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Κύματα σιωπής 

Ένα κίτρινο χρυσελεφάντινο φόντο καθρεφτίστηκε 
στα ουράνια διαζώματα τις πρώτες πρωινές ώρες πάνω απ’ 
το Παρίσι. Οι λεωφόροι, φωτισμένοι λαμπιόνια σε κρεμα-
στούς φανούς πεζοδρομίων, έσβηναν τα παρακλάδια της 
νυκτός όπως έβγαινε νωχελικά απ’ την ομίχλη της υγρα-
σίας, μεθυσμένη καθώς ήταν στου Φεβρουαρίου τις δροσε-
ρές στάλες. Η ιαχή κραυγής στην Βασιλική Στρατιωτική 
Ακαδημία της Γαλλίας δεν τάραξε τα λιμνάζοντα νερά του 
Σηκουάνα. Με βήμα σταθερό εκείνα ακολουθούσαν την 
προδιαγεγραμμένη πορεία τους στο τέρμα της διασυνδέ-
σεως της πόλης με την εσωτερική χώρα ανάμεσα στο δί-
πολο της Βουργουνδίας και της Μάγχης. Μονάχα οι εκ-
παιδευόμενοι πετάχτηκαν απ’ τις κλίνες τους εν εγρηγόρ-
σει. Ήταν μέρα εορτής για το στράτευμα. Οι νέοι αξιωματι-
κοί λάμβαναν τη σπάθα των αποφοίτων της Ακαδημίας και 
επισήμως. Σε μία τελετή διακοσμητικών αναμνήσεων του 
αυτοκρατορικού παρελθόντος οι νέοι αυτοί άνδρες, πιστοί 
του Γαλλικού Έθνους στην προάσπιση των δικαίων του, 
θα αφιερώνονταν ψυχή τε και σώματι υπό τις επαγγελμα-
τικές προδιαγραφές των στρατιωτικών χιτώνων, με το 
βαθύ μπλε χρώμα στη στολή, την κόκκινη ζώνη και τα 
λευκά γάντια να αποτίνουν φόρο τιμής, στα ιδανικά της 
πατρίδας εν μέσω πάνδημης ομοιομορφίας σωμάτων. Η τε-
λευταία μέρα των εκπαιδευομένων προ της τελετής ορκω-
μοσίας περιελάβανε σειρά δοκιμών και επαναλήψεων έως 
ότου επιτευχθεί το θεμιτό αποτέλεσμα στις φαντασιώσεις 
της ιεραρχίας. Οι υποψήφιοι αξιωματικοί παρατάσσονταν 
σε διάταξη συντάγματος φορτωμένοι τον εξοπλισμό τους 
και την ειδική ενδυμασία για τις ανάγκες της τελετής, εν-
δυμασία η οποία κατέφθανε φρεσκοπλυμένη σε σορούς. Η 
εν λόγω στολή, πέραν των συμβολισμών των οποίων καρ-
φίτσωνε στα πλευρά και τους ώμους της με προεκτάσεις 
που έτρεχαν πίσω στην ιστορία στα χρόνια του Ναπολέο-
ντα Βοναπάρτη και τις επαναστατικές συμβάσεις να ανα-
ζωογονούνται στις αυτοκρατορικές βλέψεις του πραγματι-
σμού, θα συμμόρφωνε τους νέους αξιωματικούς με τις υπο-
χρεώσεις τις οποίες όφειλαν στην προάσπιση των πάτριων, 
ανά τον κόσμο, εδαφών. Πράγματι, οι απόφοιτοι της Βασι-
λικής Στρατιωτικής Ακαδημίας αναλάμβαναν καθήκοντα 
στα ακροτελεύτια σύνορα της Γαλλίας για διάστημα μεγα-
λύτερο των δέκα ετών έως ότου κριθούν κατάλληλοι για 
την επιστροφή στην μητρόπολη και την προαγωγή στα α-
νώτερα κλιμάκια του στρατεύματος, όντας ενταγμένοι στις 
γραφειοκρατικές επάλξεις της διοίκησης αποφέροντάς τους 
δόξα και φήμη. Το ένα τρίτο της σταδιοδρομίας τους οι α-
ξιωματικοί το επένδυαν σε περιοχές άγνωστες στον χάρτη 
της Γαλλίας και εν πολλοίς ξεχασμένες στα χαρτοφυλάκια 
των Υπουργείων. Θεωρούνταν έμμεση τιμωρία για τους νέ-
ους του σώματος μέσα από την οποία σφυριλατούνταν η υ-
πομονή και ο χαρακτήρας. Μία διαδικασία αυτοπεριορι-
σμού η οποία μετέδιδε τις υποχρεώσεις σε όλους όσους καρ-
πώνονταν τις φιλοδοξίες της χώρας προσφέροντας τη ζωή 
τους σε λήθαργο αισθήσεων. 

Η ηχώ, με τη Μασσαλιώτιδα στις νότες του πενταγράμ-
μου να ποτίζει κάθε σπιθαμή αυτοπεποίθησης, άνοιξε την 
αυλαία στους οφθαλμούς του Andre Fiyion. Οι ηλιακές α-
κτίνες έσπρωχναν τα κύματα θερμαινόμενων αιχμών όπως 
καρφωθούν στα περάσματα των γυάλινων παραθύρων 
του τρίτου ορόφου. Απ’ τους στενούς διαδρόμους του κτι-
ρίου τελειόφοιτοι άρχισαν να διανέμουν τις πρώτες εύθυμες 
ανταποκρίσεις με γνώμονα τη μέρα που ξημέρωσε τα πέ-
πλα της ολοκάθαρα. Οι υποψήφιοι αξιωματικοί θα λάβαι-
ναν το χρίσμα από τον Βασιλέα σε επίσημη ορκωμοσία και 
η νεανική, μέχρι πρότινος, όψη των αμούστακων αγοριών 
θα έδινε μεμιάς τη θέση της στους υπεύθυνους πολίτες του 
κράτους απ’ τους οποίους το Έθνος ασφάλιζε τα νότα του 
στην αναπαραγωγή κοινωνικών προτύπων. Πράγματι, οι 
ανώτερες θέσεις του στρατεύματος είχαν μετατραπεί σε 
κληρονομικό έθιμο των μελών της παραπαίουσας αριστο-
κρατίας, τα υπολείμματα της οποίας ήδη από τον Μεσαί-
ωνα αντάλλασσαν τα απρόσκοπτα σύμβολα τιμής στην υ-
λική ανταμοιβή της αυτοτελούς παρουσίας της στο κοινω-
νικό γίγνεσθαι. Γενεές επί γενεών τα άρρενα τέκνα της ε-
γκατέλειπαν τυχόν έτερες ενασχολήσεις και φυσικές κλή-
σεις εξαργυρώνοντας, απ’ την αυτοκρατορική αυλή, τίτ-
λους ευγενείας οι οποίοι μορφοποιούνταν σε στρατιωτικά 
αξιώματα. Μετά την ήττα στο γαλλοπρωσικό πόλεμο του 
1870 με τον οποίο, μαζί με τον Ναπολέοντα Γ΄, 

συμπαρασύρθηκε στην διάλυσή της η Β΄ Γαλλική Αυτο-
κρατορία ο στρατός αναδιοργανώθηκε από μηδενική βάση. 
Αυτή η ανατροπή των πεπαλαιωμένων τακτικών πολέμου 
και εθιμοτυπικών ιεραρχιών δεν μετέβαλε τη θέση των α-
ριστοκρατικών οικογενειών. Αντιθέτως, την αναβάθμισε. 
Όντας πλεγμένες με αόρατα δεσμά ήταν έτοιμες να θυσιά-
σουν ιστορίες και μύθους γύρω απ’ τ’ όνομά τους προκειμέ-
νου να επιβιώσουν στην επιφάνεια αλλεπάλληλων διερ-
γασιών των οποίων η αστική ανέλιξη προκάλεσε με τονι-
σμούς συ-γκρούσεων και θεσμικές επανακαθορίσεις. Επιβί-
ωσαν. Στα ανώτερα κλιμάκια της στρατιωτικής ελίτ η αρι-
στοκρατία κατόρθωσε δια μέσου των τέκνων της όχι μόνο 
να διατηρήσει την όψη της σφύζουσα δυναμικής της αλλά 
και να εντάξει στα στρατιωτικά εγχειρίδια και τις προτομές 
που κοσμούσαν την Βασιλική Ακαδημία τα ανδραγαθή-
ματα των προηγούμενων γενεών.  

Ο Andre Fiyion ανοιγόκλεισε τα βλέφαρα. Το ίδιο επί-
πονο σενάριο με τις ίδιες και αναλλοίωτες εικόνες και την 
αντίστοιχη σκηνοθεσία προθέσεων και φιλοδοξιών παίζο-
νταν ενώπιόν του. Απ’ την στιγμή κατά την οποία τα 
πρώτα ανώριμα και επίφοβα βήματα τον έφεραν στο προ-
σκέφαλο της Βασιλικής Στρατιωτικής Ακαδημίας κατήρ-
γησε οριστικά ό-ποιες ελπίδες περίσσευαν για το θέατρο και 
την υποκριτική. Δεν ήταν τόσο η συνειδητοποίηση του αδιε-
ξόδου εναλλακτικών λύσεων στην εκπλήρωση των επιθυ-
μιών όσο η εν τοις πράγμασι ακύρωση αυτών στη βάση της 
βιολογικής επιβίωσης των μελών της αριστοκρατίας. Η άρ-
νηση ακολουθίας των παραδεδεγμένων αληθειών, τις ο-
ποίες ο χρόνος σκάλιζε επιμελώς όπως τονίσει την παρου-
σία του στα σύγχρονα γεγονότα του Έθνους, θα σήμαινε 
την κατάρρευση της ιθύνουσας τάξης στον φαντασιακό κό-
σμο της αφηγηματικής εποποιίας και την εξώθησή της στον 
απογαλακτισμό απ’ τα εγκόσμια της κοινωνικής πραγμα-
τικότητας. «Θα συντριβούμε και η πρόσκρουση θα είναι α-
νεπανόρθωτη» φωνασκούσε επανειλημμένως ο πατέρας 
του όπως προετοίμαζε το έδαφος για την στρατιωτική δια-
δοχή του υιού του. Ο Andre Fiyion έβλεπε στωικά το μέλ-
λον του να ακουμπά την παλάμη του χεριού του στα χείλη 
όπως αποσιωπήσει την αντίρρηση που σκαρφάλωνε με πεί-
σμα συνειδήσεως απ’ τα υπόκωφα ρεύματα στον λάρυγγα 
των φωνών, κρούοντας την ισορροπία και τη διασάλευση 
της τάξης στο βασίλειο των σκιών. Στις πεδιάδες που περι-
κύκλωναν τα εγκεφαλικά κύτταρα οι σκιές βυσσοδομού-
σαν, με τους αέρηδες εν πλήρη στύση να τρομοκρατούν της 
βουλήσεως την ατίθαση πνοή που ολοένα ξεφύτρωνε στα 
έγκατα του ψυχικού πόνου κι ολοένα δεν έλεγε να παρα-
δεχτεί την προσωπική της ήττα. «Η μόνη σωτηρία του οί-
κου μας βρίσκεται στις στρατιωτικές αρχές τις οποίες το Έ-
θνος με τόση υπευθυνότητα μας εμπιστεύτηκε» επανέρχο-
νταν ο πατέρας για να χτενίσει το παρθένο έδαφος απ’ τις 
ανίατες σκέψεις του υιού του καθώς γίνονταν μάρτυρας 
των εχθροπραξιών που μαίνονταν στα αισθήματα αποδο-
χής του. Ο τελευταίος, σε κάθε πρόταση προσηλυτισμού 
των δεδομένων εξελίξεων της στρατιωτικής ακολουθίας 
κληρονομιών, ταξίδευε στα θεατρικά σανίδια απ’ τα οποία 
το μυαλό του δεν ξέφευγε ποτέ παρά τον εγκλωβισμό στους 
στρατώνες και τις επαναλήψεις ασκήσεων που τράνταζαν 
τους ώμους του καθώς η λόγχη, κοφτερή στο πέρασμά της, 
έπεφτε με δύναμη στα παραγγέλματα των ανωτέρων. Όσο 
η επιτομή του αριστοκρατικού επιθανάτιου ρόγχου όριζε τα 
περιθώρια ελευθερίας ο Andre Fiyion ξόδευε τον χρόνο σε 
θεατρικά έργα και τα σανίδια πειραματικών επιθεωρήσεων 
στα οποία τόσο ο ίδιος όσο και άλλα μέλη των ομοιοπαθών 
οικογενειών συναναστρέφονταν με γνώμονα την βιωμένη 
εμπειρία μίας έκφρασης λανθανουσών δονήσεων που μά-
στιζε την ανία των όπλων. Έχοντας παρακαταθήκη την α-
διαπραγμάτευτη κατάταξη στο σώμα της βασιλικής φρου-
ράς οι επίδοξοι νέοι αξιωματικοί περιγελούσαν την παιδική 
ηλικία βασιλευόμενη σε όνειρα θερινής νυκτός στα οποία, 
ωστόσο, η διανομή ρόλων και μονολόγων, διαλόγων και 
μεταμορφώσεων κάλπαζε στις εξεγερμένες υποκείμενες α-
ναγκαιότητες, όπως ξεφύτρωναν απ’ τα υπόγεια του μι-
κρόκοσμου της αριστοκρατικής πανδαισίας επιτάφιων μνη-
μείων. Οι ίδιοι αναζητούσαν το μεδούλι της ζωής έως ότου 
στο άγγιγμά του η γεύση, πικρή και απόκοσμη, αποστρέψει 
τα τελευταία δείγματα ενέργειας που αφυδατώνονταν στις 
φιλοδοξίες τους. «Και σαν ενταχθείς στις τάξεις του στρα-
τεύματος η επιβίωση της γενιάς σου έχει διασφαλιστεί έως 
την επόμενη. Μαζί με σένα εξασφαλίζεται η διαδοχή σε έ-
ναν κόσμο που έχει πάψει προ πολλού να αναγνωρίζει την 

τάξη μας ως φορέα εθνικού κύρους και εκπροσώπησης» τε-
λείωνε τις νουθεσίες ο πατέρας και ο Andre Fiyion επανέρ-
χονταν στις επάλξεις της πραγματικότητας η οποία δεν ά-
φηνε ανάσες αδέσποτες όπως οξυγονωθούν τα όνειρα και 
τα παιχνίδια των ανηλίκων αποκτήσουν επίφαση ταυτό-
τητας. Δίχως ανταπόκριση η σφραγίδα είχε τεθεί φαρδιά 
πλατιά στα έγγραφα με τα βασιλικά οικόσημα λεόντων και 
πετεινών που δέσποζαν στις περικεφαλαίες των επίσημων 
αρχών.  

Ο Andre Fiyion ανοιγόκλεισε τους οφθαλμούς του για 
τελευταία φορά. Οι ίδιες εικόνες με τον πατέρα του σε όρθια 
στάση στο οικογενειακό δείπνο να αναπολεί τα μεγαλεία 
παρελθόντων χρόνων και να προετοιμάζει το έδαφος της 
διαδοχής στα τελευταία αναχώματα της προσωπικής του 
λάμψης ενός παρακμάζοντος θριάμβου, στοίχειωναν το πε-
πρωμένο του. Εντός ολίγων λεπτών ο λοχαγός θα επισκέ-
πτονταν τα δωμάτια των νέων αξιωματικών. Έστρωσε την 
κουβέρτα, τίναξε το μαξιλάρι όπως ισιώσει τις ραγάδες του 
βραδινού ύπνου, φόρεσε τη στολή ορκωμοσίας και στήθηκε 
έμπροσθεν της κλίνης του σε στάση προσοχής. Αντίστοιχα 
έπραξαν και οι άλλοι δύο συγκάτοικοι του δωματίου. Κι ε-
κείνοι σε στάση προσοχής με τα εξαρτήματα της ημέρας σε 
διαστολή χασκογελούσαν μορφάζοντας προσδίδοντας ι-
διαίτερη νότα ευθυμίας στην τελευταία ημέρα που φιλοξε-
νούσε τις παρουσίες τους στα σκέλια της. Απ’ το βάθος του 
διαδρόμου οι φωνές του λοχαγού μαρτυρούσαν την άφιξή 
του. Υπό τις οδηγίες του μαθήτευσαν σειρές και σειρές αξιω-
ματικών οι οποίοι εγκαθίδρυαν την παρουσία τους και μό-
λις εκείνη γίνονταν μόνιμος κάτοικος στα κλινοσκεπά-
σματα της Ακαδημίας ένα πρωινό ντυνόντουσαν μεγαλο-
πρεπώς και όδευαν σε άλλες πολιτείες. Τα βήματά του βα-
ριά πλησίαζαν ολοένα στο δωμάτιο των τριών νέων. Οι τε-
λευταίοι ρουφούσαν τις σταγόνες ιδρώτα που ξεμυτούσαν 
στα μέτωπά τους και με πείσμα κράδαιναν αποφασιστικά 
στις κοκάλινες κλειδώσεις τα τυφέκια. Ο τρόπος με τον ο-
ποίο τα ακροδάχτυλα έδεναν το λαιμό τους στις ξύλινες ε-
πιπλώσεις του όπλου καταδείκνυαν τις στιγμές αγωνίας 
που περνούσαν έως ότου η επιθεώρηση ολοκληρωθεί επι-
τυχώς. Επί τέσσερα συναπτά έτη και εκατοντάδες ημερο-
λογιακές επιθεωρήσεις ο κλοιός ελέγχου έφτανε στο τέλος 
του. Η ίδια η διαδικασία αποκάλυπτε τα τρωτά της σημεία 
τα οποία οι νέοι εκμεταλλεύονταν δίνοντας έμφαση σε όσα 
ο επιθεωρητής λοχαγός επεδίωκε να δια-σφαλίσει. Η ίδια 
διεργασία με τις ομοιόμορφες αδυναμίες και τα επιφανειακά 
πασαλείμματα τάξης εκπλήρωναν το ρόλο τους στο σήμερα 
της ορκωμοσίας. 

Ο λοχαγός εισήλθε στο δωμάτιο και στάθηκε ενώπιον 
των ανδρών με αυστηρή διάθεση. Έλεγξε τον εξοπλισμό 
του καθενός εξονυχιστικά, την καθαριότητα του χώρου και 
την ετοιμότητα των υποψηφίων αξιωματικών. Ικανοποιη-
μένος έστρεψε την προσοχή του στους τρεις νέους απασφα-
λίζοντας την κεφαλή του στην κορυφή του δωματίου. 

«Έφτασε η μέρα κατά την οποία σας παραλάβαμε παι-
διά και σας παραδίδουμε άντρες. Άντρες ικανούς να υπερα-
σπιστούν το μεγαλείο της Γαλλίας απ’ τις επιβολές των ε-
χθρών της πατρίδας. Οι κίνδυνοι παραμονεύουν όπως κα-
ταλύσουν τα κεκτημένα του πολιτισμού μας. Ο αποικιακός 
χώρος γαλλικής εκπολιτιστικής ευθύνης κλονίζεται απ’ τις 
επιβουλές των βαρβάρων. Τιμήστε την πατρίδα σας όπως 
σας τιμά εκείνη σήμερα ονοματίζοντάς σας άξια τέκνα του 
στρατεύματος. Αποστολή σας η υπεράσπιση των κυριαρχι-
κών μας δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Σας παραδίδουμε το 
προνόμιο της στρατιωτικής ιδιότητας του Γαλλικού Έ-
θνους. Φανείτε αντάξιοι των προσδοκιών. Μην λησμονείτε 
τα κατορθώματα της ιστορίας, το όραμα για έναν κόσμο δί-
καιο και ειρηνικό. Η Αυτοκρατορία απαιτεί θυσίες, ευθύνη 
και πίστη στα ιδανικά τα οποία επαρκώς διδαχτήκατε» α-
ναφώνησε ο λοχαγός κλείνοντας τη σύντομη ομιλία του και 
τρία «ζήτω» ακούστηκαν σε απόλυτη σύμπνοια με τις πε-
ποιθήσεις των στομάτων.  

