω από χρωματιστές κουρτίνες 
κοινωνικών συμβάσεων. Ως πότε;» 

Με αυτές τις σκέψεις και πιέζοντας τους μύες των κάτω 
άκρων να ενεργοποιηθούν, κατευθύνθηκε στη ντουλάπα 
για να ενδυθεί. Από μια πληθώρα κοστουμιών και ταγιέρ, 
επέλεξε ένα μπλε σκούρο  παντελόνι κι ένα μεσάτο σακάκι 
ιδίου χρώματος. Ένα κολιέ μαργαριταριών φώτισε περίτε-
χνα τον σκουρόχρωμο λαιμό της. Μάζεψε επιμελώς τα 
μαλλιά της και ξεκίνησε τη διαδικασία τού μακιγιάζ. Με το 
πινέλο ματιών στο χέρι, έπρεπε να αντιμετωπίσει τη σκλη-
ρότητα τού καθρέπτη. Τα ρυτιδιασμένα μονοπάτια που 
σχηματίζονταν στις παρειές της και η καθοδική πορεία των 
βλεφάρων μαρτυρούσαν το πέρασμα του χρόνου. Ολοκλή-
ρωσε τον καλλωπισμό βιαστικά, καθώς δεν χρειαζόταν πε-
ραιτέρω υπενθύμιση τού βαλτωμένου βίου της. Είχε μεταμ-
φιεστεί επιτυχώς σε μια επιτυχημένη δικηγόρο, για να στα-
θεί επάξια στη σκιά τού επιφανή συζύγου και εργοδότη, Μι-
χάλη.  

Η διαδρομή για το γραφείο ήταν βασανιστική. Σαν 
πιόνι σε μια στρατιά αυτοκινήτων, υπεβλήθη σε άλλον έ-
ναν καταναγκασμό, αυτόν της μακρόσυρτης και αργοκίνη-
της λεωφόρου. Η ημέρα είχε μόλις ξεκινήσει μα η Εύα έ-
νιωθε ήδη υπέρβαρο το φορτίο του άδειου στομάχου. Το 
μυαλό της τραμπαλιζόταν ανάμεσα σε δικηγορικές υποθέ-
σεις και τη μιζέρια της άχρωμης πραγματικότητάς. Ο ήχος 
μιας κόρνας την έβγαλε βίαια από τον νοητικό λαβύρινθο. 
Λίγο πιο κάτω στον δρόμο, αποκαλύφθηκε η αιτία της κί-
νησης. Ένα ατύχημα ανάμεσα σε ένα αυτοκίνητο κι ένα μη-
χανάκι. Και σε αυτήν την περίπτωση, η υπεροχή του ισχυ-
ρού επικράτησε αφήνοντας το σμπαραλιασμένο δίτροχο 
στο κράσπεδο. Αφού προσπέρασε κι αυτόν τον παραλληλι-
σμό της ζωής της, κατάφερε να φτάσει στο γραφείο με ένα 
τέταρτο καθυστέρηση. Ζήτησε από τη γραμματέα να της ε-
τοιμάσει έναν καφέ κι εκείνη την ενημέρωσε πως ο Μιχά-
λης είχε αναζητήσει τη σύζυγό του δύο φορές. Το συνήθιζε 
αυτό ο Μιχάλης, να μην καλεί απευθείας την Εύα αλλά 
μέσω τρίτου προσώπου, συνήθως της γραμματείας. Ίσως 
αυτό να ήταν άλλη μια προσπάθεια επίδειξης εξουσίας και 
ανωτερότητας για τον φιλόδοξο και αλαζόνα δικηγόρο, μα 
τί σημασία είχε; Ό,τι επιθυμούσε ο Μιχάλης ήταν διαταγή 
για το προσωπικό τού γραφείου. Η εντολή αυτή τη φορά 
ήταν η Εύα να αναζητήσει πληροφορίες για έναν καινούρ-
γιο πελάτη τού Μιχάλη, ο οποίος ήταν μέλος μιας εκλεκτής 
κάστας υψηλά ιστάμενων προσώπων του εξωτερικού. Οι 
διασυνδέσεις τού Μιχάλη και η επιτυχημένη εργασιακή του 
πορεία, εξασφάλιζαν μια άνεση στην εξεύρεση καινούρ-
γιων πελατών και υποθέσεων. Η όποια συνδιαλλαγή με 
ανθρώπους κύρους προϋπέθετε προσεκτικό σχεδιασμό, δη-
μόσιες σχέσεις, διαπραγματευτικές ικανότητες αλλά και υ-
ψηλές αποδοχές για τον δικηγόρο. Κι ενώ ο Μιχάλης απο-
λάμβανε τη δόξα της επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης, η 
Εύα ήταν εκείνη που δούλευε σκληρά στο παρασκήνιο, ε-
ξετάζοντας ενδελεχώς τα δεδομένα και δημιουργώντας το 
κατάλληλο έδαφος για να ευοδωθεί η υπεράσπιση του πε-
λάτη του Μιχάλη. Ως νομικός σύμβουλος, η Εύα ήταν εξί-
σου καταρτισμένη με τον σύζυγό της, μα καταδικασμένη να 
δικηγορεί στη σκιά του. Σπάνια είχε τη χαρά να συνηγορεί 
στις δικαστικές αίθουσες, όταν ο Μιχάλης είχε πολλή δου-
λειά και δεν μπορούσε να αναλάβει κι άλλες υποθέσεις. Μα 
κι εκείνες που της επέτρεπε να αναλάβει ήταν χαμηλών οι-
κονομικών απολαβών και ορφανές κύρους. 

Η Εύα άφησε την τσάντα της στον δερμάτινο καναπέ 
του γραφείου της κι ενεργοποίησε τον υπολογιστή της. Η 
γραμματέας εισήλθε, φέρουσα μια κούπα αρωματικού 
καφέ. Από την πρώτη κιόλας γουλιά, η δικηγόρος ένιωσε 
καλύτερα. Αν και είχε δύο ακόμη υποθέσεις να διευθετήσει, 
η διαταγή του συζύγου προηγείτο. Επιδόθηκε στην ανεύ-
ρεση πληροφοριών για τον καινούργιο πελάτη.  

Νατάσα Χασάκιοϊλη 