Οι υποψήφιοι αξιωματικοί παρατάχθηκαν σε σχηματι-
σμό ενώπιον της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης, της δι-
εύθυνσης της Στρατιωτικής Ακαδημίας και του Βασιλέως. 
Η απονομή των βαθμών στους αξιωματικούς στην κατώ-
τερη βαθμίδα αναλογίας θεωρούνταν εθνική εορτή. Από 
καιρό στα έντυπα Μέσα της χώρας υμνολογούνταν το 
στράτευμα με επίκεντρο την Βασιλική Ακαδημία Πολέμου. 
Επρόκειτο για εκλεκτό σώμα. Ίσως ήταν αδήριτη εσωτε-
ρική ανάγκη του Έθνους να διατηρήσει ζωντανή την ει-
κόνα του ένδοξου αριστοκρατικού παρελθόντος παρά τις 
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ισχύουσες ανατροπές στο περίβλημα της γαλλικής κοινω-
νίας. Ήταν ο φαντασιακός μανδύας που ανέμιζε μεσίστιος 
στα έδρανα των γαλλικών ρομαντικών θεωριών για την 
ιστορική συνέχεια του Έθνους απ’ την χρονική κάνουλα 
των πολέμων και τις παιγνιώδεις αυτοκρατορικές εξουσίες 
έως τα σύνορα του κόσμου. Οι υποψήφιοι αξιωματικοί, σε 
απόλυτη ομοιομορφία ο ένας δίπλα στον άλλο, υιοθετούσαν 
με αυστηρότητα και σοβαρότητα το ρόλο τους βαστώντας 
τα τυφέκια, στις σφαίρες των οποίων καθρεφτίζονταν η α-
ποκλειστική ενασχόλησή τους μέχρι το τέλος του βίου τους. 
Οι άνδρες έμεναν αγκυλωμένοι στα πέλματα των υποδη-
μάτων που έπλεκαν με θάρρος τις αγέρωχες στάσεις των 
σωμάτων. Το σύνταγμα, με τις πανδαισίες αρρενωπών χα-
ρακτήρων να επικρέμονται στις πεδιάδες κεφαλών καλλω-
πισμένα και τα δέρματα των προσώπων ξουρισμένα όπως 
αποκαλύψουν το πουπουλένιο άρωμα παιδικότητας που 
κρύβονταν κάτω απ’ τις ρίζες τριχωτών αγγείων, άνοιγε 
σαν βεντάλια σε μήκος δεκάδων μέτρων. Στα αριστερά του 
συντάγματος η βασιλική μπάντα παιάνιζε νότες μελωδίας 
βγαλμένες απ’ τα πεδία των μαχών καθώς η ανθρωποθυ-
σία τραγουδούσε και χόρευε στους ρυθμούς των βίαιων εκ-
φάνσεων της ανθρώπινης απαξίας. Ενώπιον του συντάγ-
ματος η κερκίδα των επισήμων με προεξάρχουσα προσωπι-
κότητα αυτή του στρατηγού και ολόκληρη την ιεραρχία επί 
ποδός να ανταγωνίζεται τη λάμψη των άστρων καρφιτσω-
μένων στο πέτο των στολών. Κάτω απ’ τα κράνη τους με 
τα βασιλικά σύμβολα τα μουστάκια τους έκλαιγαν από αυ-
ταρέσκεια όπως καμάρωναν ο ένας δίπλα στον άλλο σαν 
καιόμενες δάδες σε σκοτεινούς θαλάμους. Οι επικεφαλής α-
ξιωματικοί του συντάγματος καβάλα στα άλογά τους έδι-
ναν οδηγίες και κατευθύνσεις. Οι δείκτες του χρόνου κύλη-
σαν αργά και βασανιστικά υπό τη σκέπη του Αυγου-στιά-
τικου ήλιου έως ότου ο Βασιλεύς δώσει το σύνθημα για την 
έναρξη της τελετής. Πλήθος αυλικών ακολούθησαν την ά-
φιξή του. Στην έλευσή του οι αξιωματικοί ύψωσαν τα τυ-
φέκιά τους όπως τιμήσουν τον Μεγαλειότατο, ενώ η ανώ-
τερη στρατιωτική ηγεσία σε διάταξη ιεραρχίας επέδειξε τι-
μές αντίστοιχα του ρόλου της. Ο εθνικός ύμνος αντιλα-
λούσε τον περιβάλλοντα χώρο και οι λαϊκοί που κύκλωσαν 
κάθε πτυχή αυτού, με αίσθημα υπερηφάνειας, αφαίρεσαν 
τα καπέλα τους σε ένδειξη σεβασμού προς την σημαία η ο-
ποία την ίδια στιγμή υψώνονταν στην κορυφή του ιστού 
στο κέντρο του στρατώνα. Με την ολοκλήρωσή του ο διοι-
κητής της Βασιλικής Στρατιωτικής Ακαδημίας εξήλθε του 
όγκου των στρατιωτικών και εκπροσωπώντας τη Σχολή 
απευθύνθηκε στον Βασιλέα. 

«Μεγαλειότατε, σήμερα είναι μέρα εθνικής εορτής. Η 
Γαλλία ανοίγει τις αγκάλες της όπως υποδεχτεί τα άξια τέ-
κνα της. Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος α-
διάκοπης εκπαίδευσης η σημερινή τελετή ορκωμοσίας πι-
στοποιεί ενώπιόν σας Μεγαλειότατε και ενώπιον της ηγε-
σίας του στρατεύματος την αξία των νέων ανδρών οι οποίοι 
υπό τις οδηγίες ανωτέρων της διοίκησης στρατιάς πέρασαν 
με πάσα επιτυχία τις απαιτήσεις όπως λάβουν το βαθμό του 
ανθυπολοχαγού. Από σήμερα, οι νέοι αυτοί αξιωματικοί θα 
σταλούν στα ακρότατα όρια της Αυτοκρατορίας όπως υπε-
ρασπιστούν με αυτοθυσία και αίσθημα ευθύνης τον ρόλο 
που τους αναγνώρισε η πατρίδα»  

Με την εισαγωγή αυτή ο Βασιλέας πυροδότησε την τε-
λετή αφήνοντας ελεύθερα στον γαλάζιο ουράνιο σκέπα-
στρο δεκάδες λευκά περιστέρια τα οποία συμβόλιζαν τον 
αγώνα των στρατιωτών για την διατήρηση της ειρήνης ε-
ντός και εκτός των συνόρων. Μία συμβολική κίνηση κατα-
λοίπων της εποχής του Ναπολέοντος Βοναπάρτη. Έπειτα, 
ήρθε η ώρα του ιδίου να απευθυνθεί στους άνδρες που δι-
καιωματικά του ανήκαν. Μολονότι ασκούσαν τις υποχρε-
ώσεις τους στο όνομα του γαλλικού Έθνους υπάγονταν στη 
δικαιοδοσία του Βασιλέα. Κι εκείνος τους μίλησε αναλό-
γως. 

« Παιδιά μου, παιδιά της Γαλλίας, η 23η Αυγούστου 
1896 κρίνεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών σας για 
μία θέση στον ήλιο της Γαλλίας και του πολιτισμού της. Τα 
όπλα και οι σπάθες που θα σας παραδοθούν είναι οι ευχές 
της πατρίδας με τα οποία καλείστε να ανταποδώσετε την 
εμπιστοσύνη την οποία πλουσιοπάροχα αναγνωρίζει στα 
πρόσωπά σας. Από σήμερα ανήκετε επισήμως στις ένοπλες 
δυνάμεις της χώρας. Είστε η εκλεκτή κάστα της αριστοκρα-
τίας. Στα χέρια σας η ιστορία της Γαλλίας, το παρόν και το 
μέλλον αυτής, εναποτίθεται με πίστη. Ζήτω το Έθνος! 
Ζήτω η Γαλλία!» 

Τρία «ζήτω» ακούστηκαν καθολικά απ’ τους πνεύμονες 
των παρισταμένων. Στο τέλος του λόγου ο Βασιλεύς ασπά-
στηκε την σημαία που παρέστεκε δίπλα του λυγερόκορμη 
κι έπειτα αποσύρθηκε στη θέση του ανάμεσα στους επισή-
μους. Ο διοικητής της Ακαδημίας ανέλαβε την διεκπεραί-
ωση παράδοσης παραλαβής των σπαθών στους νέους αξιω-
ματικούς. Η εν λόγω διαδικασία συνοδεύονταν από έγ-
γραφο στο οποίο γνωστοποιούνταν η τοποθέτηση του εν-
διαφερόμενου στην επικράτεια των διάσπαρτων στρατιω-
τικών δυνάμεων. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των τοπο-
θετήσεων ήταν η ετήσια παρουσία των αξιωματικών στον 
συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο με μόνη συνοδεία δύο 
κληρωτούς στρατιώτες, οι οποίοι εκτελούσαν την θητεία 
τους. Αυτό το χρονικό διάστημα ήταν καθοριστικό για την 
μετέπειτα εξέλιξη και ανέλιξη του αξιωματικού στις τάξεις 
του στρατεύματος. Στο τέλος του έτους εκπρόσωπος της α-
νώτατης στρατιωτικής διοίκησης, συνήθως φέροντας τον 
βαθμό του συνταγματάρχη ή του ταξίαρχου, επισκέπτο-
νταν το αντίστοιχο φυλάκιο. Εξετάζοντας τα δεδομένα συ-
νέτασσε λεπτομερή αναφορά με την οποία ο αξιωματικός 
είτε θα προβιβάζονταν σε νέο βαθμό και θα επέστρεφε στην 
μητρόπολη είτε θα έμενε στον ίδιο βαθμό και στον ίδιο χώρο 
για ένα ακόμη έτος, έως την επόμενη αναφορά. Για το λόγο 
αυτό οι περισσότεροι αξιωματικοί τηρούσαν ευλαβικά τους 
κανόνες λειτουργίας των περιοχών δικαιοδοσίας τους εξα-
σκώντας την βαθμολογική τους ανωτερότητα στους υφι-
στάμενους στρατιώτες, οι οποίοι επέμεναν στωικά τους ε-
ξευτελισμούς και τη βαρβαρότητα ορισμένων, αναμένοντας 
την ειδοποίηση για την επιστροφή στην ιδιωτικότητά τους.  

Ο Andre Fiyion προχώρησε στο σημείο του διοικητή. Ε-
κείνος άπλωσε το χέρι του όπως του αποδώσει την σπάθα 
του αξιωματικού και με το δεξί χέρι παρέδωσε το σχετικό 
έγγραφο. Ο Andre Fiyion χαιρέτισε με τη σπάθα στο ύψος 
των ματιών με τις κόρες αυτών στυλωμένες στα απέναντι 
υψίπεδα του συνταγματάρχη. Μεταβολή και παρέλαση 
βήμα το βήμα έως ότου λάβει εκ νέου τη θέση του. Η ορκω-
μοσία έληξε. Οι νέου αξιωματικοί πέτα-ξαν τα πηλήκιά 
τους στον ουρανό της Ακαδημίας σε ένδειξη ενθουσιασμού 
και ανακούφισης. Ένας κύκλος ολοκλήρωσε την πορεία 
του. Η Κορσική φάνταζε τόπος εξορίας. Το χειρότερο σενά-
ριο, ωστόσο, αφορούσε ένα νησάκι τριάντα μίλια νοτιοδυ-
τικά της Κορσικής το οποίο ανήκε στη Γαλλική διοίκηση. 
Άγονο μέρος περιφρουρημένο απ’ τα κύματα της Μεσο-
γείου. Σαν στίγμα πάνω στο χάρτη, βουτηγμένο στο γαλά-
ζιο της θάλασσας και τα ξεραμένα πλευρά της γης σε απο-
σύνθεση σχημάτιζε μήτρες εκτάσεων πάνω στις οποίες ένα 
φρούριο πέτρινης αρχιτεκτονικής σηματοδοτούσε το πέρα-
σμα του ανθρώπινου πολιτισμού. Σε αυτό το επίπεδο δια-
βίωσης ο νέος αξιωματικός και οι δύο στρατιώτες όφειλαν 
να προσαρμοστούν αντιπροσωπεύοντας τα ιδανικά της πα-
τρίδας. Ήταν το στάδιο δοκιμασίας εαυτού για τον αξιωμα-
τικό και αντοχής για τους στρατιώτες. Σε ερημονήσι ως το 
ακροδάχτυλο των συνόρων της αποικιακής πολιτικής ανα-
μετρούνταν στη σιωπή με τις αδυναμίες και τα πάθη που 
άκμαζαν με ταχύτητα φωτός καθώς πάσχιζαν να καλύ-
ψουν τα κενά εσωτερικής υφής ανάμεσα στην φαντασιακή 
κατάσταση κυματιστής αλμύρας και την εκκωφαντική νη-
νεμία αέρηδων που περιπαιχτικά φώλιαζαν στις σχισμές 
της νήσου.  

Ο Andre Fiyion πέρασε όλο το απόγευμα συρρικνωμένος 
στην πατρική οικία. Οι μέρες αδείας ισοδυναμούσαν με κυ-
κεώνα αναμόρφωσης, σαν την τελευταία αναλαμπή του 
μελλοθανάτου πριν την επιμνημόσυνη ακολουθία. Εκείνο 
το οποίο επιθύμησε ήταν η παρουσία του στην θεατρική 
πλατεία. Το Βασιλικό Θέατρο με έδρα το Παρίσι, γιγαντό-
σωμο και επιβλητικό, ανέβαζε στο ρεπερτόριό του το κλα-
σικό έργο «Ο Αρχοντοχωριάτης», σε πρωτοποριακή ερμη-
νεία και σκηνοθεσία. Η είδηση αναθέρμανε το ενδιαφέρον 
του. Το έργο του Μολιέρου γραμμένο στα 1670 αφορούσε 
τη ζωή ενός νεόπλουτου αστού, ζωή η οποία διακωμωδού-
νταν καθώς παρίστανε τον αριστοκράτη φορώντας αρχο-
ντικά ρούχα, χορεύοντας μενουέτο και διδασκόμενος μαθή-
ματα ξιφασκίας. Εμφορούνταν από μανία, ακίνδυνη στο ε-
κτόπισμά της. Αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη όταν η βάση 
της μανίας επιθυμεί να ορίζει τις τύχες των υπολοίπων με-
λών της οικογενείας, ολοκληρώνοντας τον πίνακα του αν-
θρώπινου παραλογισμού. Ο Μολιέρος προχωρεί σε σατυ-
ρική αποδόμηση της αστικής τάξης η οποία επιχειρεί να μι-
μηθεί τα διακριτά γνωρίσματα της υψηλής κοινωνίας οδη-
γούμενη ωστόσο στο γελοίο της αντιγραφής συμπεριφορών 

και συνηθειών. Κάθε φορά που η θεατρική παράσταση έ-
φτανε στο τέλος της ο Andre Fiyion αναπλήρωνε την 
κρυφή γοητεία της αριστοκρατίας, μέρος της οποίας ήταν 
και ο ίδιος. Τμήμα αναπόσπαστο και κληρονόμος μίας θέσης 
στον βασιλικό στρατό. Μόλις η αυλαία έπεφτε και οι ηθο-
ποιοί έβγαιναν στη σκηνή υποκλινόμενοι στους θεατές υπό 
βροχή επευφημιών και χειροκροτημάτων οι συνομήλικοι 
που τον ακολουθούσαν ισορροπούσαν στα άκρα της πραγ-
ματικότητας. Νεοαστοί με υπερένταση αυτοπεποίθησης και 
εγωπάθειας, όντας συνδεδεμένοι με κρίσιμους τομείς της 
σύγχρονης πραγματικότητας και της πολιτικής έκφρασης 
αυτής προσπαθούσαν να επιτεθούν στα κεκτημένα της άλ-
λοτε κραταιής ισχύουσας τάξης. Απ’ την άλλη πλευρά, οι 
τελευταίοι επιθανάτιοι ρόγχοι της αριστοκρατίας πιασμένοι 
κυριολεκτικά απ’ τα στρατιωτικά γυμνάσια και τις πολε-
μόχαρες φωνές αναζητούσαν ευκαιρία ό-πως αποδείξουν 
την παρουσία τους στο γίγνεσθαι των τελών του αιώνα. Οι 
συζητήσεις κατέληγαν σε συμπλοκές στις κακόφημες γειτο-
νιές της πρωτεύουσας.  

Ο Andre Fiyion είδε τις μέρες επαναπατρισμού στην πα-
τρική οικία να εξανεμίζονται. Την τελευταία ημέρα παρου-
σίας του στα ελεύθερα πρότυπα της κοινωνικής συμβίωσης 
ο πατέρας του μίλησε με λόγια στοργής ενθαρρύνοντας το 
έργο που ανέλαβε.  

«Όπως ο πατέρας μου και ο πατέρας του πατέρα μου έτσι 
κι εσύ υιέ μου κατά τον πατροπαράδοτο τρόπο θα τιμήσεις 
το όνομα της οικογενείας στην στρατιωτική θέση την οποία 
σου έλαχε να υπηρετήσεις έως ότου επιστρέψεις στην ηπει-
ρωτική χώρα με γαλόνια δαφνοστεφανωμένος και δόξα κα-
μωμένος. Όχι μόνο η οικογένειά μας αλλά ολόκληρη η τάξη 
μας εξαρτάται από την πορεία τόσο τη δική σου όσο και των 
υπολοίπων αρρένων αριστοκρατών. Ο χώρος που μας απέ-
μεινε στο δημόσιο λόγο είναι εξαιρετικά περιορισμένος. 
Πίσω από εσένα έρχονται κι άλλα τέκνα εφάμιλλης αξίας. 
Πριν από εσένα έχουν προηγηθεί γενιές νέων ανδρών που 
αφιέρωσαν τα νιάτα τους στο βωμό του ιστορικού χρέους» 
και τα δάκρυα κύλησαν ορμητικά πνίγοντας τους οφθαλ-
μούς στην ευσυγκίνητη στιγμή που στρογγυλοκάθισε με-
ταξύ των δύο ανδρών. Ένα πλέγμα αμηχανίας διατηρούσε 
αποστάσεις απ’ την ολοκληρωτική εκπόρθηση των συναι-
σθημάτων.  

Το επόμενο πρωινό βρήκε τον Andre Fiyion στην πλώρη 
εμπορικού πλοίου το οποίο θα τον μετέφερε στην Κορσική. 
Από εκεί φορτωμένος έγγραφα πιστοποίησης από την Βα-
σιλική Φρουρά θα μεταφέρονταν στην έδρα του στην οποία 
θα διέμενε για το επόμενο έτος. Αποθήκευσε μνήμες και α-
χαρτογράφητες επιθυμίες στα κατάβαθα της σκέψης του 
και ανήμπορος καθώς ήταν όπως ανατρέψει την μοίρα που 
φεγγοβολούσε σαν φωτοστέφανο πάνω απ’ την κεφαλή 
του σκλήρανε την όψη του όση ώρα ο δροσερός αέρας μα-
στίγωνε το δέρμα του προσώπου του εισβάλλοντας απρό-
σκλητα στα μηνίγγια της όσφρησης, παραβιάζοντας έρημες 
ατραπούς έως ότου εγκαθιδρυθεί στα βάθη των πνευμόνων. 
Σμιλεμένος με απόκρυφες βουλήσεις γεμάτες μυστικιστικές 
φιλοφρονήσεις στο μέλλον κουλουριάστηκε στο κατά-
στρωμα μέχρις ότου η Κορσική ανοιχτεί μπροστά του ολο-
ζώντανη. Τα κύματα, μειλίχια και φοβισμένα, οδήγησαν το 
πλοίο στον προορισμό του και ο Andre Fiyion απώθησε το 
πέλμα του στο νησί, περιστοιχισμένος από αγνώστους συ-
νεπιβάτες. Μαθημένος στην περισπούδαστη ασφάλεια των 
τειχών της Βασιλικής Στρατιωτικής Ακαδημίας και τις α-
ψιμαχίες στα ευκολοδιάβατα περιστατικά μεταξύ συναδέλ-
φων, διαφωνίες οι οποίες στην ακρότατή τους προοπτική 
ομοίαζαν σε παιδική σύγκρουση φαντασιόπλη-κτων ιππο-
τών στην πανοπλία των οποίων προσέκρουαν τα δίκαια 
και τα άδικα του κόσμου, έδειχνε χαμένος στον συνωστισμό 
της πραγματικότητας στην αθέατή της όψη. Τότε, στα εν-
δότερα της Ακαδημίας, μετά το τέλος της παράστασης φίλοι 
και εχθροί ανάμεσα σε γέλια και αίματα συμφιλιώνονταν 
διασχίζοντας τον διάδρομο ιδεώδους ευτυχίας. Τώρα, όλα 
οδηγούσαν στην αποστροφή και την εσωστρέφεια ως κατα-
φύγιο. Ένας στρατιώτης πλησίασε προς το μέρος του. Με-
μιάς βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τον ανθυπολο-
χαγό. Χοροπήδησε σε στάση προσοχής και παρουσιάστηκε 
μεγαλοπρεπώς. 

«Δεκανέας, Lucien Fabre, 16ου σώματος πεζικού. Σας 
καλωσορίζουμε στην Κορσική, κύριε ανθυπολοχαγέ. Πα-
ρακαλώ, όπως με ακολουθήσετε στα γραφεία διοίκησης της 
2ης στρατιάς» 
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Ο Andre Fiyion ανταπέδωσε τον χαιρετισμό. Δίχως να 
απαγκιστρώσει την μιλιά του που απεγνωσμένα βυσσοδο-
μούσε για μία νότα ελεύθερης απόκρισης ακολούθησε τον 
δεκανέα. Μερικές εκατοντάδες μέτρα τους χώριζαν απ’ το 
μεσοδιάστημα που μεσολαβούσε έως την επικύρωση των 
εγγράφων και την μετάβασή του στον τελικό προορισμό. 
Ένας διοικητικός υπάλληλος έλεγξε τα στοιχεία και την 
ταυτότητα του απεσταλμένου. Στη συνέχεια, εξέτασε τα 
έγγραφα και αφού τα σφράγισε του παρέδωσε την εντολή 
παρουσίας στο φυλάκιο νησίδας στο χάος της θάλασσας. 
Στην αποβάθρα και εν αναμονή του καϊκιού που θα τους 
μετέφερε ανέμεναν δύο στρατιώτες. Η εμφάνισή του τους 
τράνταξε συθέμελα. Απ’ την ανεμελιά των στιγμών πέρα-
σαν αίφνης σε στάση προσοχής και ευθύβολης πειθαρχίας. 
Ο Andre Fiyion δεν έδωσε σημασία. Αρνήθηκε να πλησιάσει 
προς το μέρος τους. Διέγνωσε ανεπαίσθητα μία εικόνα υ-
φέρπουσας υπεροψίας απ’ την οποία γεύονταν καρπούς 
ευεξίας. Συχνά πυκνά ίσιωνε τις επωμίδες στη στολή και 
το παράσημο βαθμοφόρου στο πέτο ενόσω οι δύο στρατιώ-
τες παρέμεναν σε στάση αγάλματος με το δεξί χέρι κολλη-
μένο στα πλευρά του πηληκίου να χαιρετά την ιεραρχία. 
Επί μία ώρα ο ανθυπολοχαγός δεν ανταπέδιδε τον χαιρε-
τισμό των στρατιωτών με αποτέλεσμα οι κοκάλινες δια-
σταυρώσεις των άνω άκρων να αγκυλώσουν προκαλώ-
ντας πόνο στις κλειδώσεις. Με την άφιξη του καϊκιού ο 
Andre Fiyion χαιρέτισε βεβιασμένα απαλλάσσοντας τους 
συνδαιτυμόνες από τα βαρίδια που μαντρώθηκαν στους ώ-
μους. Οι στρατιώτες με έκδηλη την ικανοποίηση αλλά και 
το φόβο μπολιασμένο στα πρόσωπά τους παρατάχθηκαν 
πίσω του. Δίχως να στρέψει το βλέμμα ούτε για μία στιγμή 
ο Andre Fiyion επιβιβάστηκε στο πλεούμενο. Αμέσως μετά 
την ίδια διαδικασία ακολούθησαν οι δύο στρατιώτες. Η σύ-
ντομη πορεία έως το θαλάσσιο φυλάκιο δεν έκρυβε εκπλή-
ξεις. Την σιωπή προθυμοποιήθηκε να διαρρήξει ο οδηγός 
του καϊκιού. 

«Κάθε βδομάδα θα σας φέρνω τρόφιμα. Εκτός κι αν οι 
αέρηδες και τα κύματα δεν το επιτρέψουν. Αλλά ακόμη κι 
αν αργήσω λίγες μέρες δεν θα λησμονήσω. Τούτοι δω» κι έ-
δειξε με την κίνηση της κεφαλής τους στρατιώτες «αλλά-
ζουν κάθε τόσο. Πάνε έρχονται, πάνε έρχονται. Εσύ τρα-
βάς το κουπί. Ο προηγούμενος τρελάθηκε. Έκανε να φύγει 
απ’ τη νήσο κολυμπώντας. Τον ξέβρασαν τα κύματα στη 
στεριά. Ένας άλλος τίναξε τα μυαλά του στον αέρα. Τί να 
σου κάνει τόση απομόνωση; Μουρλαίνει το μυαλό. Τί να 
σου κάνει και η αριστοκρατία;» σχολίασε σκωπτικά. Βιώ-
νοντας το εχθρικό βλέμμα του Andre Fiyion έραψε τα χείλη 
για το υπόλοιπο της διαδρομής.  

Μόλις έπιασε στα ρηχά της νήσου ο τελευταίος με ένα 
άλμα άγγιξε την ακτή. Ενώπιόν του σαν την καλαμιά στον 
κάμπο ξεπρόβαλε ένα πέτρινο κτίριο με δύο πατώματα. 
Στην λιτότητά του διάβαζε τις διαθέσεις των επισκεπτών. 
Εκείνος επέλεξε το πάνω μέρος. Για τους στρατιώτες έμενε 
το κάτω. Ένα ξύλινο κρεβάτι, μία βιβλιοθήκη γεμάτη υπη-
ρεσιακά έγγραφα κι ένα γραφείο ήταν η συγκομιδή. Απ’ τα 
αδειανά παράθυρα ο μπάτης εισέρχονταν καυτός. Γύρω 
γύρω το μάτι χάνονταν στα βάθη του γαλάζιου ορίζοντα. 
Η μόνη ανθρώπινη ύπαρξη θα ήταν η παρουσία των δύο 
στρατιωτών οι οποίοι αποβίβασαν τα τρόφιμα απ’ το καΐκι 
βολεύοντάς τα στην αποθήκη. Η βλάστηση έμοιαζε με δια-
κεκομμένη γραμμή καρδιογράφου. Διάσπαρτοι θάμνοι και 
μικροκαμωμένοι κορμοί δέντρων συγκολλούσαν τα κύματα 
της φύσης που θύμιζαν κάτι από τις ονειρώδεις περιπέτειες 
που ο Andre Fiyion καθοδηγούσε τους ήρωές του στα πυκνά 
δάπεδα της φαντασίας. Στην ημερήσια διάταξη εντάσσο-
νταν η λεπτομερής καταγραφή των λειτουργιών του φυ-
λακίου. Ο αξιωματικός όφειλε να συμπληρώνει τις λευκές 
κόλλες αναφορών περιγράφοντας τις επαναλήψεις μίας α-
δόκιμης αφαίρεσης. Μετά τις πρώτες διερευνητικές ημέρες 
μετέθετε τον φόρτο εργασίας σε έναν εκ των δύο στρατιω-
τών. Οι τελευταίοι μετατράπηκαν σε γραφιάδες πολυτε-
λείας. Και τί δεν θα έκαναν για να απολαύσουν τις ώρες 
επαναλήψεων στα χειρόγραφα, σαν να περιγράφουν τον 
ίδιο πίνακα στις ίδιες αποχρώσεις και τα ίδια σχήματα, α-
ναλλοίωτα και αμετακίνητα, αρκεί να απέφευγαν τις ατέ-
λειωτες ώρες περιπολίας και ορθοστασίας στα περιορι-
σμένα τετραγωνικά της νήσου, αναμένοντας τους βαρβά-
ρους. Μονάχα το καΐκι έδινε νότες αισιοδοξίας κάθε φορά 
που έφτανε γεμάτο τρόφιμα και σπανίως γράμματα συγγε-
νών.  

Η συμβίωση τους πρώτους μήνες κύλησε σαν τα καρά-
βια που αρμενίζουν αμέριμνα στη μεσόγειο, δηλώνοντας 
από απόσταση την παρουσία τους καθώς εξαφανίζονταν 
στο τέρμα της υγρής λεωφόρου. Οι γλάροι προσέφεραν θέ-
αμα ζωντάνιας στον ουράνιο θόλο. Στην νησίδα του φρου-
ρίου ο Andre Fiyion δεν ξεμύτιζε από το δωμάτιό του παρά 
μόνο για την καθιερωμένη πρωινή ενημέρωση σχετικά το 
πρόγραμμα υπηρεσιών. Οι σχέσεις του με τους δύο στρα-
τιώτες αποπνικτικά τυπικές. Μονάχα αργά τη νύχτα κα-
τέβαινε από τον δεύτερο όροφο για έναν περίπατο κοιτώ-
ντας τ’ άστρα που έβρεχαν τον σύμπαντα κόσμο και μονο-
λογούσε. Οι στρατιώτες απ’ την πλευρά τους αναζητούσαν 
τρόπους όπως ξεγελάσουν την ανία των ωρών. Άλλοτε έ-
βαζαν στόχους στα δέντρα πετώντας πέτρες προς τους κορ-
μούς τους κι άλλοτε έφτιαχναν αυτοσχέδιας δίχτυα όπως 
ψαρέψουν υποψήφια θαλάσσια θύματα, επιδιώκοντας να 
μαγειρέψουν την πείνας της ημέρας που θέριζε τα στομάχια 
τους καθώς οι άνεμοι δεν επέτρεπαν την έλευση του καϊ-
κιού. Πότε πότε έπιαναν με-γάλα ψάρια ίσαμε το μπόι τους 
και τότε το ‘ρίχνανε  στα τραγούδια γύρω από φωτιά με 
αναμμένα ξερόκλαδα. Ο Andre Fiyion δεν συμμετείχε σε τί-
ποτε απ’ όλα αυτά. Κατανοώ-ντας το μαρτύριο της απομό-
νωσης έστρεφε τα όμματα σε επάλληλες κατευθύνσεις και 
βούλωνε τα ώτα να μην ακούσει το παραμικρό που θα υπέ-
πεφτε στην αντίληψή του.  

Οι μήνες περνούσαν βαριεστημένα. Ο ανθυπολοχαγός 
συντηρούσε τον ίδιο ρυθμό σε ημερήσια βάση. Ώσπου, μια 
βραδιά συνέλαβε έναν στρατιώτη υπό τη σκιά ενός κεριού 
να μελετά ένα βιβλίο. Τον παρακολούθησε επί αρκετή ώρα. 
Ένα παράξενο σχεδόν απόκοσμο αίσθημα χαράς ανηφόρισε 
στους καρδιακούς παλμούς. Το αυστηρό του ύφος και το α-
κάματο παρουσιαστικό εκτονώθηκε μεμιάς στις φλόγες που 
κεντούσαν τις λέξεις στις σελίδες που ξεφύλλιζε ο στρατιώ-
της. Πλησίασε θαρρετά. Ξερόβηξε για να ειδοποιήσει τε-
χνηέντως για την παρουσία του. Ο στρατιώτης πετάχτηκε 
απ’ τη θέση του. Με τον εξοπλισμό σε πλήρη αποστρατεία 
κούμπωσε βιαστικά το αμπέχονο, ίσιωσε το κράνος και σή-
κωσε το τυφέκιο από χάμω. Ο Andre Fiyion βρέθηκε μπρο-
στά του. Τα μάτια του γυάλιζαν. Μέσα του μία υπόκωφη 
σύγκρουση λάβανε χώρα. Από τη μία μεριά η άσπιλη ανά-
γκη επιβολής της τάξης και της πειθαρχίας. Από την άλλη, 
η εικόνα του νέου βουτηγμένου στο βιβλίο τον συγκλόνισε. 
Τα συναισθήματα του καλλιτέχνη εξήλθαν στην επιφά-
νεια. Το πάθος για τα βιβλία λογοτεχνίας το καλλιέργησε 
από την τρυφερή ηλικία η μητέρα του ενώ η κλίση προς το 
θέατρο ξεδιπλώθηκε κοντά στην εφηβεία όταν για τις ανά-
γκες σχολικής εορτής κλήθηκε να πρωταγωνιστήσει στο 
σανίδι. Ήταν το κύκνειο άσμα της επιθυμίας, ορόσημο για 
το μέλλον, που κόπηκε όμως άδοξα όταν ο πατέρας όρισε 
την επαγγελματική του πορεία στην Βασιλική Στρατιω-
τική Ακαδημία. Ο συγκαταβατικός του χαρακτήρας και η 
αδύναμη φύση του δεν επέτρεπαν συγκρούσεις, πόσο μάλ-
λον ρήξεις. Στα χρόνια της Ακαδημίας ο χαρακτήρας ατσα-
λώθηκε. Ο έφηβος σφυριλατήθηκε στις ευθύνες ενηλίκων 
και προτού προλάβει να νιώσει τις τρίχες του ανδρός στα 
μάγουλά του να μεγαλώνουν ξεχερσώνοντας τα ίχνη παι-
δικής υφής, βρέθηκε κλεισμένος σε ερημονήσι με δύο στρα-
τιώτες και τόνους θάλασσας να καρτερά τους βαρβάρους. 
Η πρώτη, λοιπόν, έφοδος των βαρβάρων εκτυλίχθηκε σε 
κωμωδία. Μέσα στο μυαλό του τραντάζονταν τα χάχανα 
του ευφυολογήματος βλέποντας τον στρατιώτη σε στάση 
προσοχής να τρέμει σαν το ψάρι έξω απ’ το νερό. Ύψωσε 
το χέρι του και με σφιγμένα τα δάκτυλα στο ύψος του με-
τώπου να αγναντεύουν τα βασιλικά σύμβολα, παρουσιά-
στηκε στον ανώτερό του. 

«Στρατιώτης, 16ου βασιλικού συντάγματος, τυφεκιο-
φόρος, Michel Αundrin» και οι σιελογόνοι αδένες αποστεώ-
θηκαν στα τοιχώματα της στοματικής κοιλότητας θυμίζο-
ντας λατομείο με τις λευκές άκρες των χειλιών να ξεβρά-
ζουν κολλητικές ταινίες. Ο λάρυγγας είχε στεγνώσει. Η 
γλώσσα σπαρταρούσε χλωμή.  

Ο Andre Fiyion κάρφωσε το ενδιαφέρον του στο βιβλίο 
που κείτονταν καταγής.  

«Τί είναι αυτό;» έκανε και ο ύμνος της ευτυχίας τυμπά-
νιζε τα αθέατα κορμιά του εγκεφάλου. Ο στρατιώτης κού-
νησε τους οφθαλμούς του από συστολή. Κατάφερε να ψελ-
λίσει τον τίτλο του έργου.  

«Ο Δον Κιχώτης…» 

«Χμμμ, μάλιστα, ενδιαφέρον. Εν ώρα υπηρεσίας και με 
τους βαρβάρους εν αναμονή;» ρώτησε επιδεικτικά ο ανθυ-
πολοχαγός κι έπιασε στα χέρια του το βιβλίο. 

«Συγνώμη, κύριε ανθυπολοχαγέ» επιχείρησε να δικαι-
ολογηθεί εκείνος και το χρώμα του προσώπου του απέ-
κτησε αιφνίδια πορφυρή γεύση ηττοπάθειας. 

«Είναι το αγαπημένο μου έργο» τόνισε ο αξιωματικός 
και συμπλήρωσε «Το έχω δια-βάσει ίσαμε επτά φορές. Δεν 
το χορταίνω!» 

Ο στρατιώτης αναθάρρησε. Ζωγράφισε επιπόλαια ένα 
πρόχειρο χαμόγελο αφήνοντας την οδοντοστοιχία, κακο-
μοιριασμένη στο κιτρινωπό της νέφος, να λάμψει. 

«Διαβάζεις, στρατιώτη;» 
«Λατρεύω η λογοτεχνία!» απάντησε εκείνος με αυτοπε-

ποίθηση.  
«Το ίδιο κι εγώ. Ομολογώ πως ανέπτυξα κάποτε ερω-

τική σχέση μαζί της. Αλλά οι υποχρεώσεις της Ακαδημίας 
μου σκότωσαν τη χαρά της συντροφιάς της» 

Ο στρατιώτης δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Παρέ-
μενε σε στάση προσοχής και με τεντωμένο το χέρι. 

«Σε ζήλεψα όπως σε είδα να διαβάζεις» 
«Σας το προσφέρω με χαρά, κύριε ανθυπολοχαγέ. Το 

έχω ήδη τελειώσει» 
«Θα καταχραστώ την καλοσύνη σου» έκανε εκείνος και 

άνοιξε τυχαία μία σελίδα του βιβλίου. 
«Μου επιτρέπετε, κύριε ανθυπολοχαγέ;» τόνισε ο στρα-

τιώτης με θάρρος. 
«Βεβαίως!» απάντησε ο Andre Fiyion και με αστραπιαία 

κίνηση διέταξε όπως κατεβάσει το χέρι.  
«Τόσους μήνες αναρωτιόμασταν πώς αντέχετε ώρες ο-

λάκερες κάθε μέρα κλεισμένος σε ‘κείνο το δωμάτιο…» 
Ο ανθυπολοχαγός έβαλε τα γέλια. Γέλια που ανάγκα-

σαν και τον έτερο στρατιώτη να εξέλθει του οικήματος και 
να κατευθυνθεί προς το μέρος τους. Μόλις αντίκρυσε την 
παρουσία του αξιωματικού πάγωσε. Κούμπωσε το παντε-
λόνι κι έσφιξε τη ζώνη. Άρχισε αργά αργά να δένει περίτε-
χνα το πανωφόρι. Ο Andre Fiyion παρατηρούσε αμίλητος.  

«Άκουγα χωρατά και βγήκα να δω τί συμβαίνει..» έ-
σπευσε να δικαιολογηθεί. 

«Παρουσιάσου!» διέταξε με ευθυτενές ύφος εκείνος. 
«Στρατιώτης, 16ου βασιλικού συντάγματος, τυφεκιο-

φόρος, Paul Marat» και το αίμα κοκάλωσε στις φλέβες. 
«Διαβάζεις κι εσύ λογοτεχνία;» ρώτησε ο Andre Fiyion. 
Ο στρατιώτης περίφερε το βλέμμα του εξονυχιστικά στο 

πρόσωπο του συναδέλφου του. Εκείνος απλώς ανέπνεε. 
«Όχι, κύριε ανθυπολοχαγέ» απάντησε με κατάκοπη 

φωνή. 
«Καλώς» έκανε ο Andre Fiyion και κίνησε να φύγει. 
«Τραγουδάει και παίζει κιθάρα, κύριε ανθυπολοχαγέ» 

πρόφτασε να εξηγήσει ο Michel Αundrin, προτού ο αξιωμα-
τικός χαθεί στο πυκνό σκοτάδι.  

«Μουσική και τραγούδι; Ααα! Όμορφα τα γλέντια που 
στήνατε. Ας τραγουδήσουμε κι ας χορέψουμε» αναφώνησε 
με κέφι αφήνοντας άναυδους τους δύο στρατιώτες. Απ’ το 
μυαλό των τελευταίων πέρασε η ιδέα πως πρόκειται για α-
νεπίσημο γυμνάσιο εκ μέρους του αξιωματικού, κάποιο ιδιό-
μορφο αστείο ή μία σαδιστική τακτική αιφνιδιασμού ώστε 
στην αναφορά της ημέρας να τους καταδικάσει ερήμην. Αρ-
χικά παρέμεναν αμετάπειστοι να ιχνηλατούν τις προθέσεις 
του. Όταν, όμως, τον είδαν να κουβαλά μία νταμιτζάνα 
κρασί και να στρογγυλοκάθεται γύρω απ’ τη φωτιά που 
θέριευε στα ανεμοδαρμένα ύψη του ανέμου, υπερέβησαν 
κάθε ενδοιασμό. Εκμηδένισαν τις συσπάσεις επιφύλαξης 
και στρώθηκαν στην γιορτή που μόλις άρχιζε. 

Τί ήταν εκείνο που πυροδότησε την ρηξικέλευθη αλ-
λαγή στάσης του Andre Fiyion, ουδείς κατανόησε εκείνες τις 
ώρες. Ούτε θα μάθαινε ποτέ. Είχαν ήδη διαβεί δέκα μήνες 
με μόνη επαφή τις πρωινές αναφορές και την υποστολή της 
σημαίας αργά το απόγευμα. Ήταν οι δύο στιγμές εντός των 
ωρών της ημέρας κατά τις οποίες οι τρεις άνδρες βρίσκο-
νταν πρόσωπο με πρόσωπο στα στενά πλαίσια της γεωμε-
τρίας. Τώρα, όλα μεταβλήθηκαν στο αντίθετο άκρο. Ούτε 
γραπτές αναφορές, ούτε υποστολή σημαίας, ούτε περιπο-
λίες.  

«Περιμένουμε, περιμένουμε και τελικά, όλα είναι ένα 
ψέμα» αποκρίθηκε ο Andre Fiyion καθώς το κόκκινο κρασί 
ευεργετούσε τα κύτταρα υπό τις άρπες το Διονύσου. «Πε-
ριφρουρήστε την Γαλλία απ’ τους βαρβάρους! Ποιους βαρ-
βάρους; Οι λέοντες είμαστε εμείς οι ίδιοι. Λέοντες και ίαινες» 
τόνιζε και ένας κραδασμός απέχθειας σκιαγραφούσε τις 
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γωνίες του προσώπου. «Σύμβολα, σημαίες, όπλα, παρά-
σημα, βαθμοί, ύμνοι, παρελάσεις. Όλα είναι ένα ψέμα» και 
η θλίψη σκέπαζε επιμελώς τις πτυχές του σώματος. 

Οι στρατιώτες δεν αποκρίνονταν. Βυθίζονταν στις δικές 
τους σκέψεις μετρώντας αντίστροφα για την ώρα απόλυ-
σής τους από τις τάξεις του στρατεύματος. Και η μέρα δεν 
άργησε να φανεί. Όταν το καΐκι ξεπρόβαλε στα ανοιχτά οι 
δυο τους φώναξαν τον αξιωματικό για την επικείμενη ά-
φιξη. Ζαλισμένος από την βραδινή πόση αδιαφόρησε επι-
δεικτικά. Αμίλητος επί βδομάδες κλείνονταν στο δωμάτιό 
του αυτή τη φορά διαβάζοντας κατ’ επανάληψη το βιβλίο 
του Δον Κιχώτη. Στα χρονικά όρια της ιδιάζουσας ελευθε-
ρίας που βίωνε έγραψε κι ένα θεατρικό έργο. Ήταν τόσο 
αφοσιωμένος σε αυτό ώστε μερόνυχτα ξαγρυπνούσε πάνω 
από τις λευκές κόλλες χαρτιού που προορίζονταν για τις 
ημερήσιες αναφορές της διοίκησης. Όταν το ολοκλήρωσε το 
διάβασε φωναχτά στους στρατιώτες. Τέτοιο υπήρξε το πά-
θος του ώστε εικόνες και διάλογοι αποκτούσαν σάρκα και 
οστά σαν σε ζωντανή παράσταση. Πρωταγωνιστές και ρό-
λοι έλαβαν χαρακτήρα πνοής. Κινούνταν γύρω απ’ την ε-
στία φωτιάς με επιδεξιότητα, εναλλασσόμενος σε σκηνές 
και ευφάνταστα προσωπεία. Οι στρατιώτες ομοίαζαν στα 
κεφάλια χιλιάδων θεατών της πλατείας και τα θεωρία του 
θεάτρου χειροκροτώντας και αποθεώνοντας τον σκηνοθέτη 
και τους συντελεστές. 

Η άναρχη χαρά δεν έμελλε να κρατήσει τα ηνία. Η τε-
λευταία επίσκεψη του καϊκιού πέραν των τροφίμων έφερε 
και την ειδοποίηση από την πλευρά της ανώτατης διοίκη-
σης. Εντός ολίγων ημερών θα κατέφθανε εκπρόσωπος της 
τελευταίας όπως επιθεωρήσει το φυλάκιο και την λειτουρ-
γία του. Επρόκειτο για μία εξονυχιστική διαδικασία στην 
οποία ο απεσταλμένος του επιτελείου βαθμολογούσε τον 
ενδιαφερόμενο αξιωματικό. Στο τέλος της λεπτομερούς α-
ναφοράς πρότεινε τον προβιβασμό του σε βαθμό ανώτερο 
του ιεραρχικά αναμενόμενου, προβιβασμός ο οποίος συνε-
πάγονταν την μεταφορά του στη μητρόπολη ή την επανά-
ληψη της ετήσιας παρουσίας του στο φυλάκιο άνευ οποιασ-
δήποτε βαθμολογικής μεταβολής. Η αναστάτωση που προ-
κλήθηκε αποσυντόνισε την πανήγυρι η οποία επί μακρόν 
έστησε χορούς μετατρέποντας το φρούριο σε πεδίο αταξίας 
και χαρμόσυνων ιαχών μέθης. Ο Andre Fiyion πανικοβλή-
θηκε. Στην εικόνα που παρουσίαζε το φυλάκιο και δεδομέ-
νης της ασυδοσίας που επιβλήθηκε από τις περιστάσεις στις 
υποχρεώσεις αναφοράς, τις οποίες όφειλε να παραδώσει 
στον εκπρόσωπο της διοίκησης, έπεσε σε κατάθλιψη. Επί 
ώρες έκλαιγε γοερά με τις σταγόνες να νοτίζουν τους υδά-
τινους πόρους του χώματος καθώς έσταζαν μεθοδικά απ’ τα 
φαράγγια των βλεφάρων. Ξάφνου, οι καταρράκτες σκού-
πισαν τα υπολείμματα υδρατμών. Σήκωσε το ανάστημά 
του. Έστυψε τον ιδρώτα που φουρτουνιασμένος κολυ-
μπούσε στα μήκη και τα πλάτη του κορμιού του και απο-
φασισμένος στράφηκε στους στρατιώτες που, ανήμποροι 
καθώς ήταν, παραμέρισαν την ανάσα τους όπως αποφύ-
γουν οποιαδήποτε παρεμβολή στην στιγμιαία έκφραση ορ-
μής του.  

«Παρασύρθηκα και σας παρέσυρα σε ακατάληπτη συ-
ναισθηματολογία. Τις τελευταίες μέρες παραδοθήκαμε άνευ 
ορίων άνευ όρων σε αχαλίνωτα πάθη ελευθερίας. Όσο οι 
βάρβαροι επιβουλεύονταν την πατρίδα μας, εμείς επιδιδό-
μασταν σε παιχνίδια και τραγούδια» υπογράμμισε και τα 
δόντια του χτυπούσαν μεταξύ τους με λύσσα. «Όμως, δεν 
μετανιώνω. Αυτό ήταν ζωή. Αυτό ήταν απόλαυση και η-
δονή» τόνισε και οι οφθαλμοί του άστραψαν από αγαλλί-
αση. Οι δε στρατιώτες μετά το πρώτο ξάφνιασμα ανταπέ-
δωσαν την αυταρέσκεια την οποία βίωσαν υπό τον μανδύα 
της στρατιωτικής αγχόνης.  

«Και τώρα;» 
«Τί κάνουμε τώρα;» ρώτησαν με έκδηλη την απορία και 

τον κίνδυνο να επικρέμεται πάνω απ’ τα κεφάλια τους σαν 
δαμόκλειος σπάθη.  

«Δεν προλαβαίνουμε να αναστήσουμε το χώρο για να 
θυμίζουν στρατιωτικό φρούριο» είπε ο αξιωματικός και άρ-
χισε να περπατά νευρικά πάνω κάτω στο χώρο με τα χέρια 
σταυρωμένα πισώπλατα. «Σκέφτηκα κάτι.. Ίσως παρακιν-
δυνευμένο αλλά δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα» έκανε και 
αμέσως έπιασε να εξηγεί τις επεξεργάζονταν ο νους του. «Α-
κούστε με προσεκτικά. Τόσα χρόνια στη Βασιλική Στρα-
τιωτική Ακαδημία προετοιμαζόμασταν για την επικείμενη 
επέλαση των βαρβάρων. Ουδείς τους κατονόμασε. Άγνω-
στη η ταυτότητά τους. Με την ορκωμοσία και την 

τοποθέτησή μας στις ακριτικές περιοχές της Αυτοκρατορίας 
έναν σκοπό, μία αποστολή, είχαμε. Την φύλαξη των συνό-
ρων απ’ τις επιβουλές των βαρβάρων. Ε, λοιπόν, οι βάρ-
βαροι έδρασαν. Έδρασαν και μάλιστα αστραπιαία. Έδρα-
σαν στο σημείο που τώρα βρισκόμαστε»  και με τον δείκτη 
του αριστερού του χεριού έδειξε τη γη της νήσου την οποία 
πατούσαν.  «Και για να γίνει πειστική η επιδρομή των βαρ-
βάρων…» έλαβε το τυφέκιο του ενός στρατιώτη και άρχισε 
να αραδιάζει τις σφαίρες στο πέτρινο κτίριο. Οι σφαίρες εκ-
σφενδονίζονταν με μαεστρία αφήνοντας τα αποτυπώματά 
τους βαθουλωτά στην πρόσοψη και τα πλευρά του. Με 
θράσος που αναδεικνύονταν στις περιστάσεις οι δύο στρα-
τιώτες συμμετείχαν στο μακελειό με χορούς πυροβολι-
σμών. Σε λίγη ώρα, μέσα σε καπνούς από αναψοκοκκινι-
σμένο μπαρούτι, το κτίριο έμοιαζε ξεχαρβαλωμένο απ’ τα 
θεμέλιά του.  

«Τώρα, διεξήχθη πραγματική μάχη. Οι επιδρομείς υπήρ-
ξαν αποφασιστικοί στην τόλμη αλλά ηττήθηκαν κατά κρά-
τος» και τα γέλια επιδοκιμασίας επεκτάθηκαν στην ατμό-
σφαιρα. 

«Ας σκάψουμε δυο τάφους, να καρφώσουμε και πλάκες 
προς τους αγνώστους βαρβάρους» πρότεινε ο ανθυπολοχα-
γός και όλοι μαζί έπεσαν στο χώμα. Με τα χέρια γυμνά άρ-
χισαν να σκάβουν έως ότου τα βάθη ήταν αρκετά για να 
υποδεχτούν τα υποψήφια πτώμα-τα. 

«Θα μας επικροτήσουν για την πολιτιστική αξία και τον 
ανθρωπισμό τον οποίο δείξαμε στους βαρβάρους» σχολίασε 
ο Andre Fiyion. Στη θέση των δύο τάφων αναφώνησε 
«Πράγματι, ήρωες!» και χαιρέτησε στρατιωτικά τα αυτο-
σχέδια νεκρικά μνημεία. «Ας αδειάσουμε και τις τελευταίες 
σφαίρες. Κρατήστε μονάχα μία στις θήκες σας. Μόλις η 
βροχή από πυροβολισμούς σταμάτησε ο Andre Fiyion ει-
σήλθε βεβιασμένα στο δωμάτιό του αναποδογυρίζοντας το 
γραφείο και τη βιβλιοθήκη διασπαθίζοντας τα έγγραφα. Το 
αποτέλεσμα υπήρξε μία εικόνα διασαλευμένης τάξης. Μετά 
τον κάματο της ημέρας ξάπλωσαν γύρω απ’ τη φωτιά που 
έφεγγε μέσα απ’ τ’ αποκαΐδια των προηγούμενων ημερών. 
Δεν μιλούσαν. Καθένας στη σκοπιά του αναμόχλευε σκέ-
ψεις, τυραννισμένους φόβους και άοκνες απόπειρες διακω-
μώδησης των κινδύνων που δεν έμελλε να αποδεσμευτούν 
απ’ τα κάτεργα του ασυνειδήτου, με τις υπερφίαλες αιτιά-
σεις ελευθερίας.  

«Κάτι ακόμη λείπει για να συμπληρωθεί το κάδρο» έ-
λεγε και ξανάλεγε ο Andre Fiyion. οι δύο στρατιώτες ταξί-
δευαν σε αχαρτογράφητα νερά έως ότου άνοιξε σαν βεντά-
λια τις προθέσεις του. 

«Πρέπει να γίνουμε πιο πειστικοί» και η φαντασία του 
ονειροβατούσε σε απόκρημνες όχθες. «Ένας από μας πρέπει 
να πεθάνει» είπε και κίνησε τους οφθαλμούς του στους άν-
δρες που παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι.  

«Να πεθάνει..στ’ αλήθεια;» ρώτησε αμήχανα ένας εξ αυ-
τών. 

«Στ’ αλήθεια» απάντησε αποστομωτικά ο αξιωματικός. 
«Θα παίξουμε στα ζάρια και όποιος φέρει ίδιους αριθμούς θα 
γλυτώσει. Ο τελευταίος που θα μείνει θα πρέπει να πεθά-
νει» 

«Εγώ.. εγώ.. αρνουμ..» 
«Πριν αρνηθείτε σκεφτείτε ότι η άρνηση εκτέλεση δια-

ταγής συνεπάγεται εκτέλεση εν καιρό πολέμου» προλόγισε 
ο Andre Fiyion. 

«Μα δεν έχουμε…» 
«Και τότε τί είναι όλα αυτά» έκανε δείχνοντας με τον 

δείκτη του χεριού το ματωμένο κτίριο, ζωσμένο εκατοντά-
δες σφαίρες. Ο Andre Fiyion σηκώθηκε όρθιος. «Κάποιος 
απ’ τους τρεις μας πρέπει να πεθάνει» και τα λόγια του χάι-
δευαν τις συνειδήσεις των νεαρών ανδρών.  

«Καλύτερα να αποκαλύψουμε το ψέμα που στήσαμε 
παρά να πεθάνει ένας από μας! Πώς θα ζήσουμε με τέτοιο 
κρίμα στο λαιμό;» ύψωσε τον τόνο της φωνής του ο Paul 
Marat κι έπειτα τον έσβησε σε επιφάνεια λυγμών.  

Ο ανθυπολοχαγός έβγαλε απ’ τη θήκη του το πιστόλι 
σημαδεύοντάς τον. 

«Θα παίξουμε τα ζάρια κι όποιου το καντήλι έχει λιγό-
τερο λάδι αυτός και θα θυσιαστεί για το μέλλον των υπο-
λοίπων» επανέλαβε σταθερά. 

Ο δεύτερος στρατιώτης πετάχτηκε απ’ τη θέση του και 
με γρονθοκοπήματα έριξε στο έδαφος τον ανθυπολοχαγό. 
Ο τελευταίος δέχτηκε σωρεία χτυπημάτων. Ίσα που συ-
νήλθε άρχισε να ανταποδίδει τα χτυπήματα. Τα μωλωπι-
σμένα ζυγωματικά μαρτυρούσαν την οδύνη που 

προκλήθηκε μεταξύ των αρρένων. Τα στρατιωτικά χιτώ-
νια σκισμένα, τα χείλη ματωμένα, οι μύτες να τρέχουν πο-
τάμι και οι ανάσες κοφτές, ξεθώριαζαν τα ελάχιστα δείγ-
ματα ενέργειας που απέμεναν στους μύες. Τα σώματα κα-
τάκοπα και εξουθενωμένα σωριάστηκαν στο χώμα. Ο βρα-
δινός αέρας δρόσισε τις πληγές. Το αίμα ξεράθηκε στις πρώ-
τες ακτίνες του ηλίου όπως έσβηναν τα λέπια στα βασανι-
σμένα δέρματα. Ο Andre Fiyion διέρρηξε το μαύρο πέπλο 
των οφθαλμών του όπως αντικρίσει τον φωτεινό ουρανό. 
Νιώθοντας τους πόνους αφόρητους στο κορμί κοίταξε προς 
το απέραντο της θάλασσας. Βούτηξε στα στρώματά της ό-
πως αποκαθαίρει τις βρωμιές του παρελθόντος χρόνου. Κα-
θώς κολυμπούσε, από μακριά αντιλήφθηκε την παρουσία 
πλοίου το οποίο πλησίαζε ολοταχώς στο μέρος του νησιού. 
Έτρεξε προς το μέρος των στρατιωτών. 

«Δεν έχουμε χρόνο!» ξεφώνισε και ο φάρυγγας εκτονώ-
θηκε στις φλέβες του λαιμού. Οι στρατιώτες εμβρόντητοι 
προσανατολίστηκαν στο χώρο.  

«Έρχονται, έρχονται!» συνέχισε ο ανθυπολοχαγός. 
«Δεν έχουμε χρόνο. Θα αποκαλυφτούν όλα. Χανόμαστε! Θα 
περάσουμε στρατοδικείο και μετά στο εκτελεστικό απόσπα-
σμα. Καλύτερα να σωθούν δύο παρά να χαθούν τρεις» είπε 
και οι λυγμοί του ακούμπησαν τα κατάβαθα των υπολοί-
πων.  

Πράγματι, ο κίνδυνος του στρατοδικείου και η διαπό-
μπευση στο δημόσιο λόγο ήταν άμεσος. Τότε, ένας εκ των 
δύο στρατιωτών συμφώνησε «Ας είναι» και έφερε τα ζάρια 
στο προσκήνιο. Και οι τρεις σχημάτισαν κύκλο με τα τυφέ-
κια στα χέρια και μία τελευταία σφαίρα στη θήκη. Η σειρά 
του παιχνιδιού ρυθμίστηκε με τρόπο απλό. Ο Andre Fiyion 
έκοψε ένα κλαδί σε τρία μέρη. Όποιος τράβηξε το μακρύ-
τερο άρχισε πρώτος. Η τύχη πήρε με το μέρος της τον 
Michel Αundrin. Στις παλάμες του κονταροχτυπήθηκαν τα 
ζάρια. Οι αριθμοί που σχηματίστηκαν δεν έσωσαν τη ζωή 
του. Ακολούθησαν οι υπόλοιποι δίχως θετικό αποτέλεσμα. 
Το πλοίο ολοένα και πλησίαζε όση ώρα οι επαναλήψεις του 
παιχνιδιού πολλαπλασιάζονταν. Η στιγμή της αλήθειας έ-
φτασε. Όταν Michel Αundrin έφερε τους ίδιους αριθμούς τα 
μάτια του γούρλωσαν. Η χαρά ήταν έκδηλη. Έτρεξε προς 
άγνωστη κατεύθυνση μη γνωρίζοντας πώς να διαχειριστεί 
το λαχείο της επιβίωσης. Οι άλλοι δύο έμειναν σκυθρωποί. 
Ένα φλεγόμενο μίσος ανάβλυζε σε κάθε κούνημα των ζα-
ριών στους αδένες των χεριών. Προτού τα ζάρια φύγουν 
από τον έλεγχό τους έκλειναν τα μάτια και φιλούσαν τα 
χέρια, μεταφέροντας την ελεημοσύνη προς τη μοίρα όπως 
ευνοήσουν την ματαιότητα της στιγμής. Αλλά τα ζάρια δεν 
έλεγαν να φέρουν ίδιους αριθμούς. Η αγωνία εκτοξεύθηκε 
έως ότου ο ανθυπολοχαγός όπλισε απότομα το πιστόλι που 
κράδαινε σφιχτά και το έστρεψε εναντίον του στρατιώτη. 
Εκείνος ανταπέδωσε με το ίδιο νόμισμα. Όπλισε το τυφέκιο 
με τη μοναδική σφαίρα που απέμενε στο θάλαμο. Κύλησε 
την κάννη στο ύψος του ανθυπολοχαγού. Ένα θέαμα σκια-
γραφούνταν βγαλμένο από τα πλέον απάνθρωπα παρα-
σκήνια του ασυνειδήτου, όταν η ορμή για ζωή υπερνικά τις 
εντυπώσεις του θανάτου. 

«Είμαι γόνος αριστοκρατών. Ο πατέρας μου θυσίασε 
πλούτο και δόξα για μία θέση στην Βασιλική Ακαδημία» 
φώναζε προς το μέρος του στρατιώτη. Εκείνος βαριανά-
σαινε δίχως απόκριση. «Πέτα το όπλο σου! Είναι διαταγή!» 
συνέχισε ο αξιωματικός και η φωνή του βούλιαζε στη λά-
σπη της απρόσμενης τροπής των πραγμάτων.  

«Και η δική μου ζωή; Πόσο κοστολογείται η ζωή μου;» 
αντέτεινε τρομαγμένος καθώς το δάκτυλο στη σκανδάλη 
χάιδευε το σιδερένιο μοχλό.  

«Η ζωή σου δεν αξίζει τίποτα. Ουδείς θα ασχοληθεί μαζί 
σου. Μία απογραφή στον κατάλογο. Εγώ όμως είμαι γόνος 
αριστοκρατών. Ξέρεις τί σημαίνει αυτό;» 

«Ότι η ζωή σου αξίζει όσο πληρώνεις για να υπάρχεις 
στη βιτρίνα» ήταν η αιχμή του δόρατος που έσπειρε τον 
πόνο ανόθευτο στην πληγή.  

Τότε ένας κρότος διπλής όψεως ακούστηκε. Οι δύο κάν-
νες είχαν αφρίσει απ’ το μακελειό που μάστιζε την ατμό-
σφαιρα. Δευτερόλεπτα αργότερα και οι δύο άνδρες έπεφταν 
στο έδαφος νεκροί. Ο στρατιώτης που όλη την ώρα παρα-
κολουθούσε τα τεκταινόμενα με υποβόσκουσα ενοχή κατευ-
θύνθηκε στο μέρος τους. Άγγιξε τους παλμούς των σφυγ-
μών αναζητώντας σημεία ζωής. Στον Andre Fiyion οι παλ-
μοί είχαν εξασθενίσει. Στον στρατιώτη αγωνίζονταν να ε-
πανέλθουν όμως αδύναμοι καθώς ήταν έσβησαν κάτω από 
το στρώμα των φλεβών. Το πλοίο είχε πλέον εισέλθει στα 
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ύδατα της νήσου. Μία βάρκα κατέβηκε με τον διοικητή ε-
πιβαίνοντα και δύο αξιωματικούς. Ύψωσε τη σημαία της 
Γαλλίας ως σύμβολο φίλιας παρουσίας. Ο στρατιώτης κυ-
ριεύτηκε από τρόμο. Το μέλλον του προδιαγράφονταν ατι-
μασμένο και βάναυσο όπως αναπαριστάνονταν ενώπιόν 
του οι σκηνές της ανάκρισης και του θανάσιμου ικριώματος 
εγγύησης των περιστάσεων, στην υπεράσπιση της ηθικής 
τάξης του στρατεύματος. Ξεγύμνωσε τον αξιωματικό και 
φόρτωσε τα ενδύματα με τα άστρα στο σώμα του. Έπειτα, 
έσυρε τα πτώματα έως το σημείο των ανοιχτών ταφών. Το 
χώμα κάλυψε τα ίχνη τους. Μόλις ολοκλήρωσε το μακά-
βριο έργο ίσιωσε το πηλήκιο με το βασιλικό σύμβολο, τα-
κτοποίησε το χιτώνιο και κινήθηκε προς την ακτή. Η 
βάρκα είχε ήδη αποθέσει τους επιβάτες στην στεριά. Ο τα-
ξίαρχος κοίταζε το θέαμα που εκτυλίσσονταν μπροστά του 
με τραγική αίσθηση απώλειας. 

«Τί συνέβη εδώ;» ρώτησε ξαφνιασμένος. 
«Ανθυπολοχαγός, Βασιλικού Σώματος, Andre Fiyion» 

παρουσιάστηκε ο στρατιώτης σε στάση προσοχής, αντιγρά-
φοντας τα λόγια που κάθε πρωί στην ύψωση της σημαίας 
άκουγε από τα χείλη του αξιωματικού, που πλέον, θαμμέ-
νος με τον έτερο στρατιώτη στο ίδιο μνήμα, αφουγκράζο-
νταν το βάθος του χώματος. Επρόκειτο για εθιμοτυπική 
διαδικασία η οποία στην ώρα της έμοιαζε γελοία, τώρα, ό-
μως, χρησιμοποιούνταν ως δικλείδα ασφαλείας για τον 
στρατιώτη.  

«Λαμβάνω την τιμή να σας αναφέρω, κύριε ταξίαρχε, 
ότι οι βάρβαροι αποκρούστηκαν. Θρηνήσαμε δύο νεκρούς 
του γαλλικού Έθνους. Αιωνία η μνήμη τους» αναφώνησε 
και σταυροκοπήθηκε. Μαζί του σταυροκοπήθηκαν άπα-
ντες οι παρευρισκόμενοι.  

Ο ταξίαρχος κοιτούσε απαρηγόρητος. Συνεχάρη τον α-
ξιωματικό για την τόλμη και την υπηρεσία του στην πα-
τρίδα. Ζήτησε λεπτομερή αναφορά ώστε να τη μεταβιβάσει 
στην ανώτατη διοίκηση στρατιάς. 

«Το μέλλον σας προδιαγράφεται λαμπρό. Εγώ ο ίδιος 
θα προτείνω την τιμή με τον ύψιστο σταυρό του Έθνους και 
την προαγωγή σας στο βαθμό του συνταγματάρχη» έκανε 
με αυτοπεποίθηση ο ταξίαρχος. Ο στρατιώτης στην εμφά-
νιση ανθυπολοχαγού δεν έστρεψε το βλέμμα του στο ση-
μείο στο οποίο κείτονταν οι δυο άνδρες. Εκτόπισε το στέρνο 
του, σάλιωσε τα χείλη και με εθνική υπερηφάνεια επιβιβά-
στηκε στη βάρκα που θα τον οδηγούσε στην μητρόπολη με 
ξένη ταυτότητα και λαθραίες ελπίδες.  

Μήνες αργότερα η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Η κοινή 
γνώμη ζήτησε το κεφάλι του στρατιώτη αντί πινακίου φα-
κής. Θύελλα εκδίκησης προωθούνταν στα πρωτοσέλιδα 
του Τύπου με την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία να διεξάγει 
εσωτερική έρευνα ευθυνών και την κυβέρνηση απ’ την 
πλευρά της να διακηρύσσει προς πάσα κατεύθυνση την υ-
περάσπιση των εθνικών συμφερόντων από εσωτερικούς 
και εξωτερικούς εχθρούς. Ο στρατιώτης Michel Αundrin 
καταδικάστηκε από στρατοδικείο με την ποινή της εσχάτης 
προδοσίας. 
 

Εκτελέστηκε στις 6 Αυγούστου 1897 
Αντώνης Χαριστός 

Πικρό 

Πικρό. Έτσι τη φωνάζαμε στο χωριό. Ένα αγρίμι ή-
τανε. Ατίθασο πλάσμα, κι ανυπάκουο. «Αχ, τι θα κάνω μ’ 
αυτό το παιδί», μας παραπονιόταν η μάνα της. «Εγώ δε γέν-
νησα κορίτσι! Τον διάολο γέννησα!» Ύστερα, σήκωνε το 
βλέμμα στον ουρανό κι απευθυνόταν στον Παντοδύναμο: 
«Πώς με καταράστηκες έτσι, Θε μου;» 

«Έλα, ηρέμησε», της έλεγα, «αυτός ο ‘διάολος’ θα σε 
βγάλει ασπροπρόσωπη μια μέρα». Της έδινα κι ένα δίκιο. Η 
μικρή δε σήκωνε κουβέντα. Κι όλο του κεφαλιού της έκανε. 
Πότε τη βλέπαμε να κρεμιέται σε δέντρα ίσαμε τον ουρανό, 
και πότε να σκαρφαλώνει στα απότομα βράχια και να 
βουτά με ορμή –με το κεφάλι η άτιμη– σε ταραγμένη θά-
λασσα. Ταραζόταν κι η καημένη η μάνα της και της φώναζε 
να μαζευτεί, να κάνει καμιά δουλειά, ν’ αφήσει τις τρέλες. 
Ανησυχούσε μην τη βρει πουθενά κομματιασμένη. Μονα-
χοπαίδι της ήταν, κι ορφανό από πατέρα. 

Τη θαύμαζα τη μικρή αγριόγατα. Όλοι στον τόπο μας. 
Περνούσε απ’ το καφενείο με την αρχοντιά του νησιώτικου 
ήλιου απλωμένη πάνω της. Με γυμνά πόδια και γιασεμιά 
σκαλωμένα στα μαλλιά –ένας εβένινος καταρράκτης που 
μοσχοβολούσε ζωή– άνθιζε τις άσκοπες μέρες μας. Δε μας 

μιλούσε πολύ. Μόνο μας κοιτούσε μ’ ένα αετίσιο βλέμμα, 
ένα σάστισμα, και χανόταν σε λαγκάδια και λόφους ως τα 
μεσάνυχτα. 

Κι όσο μεγάλωνε τόσο πιο τολμηρή γινόταν. Άφοβο θη-
λυκό, που ντυνόταν την αλμύρα της θάλασσας σε κάθε ευ-
καιρία. Ανοιγόταν στο πέλαγος, γοργόνα στο καΐκι του μα-
καρίτη του πατέρα της. Κι η μάνα της, ανάστατη, να την 
ψάχνει και να τα βάζει μ’ όλους τους αγίους για το ασύνετο 
βλαστάρι της που μόνο πίκρες τη φορτώνει. «Τράβα σπίτι 
σου, Μαριώ. Η ‘καπετάνισσά’ σου δεν παθαίνει τίποτα», 
την καθησυχάζαμε. 

Λίγο καιρό αργότερα, άρχισε να γεμίζει το νησί δυστυ-
χισμένους ανθρώπους που έψαχναν καταφύγιο. Αναζη-
τούσαν, με κόπο, με κομμένη την ψυχή σε χίλια κομμάτια, 
μια νέα ζωή, άλλη, δίχως αγωνία, θυμό. Δίχως θάνατο. Η 
ελπίδα, η χαμένη ελπίδα τους, φόρεσε σωσίβιο παλεύοντας 
ν’ αναστηθεί σ’ ανταριασμένο πέλαγος. Οι σάπιες βάρκες 
έφταναν η μια μετά την άλλη. Τα ανθρώπινα φορτία, στοι-
βαγμένα το ένα πάνω στ’ άλλο, στριμωγμένα σαν ρούχα σε 
βαλίτσα δραπέτη, εξαντλημένα απ’ την πείνα, τον πόνο, 
παραδομένα σε μια βίαιη ελευθερία, μουσκεμένα ως το κό-
καλο, βαθιά, πατούσαν τη στέρεη γη, γονάτιζαν, τη φιλού-
σαν. Ρημαγμένα ναυάγια, ικέτευαν τον Θεό τους να τους 
βοηθήσει, τον ευχαριστούσαν που ανασαίνουν ακόμη. 

Όλοι μας δώσαμε χέρι να κρατηθούν ζωντανοί. Όσοι 
μπορούσαμε, όσοι ήμασταν γεροί, βουτάγαμε στα παγω-
μένα νερά να τους βγάλουμε έξω. Θολά πρόσωπα, φοβι-
σμένα, τσακισμένα, μας κοιτούσαν μ’ ευγνωμοσύνη. Πολ-
λές απ’ τις ήδη κατεστραμμένες βάρκες διαλύονταν, βυθί-
ζονταν πριν φτάσουν στην ακτή. Αρκετούς κατάπιε η θά-
λασσα. Σχεδόν καθημερινά αντικρύζαμε κοκαλωμένα κορ-
μιά. Σχεδόν καθημερινά κάποιος από μας έβγαινε απ’ το 
νερό αγκαλιά μ’ ένα πτώμα. Το χειρότερο ήταν τα νεκρά 
παιδιά. Δεν ξεπερνιέται τούτος ο καημός. 

Το Πικρό με περίσσιο θάρρος, σαν να ’χε στα σπλάχνα 
μια πηγή που το ανάβλυζε αστείρευτο, ορμούσε στα κύ-
ματα, ανθρωποφάγα θεριά, με το καΐκι της ορθόπλωρο, με 
την καρδιά ψηλωμένη στον ουρανό, σαν κόρη του Ποσει-
δώνα, σαν να ’χε γεννηθεί απ’ τη μήτρα του ωκεανού, λες 
κι είχε σύμμαχο τον ίδιο τον Θεό, κι επέστρεφε στην ακτή 
με γεμάτες καϊκιές ανθρώπινων ψυχών. Τους άφηνε στη 
φροντίδα των άλλων και χανόταν ξανά, ακούραστα, στα 
άγρια σωθικά της θάλασσας. Έσωσε πολλούς δύστυχους. 
Πιο πολλά παιδιά. Δεν είδα ποτέ –ήμουν βέβαιος πως δε θα 
έβλεπα ποτέ– μια στάλα δισταγμού στα φλογισμένα μάτια 
της. 

Δεν έκανε πίσω ούτε τη μέρα που θύμωσε ο Δίας κι έδωσε 
διαταγή στον Αίολο ν’ ανοίξει τον ασκό του. Ο άνεμος, δυ-
νατός σαν σίδερο, άφηνε χαρακιές στο δέρμα. Εκείνη, αδεί-
λιαστη, μπήκε στη φουρτούνα. «Να σωθούν τα παιδιά!» Τα 
τελευταία λόγια της. Το άψυχο σώμα της ξεβράστηκε στην 
ακτή, δίπλα σ’ ένα νεκρό παιδί που φορούσε το σκισμένο 
της σωσίβιο. 

Πικρό τη φωνάζαμε στο χωριό. Τ’ όνομά της Αμυγδα-
λιά. 

Στέλλα Κουρμούλη 
 

Χτίσε το ποίημα, καθώς χτίζουν ένα σπίτι. 
Γράφε ποιήματα με το ζόρι, 

και, μάλιστα, τις μέρες που δέ θέ να γράψεις ποιήματα. 
Καθόρισε, εκ των προτέρων, το θέμα και τη φόρμα των 

στίχων. 
Σκάρωνε ποιήματα παίζοντας.  

Ηλίας Πετρόπουλος, «Ποίημα Μέσα Από Το In Berlin» 
 
Σημειώσεις για ένα ποίημα (που δεν γράφτηκε ακόμη) 
 
1. Να συνθέσω ένα ποίημα.  
2. Να έχει θέμα ερωτικό.  
3. Να μην είναι γραμμένο σε μέτρο, αλλά να νιώθεται έ-
ντονα ο ρυθμός του.  
4. Να αποφύγω δύσκολες λέξεις και εύκολους συμβολι-
σμούς. Πώς το λέει ο Πετρόπουλος; «Άσε την Ποίηση των 
Ιδεών και των Συμβόλων και των Χρωμάτων. Να προτι-
μάς τις Καθημερινές Εικόνες και τα ασήμαντα διαδοχικά 
Στιγμιότυπα τουτέστιν, την Φτωχή Ποίηση». Ένα τέτοιο 
ποίημα να γράψω, ένα ποίημα «φτωχό», που να μην μοιά-
ζει καν με ποίημα.  
5. Να εκφράζει, όμως, με κάποιον τρόπο ότι κοντά σου έ-
μαθα να αγαπάω την αγάπη, να ερωτεύομαι τον έρωτα, να 

ζω τη ζωή, να ανασαίνω τις ανάσες, να φανερώνει, δηλαδή, 
ότι τα αντικείμενα των ενεργειών μου, ξένα, τυχαία, παρά-
ταιρα πριν σε γνωρίσω, έγιναν πλέον σύστοιχα. Κι όλα 
αυτά να μην τα λέει, να τα δείχνει.  
6. Να αποφύγω οπωσδήποτε ρομαντικά σκηνικά, δειλινά, 
σελήνες και πεφταστέρια. Καλύτερα πρωί να είναι, να έ-
χουμε μόλις ξυπνήσει, τα παντζούρια να είναι ανοιχτά και 
τραβηγμένες οι κουρτίνες, να μισοκλείνεις τα μάτια σου 
από το φως που σαν προβολέας χύνεται πάνω σου (δεν θα 
έχεις πλυθεί και θα κολλάν ακόμη μεταξύ τους τα τσίνορα), 
να χαμογελάς χωρίς λόγο (δεν θα έχεις βουρτσίσει ακόμη 
τα δόντια σου, αλλά αυτό δεν θα κάνει λιγότερο ελκυστικό 
το χαμόγελό σου), να διακρίνονται ξεκάθαρα οι ρυτίδες κι 
οι ουλές σου, να τις χαϊδεύω απαλά με την άκρη του δείκτη 
μου, σα βελόνα που ακουμπά παλιό δίσκο, να αντηχούν στο 
δωμάτιο λέξεις γραμμένες στου σώματός σου τις πτυχές, 
στα μικρά του δέρματος σκάμματα. 
7. Αυτό το μη-ποίημα να είναι το καλύτερό μου ποίημα (μέ-
χρι να γράψω το επόμενο).   

Σπύρος Κιοσσές 
Tabula Rasa 

 
Δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν, μέλλον υπάρχει μόνο ο 

χρόνος σε μια αδιάλειπτη συνέχεια. Ο δικός μου χρόνος ή-
ταν, είναι και θα είναι γιατί είπαμε δεν υπάρχει διάκριση 
στον χρόνο, αυτός είναι ένας και ενιαίος, καταδικασμένος. 
Και αυτό δεν αλλάζει. Ό,τι ήσουν, είσαι και θα είσαι. Πρέ-
πει να το πάρω απόφαση και να πορευτώ με αυτό μέχρι το 
τέλος του χρόνου μου. Του δικού μου, προσωπικού, ιδιωτι-
κού αλλά και μόνο αληθινού χρόνου για εμένα. 

Ό,τι έκανα το έκανα επειδή είμαι αυτό που είμαι. Αν θα 
το κάνω ξανά. Μπορεί. Γιατί δεν παύω να είμαι αυτός που 
είμαι. Αυτό δεν αλλάζει. 

Ξέρω θα μου πεις, μάλλον πλέον δεν μπορείς να μου 
πεις, σου αφαίρεσα εγώ αυτή τη δυνατότητα ότι κάποιοι με 
τη δύναμη της βούλησής τους και της τύχης ή των συγκυ-
ριών ξεφεύγουν από αυτό που ήταν προορισμένοι να είναι. 
Εγώ όμως βλέπεις δεν αποτέλεσα εξαίρεση στον κανόνα. 
Και όχι δεν θα δικαιολογηθώ να σου πω ότι δεν στάθηκα 
τυχερός. Δεν προσπάθησα καν να ξεφύγω από αυτό που ή-
μουν προορισμένος να είμαι. Χμ, και το διάβασμα. Το διά-
βασμα το έκανα απλά για εμένα επειδή μου άρεσε εκ φυσι-
κού μου. Δεν σκεφτόμουν ότι μπορεί να με οδηγήσει που-
θενά. Όπως και δεν με οδήγησε. Το διάβασμα ήταν καθαρά 
μια προσωπική υπόθεση. Θα μου πεις, αν βέβαια μπορούσες 
να μου πεις, ότι όλες οι υποθέσεις είναι προσωπικές. Εννοώ 
ότι το διάβασμα ήταν για εμένα και παραμένει φυσικά όσο 
παραμένω εγώ μια εσωτερική διαδικασία που δεν αφο-
ρούσε κανέναν άλλο ούτε καν εμένα τον ίδιο ως απτή υπό-
σταση. Καταλαβαίνεις; Και να ήθελες να μου πεις; Όπως 
είσαι… 

Για αυτό το διάβασμα αν θέλεις επηρέασε τον εσωτερικό 
μου κόσμο, όχι όμως την προδιαγεγραμμένη πορεία μου. Αν 
την επηρέαζε τώρα δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Την εσωτε-

ρικότητα μου μόνο ως εσωτερικότητα, αυτή μόνο επηρέασε 
που δεν έχει όμως καμία σχέση με τον υλικό κόσμο και με 
τη θέση και τη συνακόλουθη πορεία του εαυτού ως ένα πα-
ρατηρήσιμο υποκείμενο, σε αυτόν.  

Κάτσε να πάρω μια ανάσα. Δεν είμαι πλέον και είκοσι 
χρονών να μπορώ να σκάβω ασταμάτητα. Ο άντρας ακού-
μπησε το φτυάρι στο μαλακό χώμα, έβγαλε από την κωλό-
τσεπη ένα στραπατσαρισμένο πακέτο κόκκινο Malboro και 
με τον αναπτήρα που βρισκόταν μέσα στο πακέτο ανάμεσα 
στα τσιγάρα άναψε ένα τσιγάρο. Ανακάθισε σε μια κοτρόνα 
που βρισκόταν λίγο παραπέρα του σημείου που έσκαβε και 
απόλαυσε το τσιγάρο του. Το πυκνό σκοτάδι το μόνο που το 
διαπερνούσε ήταν η καύτρα του . Μόλις το κάπνισε  με λαί-
μαργες βαθιές ρουφηξιές, το έλιωσε με το πόδι του στο 
χώμα, έπιασε το φτυάρι και συνέχισε να σκάβει. 

Το τσιγάρο ξέρεις πότε το ξεκίνησα; Στα δώδεκα. Εσύ 
φαντάζομαι δεν κάπνιζες. Δεν μου φαίνεσαι για άνθρωπος 
που κάπνιζε. Έτσι που λες στα δώδεκα. Δημοτικό ήμουν α-
κόμη. Μάλιστα ξέρεις ποιος με ενθάρρυνε να καπνίσω; Ο 
πατριός μου. Μου έλεγε ότι όσοι δεν καπνίζουν  δεν είναι 
αληθινοί άντρες, ότι είναι αδερφές. Όταν κάπνισα το 
πρώτο μου τσιγάρο μου είπε ότι ένα πράγμα έμενε ακόμα 
για να γίνω πραγματικός άντρας. Λίγες μέρες μετά με πήγε 
σε μια παράγκα ξέρεις με λαμαρίνες χωμένη σε ένα οικό-
πεδο στη μέση του πουθενά ανάμεσα σε κάτι ελιές. Εκεί που 
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λες έγινα άντρας. Μια μητέρα εξέδιδε το παιδί της . Δεν έ-
μαθε ποτέ πόσο χρονών ήταν, έτσι όπως ήταν έντονα βαμ-
μένη δεν μπορούσες να καταλάβεις εύκολα την ηλικία της. 
Σίγουρα πάντως ήταν μικρή. Τώρα που το σκέφτομαι δεν 
πρέπει να ήταν πάνω από δεκαπέντε. Μου πήρε πίπα 
κάτω από μια ελιά λίγα μέτρα πίσω από την παράγκα και 
μετά, μόλις βεβαιώθηκε για τη στύση μου ανασήκωσε τη 
φούστα της, ένα παρτάλι δηλαδή για να τη γαμήσω. Από 
κάτω δεν φορούσε τίποτα. Θυμάμαι ήμουν αρκετά αγχωμέ-
νος αλλά και αποφασισμένος. Πάντα ήμουν έτσι, αποφασι-
σμένος αν και εκ πρώτης δεν μου φαινόταν.  

Μόλις φύγαμε με πήγε σε ένα καταγώγιο που σύχναζε. 
Με άρπαξε από τον σβέρκο με την τεράστια χερούκλα του 
και μου είπε τώρα που έγινες άντρας πρέπει να πιείς. Ήπια 
με το ζόρι μια μπύρα. Αυτός έγινε όπως πάντα σκνίπα. Θυ-
μάμαι η μπύρα με πείραξε. Κρατιόμουν να μην ξεράσω. 
Γιατί ήξερα ότι αν ξερνούσα και το μάθαινε, ειδικά αν ξερ-
νούσα μπροστά σε αυτόν και στα φιλαράκια του μέσα στο 
μαγαζί θα με έσπαγε στο ξύλο. 

Ναι μην απορείς. Μα τι λέω; Πώς είναι δυνατόν να α-
πορείς; Πώς νομίζεις ότι φθάσαμε ως εδώ; Και εμένα και τη 
μάνα μου μας έσπαγε στο ξύλο συνέχεια. Ειδικά τη μάνα 
μου σε καθημερινή βάση. Μεθοκοπούσε και την έσπαγε στο 
ξύλο. Και μετά μόλις ξεσπούσε της ζητούσε συγγνώμη δή-
θεν μετανιωμένος και την πηδούσε. Και εγώ τα άκουγα όλα 
και τις φωνές από το ξύλο και μετά τα βογκητά. Πώς να 
μην τα ακούω; Ζούσαμε  σε μια τρώγλη. Σε ένα υπόγειο, 
μια τρύπα. Εγώ δεν είχα δικό μου δωμάτιο. Κοιμόμουν σε 
μια παλιαντζούρα στο σαλόνι που χρησίμευε υποτίθεται 
για καναπές το οποίο βρισκόταν απέναντι από το δωμάτιο 
τους. Μάλιστα αυτός συνήθιζε να αφήνει ανοιχτή την 
πόρτα του δωματίου τους όταν επέστρεφε μεθυσμένος. Τότε 
δεν το είχα καταλάβει, αλλά τώρα είμαι σίγουρος ότι το έ-
κανε επίτηδες για να ακούω. 

Κατάλαβες; Μετά πώς να ξεφύγω από αυτό που μου 
έλαχε σε αυτόν τον κόσμο να γίνω; Επειδή μου άρεσε το 
διάβασμα; Και; Ακόμη μου αρέσει αλλά δεν με εμπόδισε να 
σου κάνω ό,τι σου έκανε. Και εσύ αν ήσουν πιο συνεργάσι-
μος. Αν μου έδινες το κωλοπορτοφόλι σου ήσυχα και ωραία 
τώρα δεν θα καταλήγαμε εδώ. Ο άντρας σταμάτησε για 
λίγο να σκάβει και με το βλέμμα του σάρωσε την περιοχή. 
Απόλυτο σκοτάδι και σιωπή.  

Μετά άρπαξε και πάλι το φτυάρι και συνέχισε να σκά-
βει. Τώρα έσκαβε με μεγαλύτερη ένταση. Φαίνεται ήθελε 
να ξεμπερδεύει μια ώρα αρχύτερα. Έμπηγε το στέλεχος του 
φτυαριού με δύναμη στο μαλακό, σβαρνισμένο χώμα και το 
πετούσε στο πλάι. Το μόνο που διατάρασσε τώρα τη σιγα-
λιά της νύχτας ήταν ο αδιάκοπος ήχος του φτυαριού που 
χωνόταν στο χώμα. 

Ξανά και ξανά και ξανά η ίδια κίνηση. Άρχισε να ιδρώ-
νει. Έβλεπε τώρα τις στάλες του ιδρώτα του να πέφτουν 
μπροστά του στο χώμα. Έβγαλε το φούτερ του και έμεινε 
με το φανελάκι που διέγραφε το καλοσχηματισμένο σώμα 
του. Συνέχισε να σκάβει με αμείωτη ένταση. Σταμάτησε 
μόνο όταν έκρινε ότι ο λάκκος ήταν αρκετά μεγάλος και 
βαθύς. 

Στηρίχτηκε στη χειρολαβή του φτυαριού και με τη μια 
του παλάμη σφούγγισε τον ιδρώτα από το μέτωπό του. 

Κοίταξε για ακόμη μια φορά το πτώμα που ήταν τυλιγ-
μένο με τον μουσαμά. 

 Είδες το διάβασμα δεν μπόρεσε να σώσει κανέναν από 
τους δυο μας. Αν όμως δεν ήσουν τόσο ξεροκέφαλος. Έχεις, 
είχες  και γυναίκα και παιδί. Έβγαλε από την μπροστινή 
τσέπη του το πορτοφόλι και μέσα από τη διάφανη  θήκη 
του τράβηξε μια φωτογραφία που απεικονιζόταν το πορ-
τραίτο μιας χαμογελαστής ξανθιάς νέας γυναίκας. Ωραία, 
φαίνεται η γυναίκα σου. Κρίμα. 

Ξέρεις όσο και αν σου φαίνεται παράξενο και εγώ είχα 
έρωτες. Ο πρώτος ήταν όταν ήμουν στο γυμνάσιο. Είχε αρ-
χίσει να μου αρέσει το διάβασμα και η φιλόλογος που εί-
χαμε, η μόνη που έδειξε ποτέ κάποιο ενδιαφέρον και δεν με 
θεώρησε εξαρχής καμένη υπόθεση με ενθάρρυνε να πη-
γαίνω στη δημοτική βιβλιοθήκη να διαβάζω και να δανεί-
ζομαι βιβλία. Να δανειστώ βέβαια ήταν αδύνατον γιατί αν 
με έπιανε ο πατριός μου με βιβλίο δεν ξέρω τι θα γινόταν. 
Αυτές ήταν ασχολίες για αδερφές. Τέλος πάντων που λες 
εκεί γνώρισα την Ελένη. Της άρεσε και αυτής το διάβασμα. 
Η λογοτεχνία, η φιλοσοφία ο,τιδήποτε. Αυτή ήταν δύο χρό-
νια μεγαλύτερη από εμένα. Εγώ τότε ήμουν δεκατέσσερα 
και αυτή δεκαέξι. Δεν αργήσαμε να τα φτιάξουμε. Αυτή 

γούσταρε πολύ το σώμα μου. Ναι είχα από τότε καλό σώμα. 
Στο σπίτι εκτονωνόμουν στη γυμναστική κοιλιακούς, κάμ-
ψεις. Κάποια στιγμή κατάφερα να αγοράσω και ένα σετ 
βαράκια. Τις περισσότερες φορές που ο πατριός μου κακο-
ποιούσε τη μάνα μου στο δωμάτιο με ανοιχτή την πόρτα 
εγώ έκανα γυμναστική στο σαλόνι με όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη ένταση μπορούσα, μέχρι να εξαντληθώ. Τέλος πά-
ντων,  μεταξύ μας για αυτό πιστεύω τα έφτιαξε μαζί μου. 
Τα βιβλία στάθηκαν απλά η αφορμή να γνωριστούμε. 

Όταν έλειπαν οι γονείς της πηγαίναμε σπίτι και κάναμε 
σεξ στο κρεβάτι των γονιών της. Ο πατέρας της ήταν μπά-
τσος και η μητέρα της νοσοκόμα, όποτε όπως καταλαβαί-
νεις έλειπαν συχνά. Την γούσταρα και εγώ πολύ. Τότε έτσι 
προσπαθούσα να είναι η ζωή μου. Διάβασμα στη δημοτική 
βιβλιοθήκη, γυμναστική και σεξ με την Ελένη. Δεν κράτησε 
όμως πολύ. Εγώ απέτυχα να περάσω στην Τρίτη γυμνα-
σίου και η Ελένη έφυγε στο χωριό της για τις καλοκαιρινές 
διακοπές. Το περίμενα ότι θα κοπώ. Μόνο στην έκθεση, στη 
λογοτεχνία και στην ιστορία ήμουν πολύ καλός. Σε όλα τα 
άλλα πάτωνα. Δεν με ενδιέφεραν. Έφυγε όμως και η Ε-
λένη και γαμήθηκε το σύμπαν. Είπαμε ότι θα επικοινω-
νούμε αλλά φυσικά δεν έγινε. 

Παράτησα το σχολείο και το μόνο που με ενδιέφερε ήταν 
να χτίσω σώμα. Οι γονείς μου ο πατριός μου δηλαδή, γιατί 
η μάνα μου πάντα με είχε χεσμένο, σταμάτησε να ασχολεί-
ται μαζί μου και έτσι πλέον μπορούσα να κάνω γυμναστική 
και εκτός σπιτιού. Προσπαθούσα να λείπω όσο το δυνατόν 
περισσότερες ώρες. Φορούσα κάτι ξεσκισμένα αθλητικά πα-
πούτσια που με το ζόρι έμπαιναν στα πόδια μου και ξεχυ-
νόμουν στους δρόμους. Έτρεχα, έτρεχα ατέλειωτα χιλιόμε-
τρα. Γυρνούσα σπίτι συνήθως αργά το βράδυ. Κάθε φορά 
παρακαλούσα μέσα μου να τους έχει πάρει ο ύπνος. Συνή-
θως, αυτό συνέβαινε όταν επέστρεφα το μόνο που άκουγα 
ήταν τα ροχαλητά τους. Μερικές φορές όμως ήταν ξύπνιοι 
και άκουγα άλλοτε χαχανητά τους, άλλοτε τα βογκητά της 
μάνας μου και μερικές φορές τις φωνές τους. 

Εκείνη την περίοδο δεν με ενδιέφερε τίποτα άλλο. Μόνο 
να αθλούμαι και κυρίως να τρέχω, να τρέχω. Σταμάτησα 
και το διάβασμα, έτσι απότομα δεν γούσταρα άλλο. Το άρ-
χισα ξανά στη φυλακή. Γιατί όπως κατάλαβες έκανα και 
φυλακή. Με όλα αυτά που σου περιγράφω τόση ώρα, τι 
νόμιζες ότι δεν θα έκανα φυλακή; Σου είπα έγινα αυτό που 
γεννήθηκα να γίνω όπως και ο κάθε άνθρωπος. Τι νόμιζες 
ότι επειδή άρχισα να τρέχω θα ξέφευγα από τη μοίρα μου;  

Την πρώτη φορά που με έπιασαν οι μπάτσοι ήταν όταν 
έσπασα στο ξύλο τον πατριό μου. Ένα βράδυ γύρισα από 
το τρέξιμο και είδα τον πατέρα μου ολόγυμνο να κυνηγάει 
με ένα κουζινομάχαιρο τη μητέρα μου, που ούρλιαζε και έ-
τρεχε να σωθεί. Θόλωσα. Δεν θυμάμαι και πολλά. Το μόνο 
που θυμάμαι είναι αυτός να είναι πεσμένος κάτω και εγώ 
να στέκομαι από πάνω του και να τον γρονθοκοπώ αστα-
μάτητα. Όταν σταμάτησα νόμιζα ότι τον είχα σκοτώσει. Τε-
λικά γλίτωσε με μερικές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 

Τότε μόνο αυτός μπήκε φυλακή. Καταδικάστηκε σε δύο 
χρόνια για απόπειρα δολοφονίας. Εγώ καταδικάστηκα σε 
κοινωφελή εργασία. 

Δούλευα στο ταχυδρομείο ταχυδρόμος και έμενα με τη 
μάνα μου. Δεν γούσταρα καθόλου. Η μάνα μου καθόταν όλη 
μέρα στο σαλόνι και έπινε μπύρες. Δεν έκανε τίποτα άλλο. 
Όχι ότι πιο πριν έκανε και πολλά περισσότερα.  Είχε γίνει 
ένας σκελετός. Ένα ζωντανό φάντασμα, αν υπάρχει κάτι 
τέτοιο. Γάματα. 

Ο άντρας έσκυψε και έσυρε τον μουσαμά με το πτώμα 
μέχρι το χείλος του λάκκου. Κατάλαβες τώρα; Εγώ απλά 
εκπληρώνω το πεπρωμένο μου. Εσύ όμως δεν έπρεπε να 
βρίσκεσαι εδώ πέρα. Ήσουν απλά άτυχος φίλε, διασταυ-
ρώθηκαν οι μοίρες μας η δική μου με τη δική σου. Νομίζω 
ότι η τύχη κάτι τέτοιο πρέπει να είναι η διασταύρωση μοι-
ρών των ανθρώπων. Και εσύ καημένε έτυχες να πέσεις 
πάνω στη δική μου. Βέβαια, αν δεν ήσουν εσύ θα ήταν κά-
ποιος άλλος, τα έχω ανάγκη τα λεφτά. Μπορεί ο άλλος ό-
μως να μην ήταν τόσο ξεροκέφαλος όσο εσύ και να μου έδινε 
ήρεμα και ωραία το πορτοφόλι του και τώρα να μην βρι-
σκόμασταν εδώ, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος. 

Πάντως ότι η τύχη είναι οι συναντήσεις μεταξύ μοιρών 
διαφορετικών ανθρώπων, αλήθεια το πιστεύω. Αυτά τα 
σκέφτηκα πρώτη φορά στη φυλακή που είχα όλο τον 
χρόνο του κόσμου. Στη φυλακή δεν έκανα τίποτα άλλο 
σκεφτόμουν, διάβαζα και γυμναζόμουν, σκεφτόμουν, 

διάβαζα και γυμναζόμουν. Καταλαβαίνεις; Για να περάσει 
ο χρόνος η μία μέρα πίσω από την άλλη.  

Όταν είσαι περιορισμένος χωρίς να έχεις να κάνεις κάτι 
συγκεκριμένο ο χρόνος αποκτά άλλη διάσταση. Στη αρχή 
τον πρώτο καιρό, εβδομάδες ας πούμε, σου φαίνεται ο χρό-
νος ατελείωτος, ότι δεν περνά με τίποτα. Ότι ζεις σε μια συ-
νεχή επανάληψη. Μετά όμως συνηθίζεις και κάποια 
στιγμή αποκτάς μια αίσθηση του χρόνου. Αναπτύσσεις μια 
επαφή μαζί του, μια σύνδεση. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό 
οδηγεί κάπου, δεν είναι απλά μια κυκλική επανάληψη και 
αυτό σου δίνει κουράγιο. Έτσι που λες. 

Ο άντρας με μια κλωτσιά έσπρωξε το πτώμα τυλιγμένο 
με τον μουσαμά μέσα στον βαθύ λάκκο. Αντίο κ… από ό,τι 
βλέπω δεν έχεις μαζί σου ταυτότητα. Οπότε ας σε ονομά-
σουμε κ. τάδε. Αντίο λοιπόν κ. τάδε.  

Πήρε το φτυάρι, βύθισε το στέλεχος του όσο πιο μέσα 
στο χώμα μπορούσε και έριξε την πρώτη φτυαριά. 

Η φυλακή είχε μια μικρή βιβλιοθήκη και μέχρι να απο-
φυλακιστώ δεν υπήρχε βιβλίο που να μην είχα διαβάσει. 
Και που με βοήθησε αυτό; Πουθενά η μοίρα μου συνέχισε 
να εκτυλίσσεται απαρέγκλιτα μέχρι που φθάσαμε εδώ. Και 
τώρα αν με πιάσουν θα φάω σίγουρα ισόβια. Δεύτερη φορά 
καταδίκη για φόνο δύσκολα τα γλιτώνεις τα ισόβια. Ναι, 
τι νόμιζες; Ότι είσαι ο πρώτος; Όχι δεν είχες αυτή την τιμή. 
Συγγνώμη. 

Ο πρώτος που σκότωσα και κατέληξα στη φυλακή ήταν 
το αφεντικό μου. Λίγους μήνες αφού ξεμπέρδεψα με την 
κοινωφελή εργασία η μάνα μου ψόφησε. Τη βρήκα μια 
μέρα που επέστρεψα από το τρέξιμο τέζα πάνω στον κα-
ναπέ – παλιαντζούρα που περνούσε σχεδόν όλη της τη ζωή 
από τότε που ο πατριός μου μπήκε φυλακή. Σκελετωμένη 
καθόταν άψυχη  πάνω στον ξεκοιλιασμένο καναπέ περι-
τριγυρισμένη από κουτάκια μπύρας και αποτσίγαρα. 
Πάνω στον καναπέ κάτω από τον καναπέ, στο πάτωμα δί-
πλα στα πόδια της, παντού άδεια κουτάκια μπύρας και α-
ποτσίγαρα. Μπορώ να πω φίλε μου, μου επιτρέπεις να σε 
αποκαλώ φίλε αφού πιο κοντά δεν νομίζω ότι μπορούμε να 
έρθουμε, η χαμογελαστή γυναίκα σου όπως την βλέπω στη 
φωτογραφία συγγνώμη ξένη μπροστά στη σχέση που ανα-
πτύξαμε μέσα σε λίγα λεπτά, είδες τι περίεργη που είναι η 
ζωή; Τέλος πάντων φίλε μου όταν ψόφησε η μάνα μου 
γιατί ψόφησε άνθρωποι σαν τη μάνα μου δεν πεθαίνουν 
ψοφάν ανακουφίστηκα. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι ήμουν 
ανήλικος. Έτσι με έκλεισαν στο ορφανοτροφείο. Εκεί ανα-
γκάστηκα να σχετιστώ ήθελα δεν ήθελα με άλλους ανθρώ-
πους. Εγώ ξέρεις δεν τα πήγαινα καλά με τους ανθρώπους. 
Πάντα ήθελα την ησυχία μου. Ο βασικός λόγος που δεν 
γούσταρα και τη δουλειά στο ταχυδρομείο ήταν αυτός, ότι 
έπρεπε αναγκαστικά να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους. 
Στο ορφανοτροφείο όμως ήταν δέκα φορές χειρότερα από 
αυτή την άποψη. Κοιμόμασταν τριάντα άτομα σε κουκέτες 
σε έναν θάλαμο. Έκανα υπομονή όμως γιατί κατά τα άλλα 
ήταν καλά. Μας τάιζαν, μας πότιζαν, δεν μας πίεζαν ιδιαί-
τερα για τίποτα. Προσπαθούσα απλά να κοιτάζω τη δου-
λειά μου και να μην έχω όσο μπορώ πάρε δώσε με τα υπό-
λοιπα παιδιά. Παρόλο που γίνονταν συχνά φασαρίες, ξέ-
ρεις ξύλο κ.λπ. εμένα δεν τόλμησε κανένας να με ενοχλή-
σει. Η γυμναστική είχε πιάσει τόπο. 

Όταν επιτέλους ενηλικιώθηκα και έφυγα από το ορφα-
νοτροφείο έπρεπε να ψάξω να βρω δουλειά. Βρήκα δου-
λειά στην οικοδομή. Το αφεντικό ήταν όμως πώς να το πω 
πολύ εριστικό. Εγώ δεν άντεχα. Κάθε φορά που μας έβαζε 
τις φωνές, εγώ κρατιόμουν. Μια μέρα που άρχισε να μας 
φωνάζει και να μας βρίζει πολύ άγρια, δεν θυμάμαι καν τον 
λόγο, άρπαξα το μυστρί και του το κάρφωσα στο μάτι. Έτσι 
απλά. 

Για αυτό βρέθηκα στη φυλακή. Τι νόμιζες για κάτι πιο 
απλό; Εσένα σε καθάρισα γιατί αρνήθηκες να μου δώσεις 
το πορτοφόλι σου. Τι περίμενες από έναν άνθρωπο σαν και 
έμενα; 

Έφαγα μόνο δέκα χρόνια. Αν και ο εισαγγελέας πρό-
τεινε ισόβια, ο δικαστή με λυπήθηκε. Ήθελε λέει να μου δώ-
σει μια δεύτερη ευκαιρία επειδή είχα περάσει ήδη πολλά 
στη ζωή μου. 

Στα 4,5 χρόνια αποφυλακίστηκα λόγω καλής διαγω-
γής. Όπως σου είπα στη φυλακή όλη μέρα διάβαζα και γυ-
μναζόμουν. Εκεί ανακάλυψα, στη βιβλιοθήκη της φυλα-
κής και τον Τζον Λοκ. Μια σύνοψη δηλαδή του έργου και 
ανακουφίστηκα λίγο.  Γιατί δεν σου κρύβω όταν σκότωσα 
εκείνον τον τύπο μπορεί να το έκανα αστραπιαία, 
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μηχανικά αλλά μετά ένιωσα άσχημα. Ένιωθα υπεύθυνος 
για ό,τι συνέβη. Και το φορτίο ήταν πολύ βαρύ. Δεν μπο-
ρούσα να το κουβαλήσω όλο μόνος μου. Ένιωθα ότι ανά 
πάσα στιγμή θα έπεφτε και θα με καταπλάκωνε. Όταν ό-
μως διάβασα αυτό το βιβλίο για τη σκέψη του Λοκ και στη 
συνέχεια κάποια αλλά πιο σύγχρονα βιβλία εγκληματολο-
γίας και ψυχολογίας κατάλαβα ότι δεν έφταιγα για αυτό 
που συνέβη σε εκείνον τον τύπο αλλά η μοίρα μου, η ζωή 
που μου έτυχε να ζήσω. Και τότε κατάλαβα γιατί με λυπή-
θηκε εκείνος ο δικαστής. Στην ουσία δεν με λυπήθηκε, α-
πλά κατάλαβε ότι δεν έφταιγα εγώ για ό,τι συνέβη σε εκεί-
νον τον τύπο. Πιστεύω ότι αν μπορούσε θα με αθώωνε τε-
λείως. 

Αυτή η συνειδητοποίηση με έκανε ότι εγώ δεν έφταιγα 
σε τίποτα για ό,τι έκανα γιατί εγώ απλά δεν επέλεξα να 
είμαι αυτό που είμαι ούτε  μπορώ να παύσω να είμαι αυτό 
που ήμουν είμαι και θα είμαι, με απάλλαξε από ένα τερά-
στιο βάρος. Η ανακούφιση ήταν τεράστια. Πρέπει να έ-
νιωσα αυτή τη λύτρωση όπως τη λένε στα βιβλία. 

Κατάλαβες; Οπότε φίλε μου δεν λυπάμαι για ό,τι σου 
συνέβη. Η μάλλον ίσως να λυπάμαι για ό,τι σου συνέβη 
αλλά δεν λυπάμαι για ό,τι σου έκανα. Ήσουν απλά άτυχος 
και ξεροκέφαλος. Αυτά πλήρωσες την ατυχία σου και την 
ξεροκεφαλιά σου.  

Ο άντρας κοίταξε το αδιαπέραστο σκοτάδι. Ούτε ένα α-
στέρι δεν είχε στον ουράνιο θόλο και γύρω του ούτε ένα 
φωτεινό σημείο, παντού σκοτάδι.  

Με γρήγορες, συνεχείς φτυαριές άρχισε να σκεπάζει 
τον λάκκο. Μια ξαφνική ριπή ανέμου τον έκανε να ριγήσει. 
Πριν προλάβει να καλύψει καλά όλο τον λάκκο ένιωσε, 
όπως όταν σκυμμένος και φτυάριζε, μια χοντρή στάλα βρο-
χής να σκάει στο μέτωπο του. Συνέχιζε να φτυαρίζει και 
να καλύπτει με ακόμη πιο γρήγορες κινήσεις τον λάκκο. 
Από πίσω του σε κάποιο σημείο του ορίζοντα μια αστραπή 
έσκισε στιγμιαία τον σκοτεινό ουρανό πριν χαθεί και αμέ-
σως μετά αντήχησε μια βροντή.  

Ο άντρας είχε επιτέλους καλύψει τον λάκκο. Μάζεψε 
το φτυάρι φόρεσε το φούτερ και άρχισε  με γοργό βήμα να 
κατηφορίζει προς το αυτοκίνητο που βρισκόταν στην άκρη 
του δρόμου δίπλα στην περίφραξη του αγροτεμαχίου. Με 
το που μπήκε στο αυτοκίνητο ακόμη ένα αστραπόβροντο 
έσκασε στον νυχτερινό ουρανό και αμέσως άρχισε να βρέ-
χει καταρρακτωδώς. Από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου, 
άκουσε κάτι να δονείται. Στη φωτισμένη οθόνη του κινητού 
που δονούνταν εμφανιζόταν το πρόσωπο μια χαμογελα-
στής κοπέλας ίδιο με τη φωτογραφία που είχε βρει στο πορ-
τοφόλι και  στο όνομα της επαφής έγραφε Ελενάκι. Έβαλε 
μπρος τη μηχανή του αυτοκινήτου. Το κινητό σταμάτησε να 
δονείται. Ψηλάφησε την οθόνη του. Είδε ότι η Ελενίτσα 
τον είχε καλέσει εννέα φορές τις τελευταίες ώρες και του 
είχε στείλει δύο μηνύματα. Στο πρώτο μήνυμα έγραφε «Αρ-
γείς μωράκι μου; Η κόρη σου και εγώ σε περιμένουμε με 
ανυπομονησία Στο δεύτερο μήνυμα έγραφε «Που είσαι α-
γάπη μου; Σε έχω καλέσει τόσες φορές. Αρχίζω και ανη-
συχώ».  

«Βλάκα» σκέφθηκε ο άντρας. «Θα μπορούσες ήσυχα και 
ωραία να μου έδινες το πορτοφόλι σου να έμπαινες στο αυ-
τοκίνητο σου και τώρα όλα να ήταν εντάξει. «Βλάκα, έ 
βλάκα» φώναξε αυτή τη φορά δυνατά, χωρίς να είναι ξε-
κάθαρο σε ποιον απευθύνεται, και χτύπησε με τις ανοιχτές 
παλάμες του το τιμόνι του αυτοκινήτου. Το κινητό άρχισε 
πάλι να δονείται. Απενεργοποίησε τη δόνηση. «Ήμουν εί-
μαι και θα είμαι αυτό που μου έτυχε να είμαι» μουρμούρισε, 
ενεργοποίησε τους υαλοκαθαριστήρες, έβαλε την πρώτη 
στο κιβώτιο των ταχυτήτων και χάθηκε μέσα στο σκοτάδι.  

 Μιχάλης Σκολιανός 

Φάλαινα 

Μικροδιηγήματα σε 145 λέξεις 

Καραδοκεί εκεί έξω για να σύρει τον κορμό μου στα τάρ-
ταρα αυτού του κόσμου. Το δενδρώδες τοίχωμα του πολφού 
μου στέκει στο πλήρωμα της φλόγας. Μια μικρή τομή θα 
ματώσει το μαρτύριο της ζωής και του θανάτου κι εγώ θα 
αναρωτιέμαι για την ενδοσκόπηση των οστών, όταν θα 
κλείνω το μουδιασμένο στόμα μου. Δίχως να ξέρω ποια θα 
είναι η διαταγή και ποιο το θέσφατο των συντακτικών κα-
νόνων που συνταιριάζει τα ονοματικά σύνολα των θυλά-
κων με το ημίφωνο της φράσης κλίσης, θα ανοίξω διά-
πλατα τους πλαστικούς σωλήνες. Δεν ξέρω αν θα 

καταφέρω να τη ξεγελώ συνέχεια. Ξέρω όμως πως θα την 
κερδίσω. Θα την κερδίσω τη φάλαινα που περνά και δια-
ταράσσει το διάβα των δεικτών. 

Αργύρης Φυτάκης 
Η επιλογή 

    Έπινε ανέμελα τον καφέ του, χαζεύοντας τους περαστι-
κούς έξω από το τζάμι. Το μικρό Μπιστρό μπορεί να είχε 
περιορισμένο χώρο, αλλά διέθετε εκπληκτική θέα. Ο δρό-
μος που περνούσε κατά μήκος του ήταν από τους πιο κε-
ντρικούς και πολυσύχναστους στην πόλη. Κόντευε μεση-
μέρι και η κίνηση γινόταν όλο και πιο έντονη. 
     Χαιρόταν που κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο για να 
ηρεμήσει και να χαλαρώσει, από το φορτωμένο, ως συνή-
θως, πρόγραμμα της δουλειάς. Σε λίγο έπρεπε να γυρίσει 
πίσω στο γραφείο, για μια σημαντική σύσκεψη με τους συ-
νεργάτες του. Δεν ήθελε να σκέφτεται τις κόντρες και τις 
διαφωνίες που τον περίμεναν σε εκείνη τη μεγάλη αίθουσα. 
Μέχρι να βγάλουν απόφαση για το θέμα που τους απασχο-
λούσε… ήταν σίγουρος ότι θα τους έπαιρνε η νύχτα. 
     Ώρες ώρες νόμιζε ότι ζούσε μονάχα για να δουλεύει.  
Σπατάλησε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του, για να απο-
κτήσει τα απαραίτητα εφόδια και να ανταποκριθεί, όσο το 
δυνατόν καλύτερα, στη δουλειά του. Ατέλειωτα μερόνυχτα 
κλεισμένος σε ένα δωμάτιο συντροφιά με στοίβες βιβλία, 
καφέ, ατελείωτα τσιγάρα και αβάσταχτη μοναξιά, θυσιά-
ζοντας χρόνο και όνειρα. Όνειρα πολύτιμα που έσβησαν 
στο πέρασμα του χρόνου. Κατά πόσο τον ικανοποιούσε, 
πλέον, αυτή η δουλειά και το ηχηρό όνομα που δημιούρ-
γησε στον επιχειρηματικό στίβο… ήταν άλλη υπόθεση.  
      Απορροφημένος στις σκέψεις, δεν πρόσεξε την παρέα 
που κάθισε στο τραπέζι  δίπλα του, μέχρι τη στιγμή που ένα 
χαρακτηριστικό, μελωδικό γέλιο τράβηξε την προσοχή 
του, ξυπνώντας μνήμες από τα περασμένα. Εικόνες γνώρι-
μες, αγαπημένες ξεπετάχτηκαν από το βάθος του μυαλού. 
Στοιβαγμένες εκεί για χρόνια, θαρρείς και έψαχναν την 
κατάλληλη στιγμή για να ξεσπαθώσουν. Όλες στον ίδιο 
φόντο, ξένοιαστα  φοιτητικά παρεΐστικα βράδια, σοφιστικέ 
συζητήσεις, νεανικές ανησυχίες και όνειρα πλεγμένα με ό-
μορφα μελιά μάτια, ξεφτισμένο τζιν και μακό μπλουζάκι.  
    Αυτόματα γύρισε το κεφάλι, αναζητώντας το αγαπη-
μένο πρόσωπο που είχε στοιχειώσει κάποτε τα όνειρα του. 
Το πρόσωπο που πρωταγωνιστούσε σε εκείνες τις εικόνες. 
Ήταν εκεί! Η γνώριμη μορφή της γέμισε το βλέμμα του. 
Παρόλο που είχαν περάσει τόσα χρόνια, είκοσι και κάτι για 
την ακρίβεια, ο χρόνος στάθηκε φιλικός μαζί της. Δεν είχε 
αλλάξει, σχεδόν, καθόλου. Παρέμενε το ίδιο όμορφη και ε-
ντυπωσιακή όπως πάντα. Μόνο που τώρα δεν φορούσε 
τζιν και μακό μπλουζάκι, όπως την είχε συνηθίσει, αλλά 
εφαρμοστό σικάτο ταγιέρ και ψηλοτάκουνες γόβες. Έμεινε 
να την παρατηρεί με κομμένη την ανάσα, χωρίς να αποφα-
σίζει για το τι έπρεπε να κάνει. Αλλά τα γεγονότα τον πρό-
λαβαν.  
     Η κοπέλα, σαν να αισθάνθηκε την εξεταστική ματιά 
πάνω της, γύρισε το κεφάλι. Στην αρχή τον κοίταξε αβέ-
βαια, σμίγοντας παραξενεμένη τα φρύδια. Στη συνέχεια, 
γεμάτη έκπληξη σηκώθηκε και άρχισε να προχωράει προς 
το μέρος του. 
- Ορέστη… ψιθύρισε  διστακτικά, πλησιάζοντας.  
Χωρίς δεύτερη σκέψη πετάχτηκε σαν ελατήριο και βρέθηκε 
δίπλα της, λες και τα πόδια του κινήθηκαν από μόνα τους.  
- Μυρτώ! Χαίρομαι τόσο πολύ που σε ξαναβλέπω… 
Το πρόσωπό της φωτίστηκε ολόκληρο. 
- Κι εγώ… κι εγώ… 
   Του έδωσε εγκάρδια το χέρι. Μα αυτός ασυναίσθητα έ-
σκυψε αυθόρμητα και τη φίλησε στο μάγουλο. Ξαφνιά-
στηκε! Δεν ήταν προετοιμασμένη για αυτό το φιλί. Αυτή η 
στιγμιαία επαφή της φάνηκε τόσο φυσική που αναρίγησε. 
Η γνώριμη μυρωδιά του σανταλόξυλου και της βανίλιας έ-
καψε τα ρουθούνια της.  Πάντα της άρεσε αυτό το άρωμα. 
Του το είχε διαλέξει εκείνη τη μέρα στο εμπορικό. Είχε τα 
γενέθλια του. Χάζευαν τις βιτρίνες ξένοιαστα. Πειράγματα, 
γέλια, αυθορμητισμός, παιχνιδίσματα. Για μια στιγμή νό-
μισε ότι δεν πέρασε ούτε μια μέρα από τότε.  Ότι ξαναζούσε 
εκείνες τις γλυκές, νοσταλγικές στιγμές, που αναζητούσε 
για καιρό μετά το χωρισμό τους. Όμως  ήξερε πως δεν υ-
πήρχαν. Τίποτα δεν ήταν το ίδιο πια. Τίποτα!   
      Η τελευταία συνάντηση μαζί του ήταν σαν μαχαιριά 
στο στήθος. Θυμήθηκε τη φορτισμένη ατμόσφαιρα και τις 
λιγοστές κουβέντες που αντάλλαξαν στο σταθμό εκείνη τη 

μέρα. Λίγο πριν φύγει στο εξωτερικό, για να συνεχίσει τις 
σπουδές του. Το σύντομο φιλί του αποχαιρετισμού, τα αμή-
χανα βλέμματα, τα μισοτελειωμένα λόγια.  
-Σε ένα χρόνο το πολύ θα είμαι πίσω… την διαβεβαίωνε. 
-Μην ανησυχείς… περνάνε γρήγορα οι μέρες, σύντομα θα 
ήμαστε πάλι μαζί.   
Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Στην αρχή τηλεφωνιόντουσαν 
συχνά. Όμως όσο περνούσε ο καιρός η επικοινωνία τους α-
ραίωνε, μέχρι που κάποια στιγμή σταμάτησε εντελώς.  
      Της πήρε αρκετό καιρό για να προσγειωθεί από το ρο-
μαντικό παραμύθι στην σκληρή πραγματικότητα. Να δια-
γράψει κάθε τι όμορφο που την έδενε μαζί του, να σβήσει 
μνήμες και συναισθήματα. Ήταν δύσκολο. Δεν ήξερε πώς 
να το κάνει. Πώς θα συνήθιζε να ζει χωρίς την αγάπη του; 
Ραντεβού, χτυποκάρδια,  δηλώσεις αιώνιας πίστης. Όλα 
μάταια, κούφια λόγια, φρούδες υποσχέσεις. Μαζί με αυτόν 
είχε χάσει και την παιδική της αθωότητα. Της καρδιάς της 
προδομένης η πληγή δεν κλείνει εύκολα. Από τότε προσ-
γειώθηκε για τα καλά στον ενήλικο κόσμο. Χτυπήθηκε, έ-
κλαψε, πόνεσε, αλλά τελικά τα κατάφερε. Από εκείνη την 
ιστορία, δεν βγήκε μόνο δυνατή αλλά και υποψιασμένη. Υ-
ποψιασμένη και διστακτική με τους ανθρώπους και τα κί-
νητρα τους.  
- Θέλεις να καθίσεις να πιούμε ένα καφέ;  Η ερώτησή του 
την επανέφερε στο παρόν. 
- Ευχαρίστως. Έχω λίγο χρόνο στη διάθεσή μου.  Κατέ-
νευσε με προθυμία. 
Ύστερα, αφού ενημέρωσε την παρέα της ότι θα καθυστε-
ρούσε, επέστρεψε στο τραπέζι του. 
        Στην αρχή μίλησαν αόριστα σαν δυο παλιοί γνωστοί. 
Ήταν ένας ανώδυνος τρόπος για να αποφύγουν τις σκιές 
του παρελθόντος. Θυμήθηκαν τις νύχτες που ξεκινούσαν 
για ένα χαλαρό ποτάκι και κατέληγαν σε κάποιο κλαμπ ή 
στο σπίτι κάποιου φίλου μέχρι το πρωί. Εκείνα τα φοιτη-
τικά πάρτι, που ακόμα κι αν ήταν βαρετά, οι συζητήσεις  
και η καλή παρέα τα έκανε ιδανικά. Τα ξένοιαστα βράδια 
με φίλους σε ένα παγκάκι με μπύρες. Γέλασαν για τις μέρες 
που, ενώ χτυπούσε το ξυπνητήρι,  δεν κατάφερναν να ση-
κωθούν για να πάνε στη σχολή. Νοστάλγησαν την παλιά 
καλή παρέα των λίγων ατόμων, που ήταν πάντα εκεί και 
στα καλά και στα δύσκολα. Ύστερα μίλησαν για τις δου-
λειές τους.  Του είπε ότι δούλευε σε μια μεγάλη εταιρία στο 
τμήμα των πωλήσεων. Ήρθε στην πρωτεύουσα με τους συ-
νεργάτες της για να παρακολουθήσουν  ένα σεμινάριο. 
      Κάποια στιγμή σταμάτησαν να μιλάνε. Σχεδόν ταυτό-
χρονα. Ήταν σαν να μην είχαν πει τίποτα και σαν να τα 
είχαν πει όλα. Κοιτάχτηκαν για λίγο σοβαροί. Η αμηχανία 
επανήρθε. 
     Άρχισε να στριφογυρίζει νευρικά στην καρέκλα, μη ξέ-
ροντας τι έπρεπε να της πει. Την είχε πληγώσει πολύ και 
το ήξερε, δεν θα συγχωρούσε ποτέ τον εαυτό του για αυτό. 
         Η Μυρτώ κατάλαβε και τον έβγαλε από τη δύσκολη 
θέση, λέγοντας ότι δεν του κρατούσε κακία. Είχαν περάσει 
τόσα χρόνια από τότε. Δεν υπήρχε λόγος να σκαλίζουν πα-
λιές πληγές. Δεν τον κατηγόρησε ποτέ, ούτε του ζήτησε ε-
ξηγήσεις. Ήταν δικαίωμά του, δεν ήταν υποχρεωμένος να 
γυρίσει. Άλλωστε είχε φτιάξει τη ζωή της. Μετά το χωρι-
σμό τους στάθηκε τυχερή. Γνώρισε τον άνθρωπο που την 
έκανε πραγματικά ευτυχισμένη, εμπνέοντάς της το σεβα-
σμό και την αγάπη. Μαζί του έμαθε να εμπιστεύεται ξανά 
τους ανθρώπους. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί τη ζωή 
της, στιγμή, χωρίς αυτόν. Είχε φτιάξει μια όμορφη οικογέ-
νεια με δυο παιδιά. Δυο υπέροχα παιδιά όπως του είπε.  
     Τα λόγια της τον βρήκαν απροετοίμαστο. Αισθάνθηκε το 
αιχμηρό τρύπημα της ζήλειας. Δεν το περίμενε.  Κι όμως 
ζήλευε… ζήλευε έναν άγνωστο, κάποιον που δεν είχε δει 
ποτέ του. Μόνο και μόνο επειδή βρισκόταν δίπλα της. Ε-
πειδή την έκανε να αισθάνεται όλα αυτά που μόλις του εξο-
μολογήθηκε. Αν δεν την συναντούσε δεν θα το ήξερε. Σκέ-
φτηκε ότι θα ήταν καλύτερα να μην την είχε συναντήσει. 
Προσπάθησε να φανταστεί πώς θα ήταν αν ήταν ακόμα 
μαζί. Αν δεν είχαν χωρίσει τότε. Αν είχαν φτιάξει οικογέ-
νεια και τα παιδιά της ήταν δικά του.  
      Αυτός δεν είχε κάνει οικογένεια. Δεν του περίσσευε χρό-
νος. Όλα αυτά τα χρόνια, το μόνο που τον απασχολούσε 
ήταν η καριέρα του. Όμως ήταν δική του η επιλογή. Πώς 
είχε αφήσει να συμβεί αυτό… 
- Πρέπει να φύγω. Του είπε κάποια στιγμή η κοπέλα και 
σηκώθηκε. 
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      Τον χαιρέτησε και έφυγε. Έμεινε ακίνητος να την κοι-
τάει να απομακρύνεται με τη φασαριόζικη παρέα της. Μαζί 
της πήρε τη ζωντάνια και τον αυθορμητισμό εκείνων των 
είκοσι και χρόνων πριν. Γύρισε το κεφάλι και κοίταξε έξω 
από το τζάμι. Οι άνθρωποι, πολύβουο μελίσσι, έτρεχαν α-
κατάπαυστα αριστερά δεξιά. Ήταν ώρα αιχμής. Καιρός να 
επιστρέψω στο γραφείο, σκέφτηκε. Φόρεσε τα Bluetooth 
και σηκώθηκε. 
       Όταν βγήκε έξω ο καθαρός αέρας του δρόσισε το πρό-
σωπο. Προχώρησε προς το πεζοδρόμιο. Δίπλα του μια πα-
ρέα εφήβων έκανε σχέδια για το βράδυ. Από τα λεγόμενα 
τους κατάλαβε πως ήταν φοιτητές. Προσπέρασε, χαμογε-
λώντας θλιμμένα… 
-Ε… δεν με πήραν δα και τα χρόνια. Είμαι νέος ακόμα… 
μονολόγησε. Περισσότερο για να το πιστέψει ο ίδιος. 
       Το τηλέφωνο του χτύπησε. Ήταν η γραμματέας. Ή-
θελε να τον πληροφορήσει ότι η σύσκεψη θα άρχιζε σε 
λίγο. Τάχυνε το βήμα αποφασιστικά, διασχίζοντας την κε-
ντρική λεωφόρο…  

     Αντωνία Καππέ 
        

Η ισοφάριση της Σαμοθράκης 

Στον φίλο Χρήστο Κουλουρίδη 

    Γεννήθηκαν ένα καλοκαίρι στα τέλη Ιουνίου του 1968, 
την ίδια μέρα, ο Πέτρος μου με τον Παύλο. Πρόωρα και μι-
κροκαμωμένα, λιγότερο από δύο κιλά, ανήμερα της γιορτής 
των ομώνυμων αποστόλων. Από τη στιγμή που τους έβα-
λαν σε διπλανές θερμοκοιτίδες, γύρισαν, κοιτάχτηκαν, 
θαρρείς χαμογέλασαν και από τότε έχω την αίσθηση πως 
επικοινωνούν με τα μάτια, δίχως να χρειαστεί να ανταλ-
λάξουν κουβέντα. 
    Με τη μητέρα του Παύλου, τη Ρούλα, ήμασταν παιδικές 
φίλες και συμμαθήτριες. Τα σπίτια μας αντικριστά, να τα 
χωρίζουν μόνο πέντε μέτρα χωμάτινου δρόμου. Μαζί στα 
παιχνίδια, στα μαθήματα, στα καπνοχώραφα, μαζί ερω-
τευτήκαμε και πήραμε για άντρες μας παλικάρια από το 
χωριό. Αυτή τον Παναγιώτη, εργάτη στον ΟΣΕ κι εγώ τον 
Γιάννη οικοδόμο. Παιδιά από καλές οικογένειες, τίμια και 
εργατικά. Μια ολάκερη ζωή μαζί σ’ αυτό το μικρό ορεινό 
χωριό του Έβρου, δίχως να έχουμε απομακρυνθεί ποτέ. 
Πόσες μπορεί να ήταν οι πιθανότητες να γεννήσουμε και 
μαζί; Τότε, κοριτσόπουλα καθώς ήμασταν, μας φαινόταν ε-
ξωπραγματικό, μεταφυσικό, και μια που είχαμε αγχωθεί 
γιατί τα μικρά μας ήταν πρόωρα, τα τάξαμε μαζί στους δύο 
αποστόλους, μέρα που ήταν. 
    Τα παιδιά καθώς μεγάλωναν έγιναν κι αυτά αχώριστοι 
φίλοι. Και οι δυο ψιλόλιγνοι, με κατσαρά μαύρα μαλλιά, 
άσπρο δέρμα, καστανά μάτια και γυαλιά μυωπίας. Εκείνα 
τα μεγάλα με το χρυσό σκελετό, που ήταν τότε της μόδας. 
Έμοιαζαν μεταξύ τους, σ’ αυτό βέβαια συνέβαλαν κι αυτά 
τα γυαλιά που, όσο να ‘ναι, έκρυβαν τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά του προσώπου τους. Όσοι ξένοι επισκέπτονταν το 
χωριό, τους περνούσαν για αδέρφια. Ακόμη και ο διευθυ-
ντής του δημοτικού σχολείου δεν μπορούσε να τους ξεχωρί-
σει, αφού ακόμη και οι επιδόσεις τους ήταν ίδιες. Μπέρδευε 
τα ονόματα και μάλιστα μια φορά έδωσε τον έλεγχο του 
Παύλου σε μένα και του Πέτρου στη Ρούλα.     
    Τα ενδιαφέροντά τους ήταν επίσης κοινά, εκτός από εξω-
τερικά, έμοιαζαν πολύ κι ως χαρακτήρες. Από μικρά που 
τα παρατηρούσαμε διαπιστώναμε, όλο περηφάνια, πως έ-
κοβε το μυαλό τους, τα ματάκια τους πετούσαν σπίθες και 
ήταν πάντα σε εγρήγορση. Μοίραζαν το χρόνο τους για 
παιχνίδι ανάμεσα σε διάφορες κατασκευές και στο ποδό-
σφαιρο. Τα χέρια  τους αεικίνητα, όλο κάτι έφτιαχναν, άλ-
λοτε τόξα κι άλλοτε ξύλινα σπαθιά ή όπλα που έμοιαζαν με 
ξυλόγλυπτα.  Συνέχεια καταγίνονταν με τα σανίδια και τα 
εργαλεία που είχαν οι πατεράδες τους στις αποθήκες. Πά-
ντα τους έβλεπες με ένα σφυρί ή πριόνι στα χέρια. Κάποιες 
φορές πάλι έφτιαχναν δεντρόσπιτα, μάζευαν καλαμιές από 
το ποτάμι για να στήσουν καλύβες ή στα πάνω αλώνια, ό-
που το έδαφος ήταν επίπεδο σαν ταψί, κλώτσαγαν μια 
μπάλα από το απόγευμα μέχρι να νυχτώσει. 
    Όταν όμως τελείωσαν το δημοτικό και μπήκαν στο γυ-
μνάσιο κάτι άλλαξε, το μόνο πράγμα που κέντριζε το εν-
διαφέρον τους και δίνονταν σ’ αυτό ολόψυχα, ήταν το πέ-
ταγμα των πουλιών. Καθημερινά, αφού τέλειωναν το διά-
βασμα, και ολημερίς κατά την περίοδο των θερινών διακο-
πών, που τους έχανες που τους έβρισκες, ήταν πάνω σε μια 
σκάλα ή κάποιο δέντρο, να προσπαθούν να πιάσουν 

σπουργίτια ή χελιδόνια στις φωλιές τους. Τα καημένα τα 
πτηνά, δεν τα ήθελαν για να τα φυλακίσουν ή να τους κά-
νουν κακό, αλλά για να παρατηρήσουν τις φτερούγες τους 
από κοντά. 
    Όποτε η τύχη τους ευνοούσε και έπιαναν κάποιο, δεν το 
κρατούσαν πάνω από δύο-τρία λεπτά. Άνοιγαν με προσοχή 
τα φτερά του, έπαιρναν μετρήσεις και ζωγράφιζαν το 
σχήμα τους στο μπλοκ που είχαν πάντα μαζί.  Μετά με 
σχοινιά, καλάμια και σανίδια, προσπαθούσαν να φτιάξουν 
φτερά και να τα προσαρμόσουν στην πλάτη. Είχαν στήσει 
στην αυλή μας μια τρίμετρη σκαλωσιά, όπου ανέβαιναν και 
πηδούσαν, προσπαθώντας να πετάξουν. Οι συγχωριανοί 
τους κόλλησαν τα παρατσούκλια ο Δαίδαλος κι ο Ίκαρος. 
Δαίδαλος ήταν ο Πέτρος μου, που ασχολούνταν λίγο περισ-
σότερο με τον σχεδιασμό και την κατασκευή. Ίκαρος ο Παύ-
λος που ήταν ταυτόχρονα ο πρώτος δοκιμαστής, καταλή-
γοντας πάντα να γκρεμοτσακίζεται στο έδαφος. Τους πα-
ρατηρούσαμε να δουλεύουν σαν εξειδικευμένοι βιομηχανι-
κοί εργάτες. Λες και διάβαζε ο ένας το μυαλό του άλλου, 
έδινε στο χέρι του το εργαλείο ή το υλικό που χρειαζόταν 
δίχως να μιλήσουν. 
    Ήταν κι αυτός ο Σκόπας* που επισκέπτονταν τα καλο-
καίρια το χωριό. Τους φούσκωνε τα μυαλά με τις ιστορίες 
και τις ταινίες του για τη Νίκη της Σαμοθράκης. Με τον 
φορητό, υπαίθριο κινηματογράφο του, μας χάριζε μερικές 
ώρες διασκέδασης, αλλά και μας ταξίδευε με την μία και 
μοναδική τέχνη που είχαμε τη δυνατότητα να απολαύ-
σουμε στο απομακρυσμένο χωριό μας, την έβδομη. Ήταν η-
λικιωμένος, υποθέταμε πάνω από τα εβδομήντα, μα καλο-
στεκούμενος, με κορμί ευθυτενές νεότερου άντρα. Μόνο τα 
αφρισμένα κυματιστά μαλλιά πρόδιδαν την ηλικία του. Το 
δέρμα του προσώπου του λευκό κι αλαβάστρινο δίχως ρυ-
τίδες, όμοιο με γλυπτού. Δεν γνωρίζαμε το πραγματικό ό-
νομα του Σκόπα, παρά μόνον ότι κατάγονταν από την 
Πάρο. Όσες φορές κι αν είχαμε ρωτήσει στα γύρω χωριά 
και στην πόλη, κανείς δεν φαινόταν να τον ξέρει, σαν να 
ερχόταν μόνο στο δικό μας . Έδειχνε όμως κοσμογυρισμέ-
νος άνθρωπος, με ιδιαίτερες γνώσεις γύρω από τις τέχνες. 
    Όλοι τον σέβονταν, ακόμη και οι γηραιοί του χωριού, πα-
ρόλο που πίστευαν πως από το πολύ διάβασμα τα είχε λι-
γάκι χαμένα. Όταν έφευγε, από πίσω του φούντωναν τα 
κουτσομπολιά. Κάποιοι υποστήριζαν πως ήταν ξεπεσμένος 
αριστοκράτης. Άλλοι κατατρεγμένος αριστερός που επέ-
στρεψε από την υπερορία και αποφεύγει τώρα τις πόλεις, 
επιβιώνοντας με αυτόν τον τρόπο.  Η επικρατούσα άποψη 
πως ήταν κάποιου είδους φυγάς, έγκλειστος ψυχιατρείου 
που δραπέτευσε μόλις βελτιώθηκε η υγεία του, απόρρεε 
από τη μανία του να διηγείται γεγονότα του παρελθόντος, 
αλλά και  του μέλλοντος σαν να ταξίδευε στο χρόνο και να 
τα είχε ζήσει. Παρόλα αυτά όλοι συμφωνούσαμε πως επρό-
κειτο για καλοσυνάτο και άκακο άνθρωπο. 
    Κάθε δεύτερη Κυριακή οι χωριανοί συγκεντρώνονταν το 
σούρουπο γύρω στις εννέα παρά στην κεντρική πλατεία. 
Έφερνε ο καθείς μαζί το κάθισμά του, άλλος σκαμνί, άλλος 
πτυσσόμενο καρεκλάκι, άλλος πλαστικό. Τα παιδιά κάθο-
νταν συνήθως μπροστά-μπροστά χάμω ή σε κάποια αγκα-
λιά. Ο Σκόπας, σαν να είχε γνώσεις αρχιτεκτονικής, τους 
κατηύθυνε ώστε να τοποθετήσουν τα καθίσματα αμφιθεα-
τρικά, για να έχουν καλύτερη οπτική και ακουστική. Κα-
τόπιν έστηνε με επιδεξιότητα τη γιγάντια οθόνη και τη μη-
χανή προβολής. Ήταν εμφανές σε όλους ότι έπιαναν τα χέ-
ρια του. Καμιά φορά που κόλλαγε η ταινία σε ένα λεπτό 
είχε λύσει το πρόβλημα. Δούλευε με τέτοια σβελτάδα, με κι-
νήσεις ακριβείας, υπολογισμένες όπως ένα γλύπτης πάνω 
στο μάρμαρο. 
     Ένα εικοσάρι το εισιτήριο για την  προβολή δύο ελληνι-
κών ταινιών, η δεύτερη ήταν δωρεάν και συνήθως η ίδια, 
«Η Νίκη της Σαμοθράκης» κάποιου Δήμου Αβδελιώτη. 
Κατά την διάρκεια του διαλείμματος μεταξύ των ταινιών 
επιχειρούσε να μας βάλει στο κλίμα της δεύτερης. Είχα πα-
ρατηρήσει πως εστίαζε το βλέμμα του στον Πέτρο και τον 
Παύλο, τους οποίους ξεχώριζε,  υπεραγαπούσε και τους κά-
θιζε πάντα στην πρώτη σειρά. Ξεκινούσε κάνοντας μια ει-
σαγωγή για το πώς ήρθε στα χέρια του -υποτίθεται- κατά 
τη διάρκεια ενός ταξιδιού που είχε πραγματοποιήσει στο 
μέλλον. Πως είναι μία ταινία που παίζει σε πρώτη προβολή 
μόνο σε μας, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα την παρακο-
λουθούσαν  μετά το 1990. Όλο αυτό οι συγχωριανοί το περ-
νούσαμε στο “ντούκου”, συνηθισμένοι πια στις τρελές του 
ιστορίες. 

    Παθιασμένος κάθε φορά άρχιζε να εξηγεί πως: «κατα-
γράφει αλληγορικά και σε πολλά επίπεδα τα “εθνικά” ε-
λαττώματα, αλλά και τα προτερήματα των Ελλήνων μέσα 
από ένα ποιητικό ταξίδι, μια πλημμυρίδα εικόνων, στη βα-
θιά πολιτιστική μνήμη, αλλά και στο νεοελληνικό σήμερα». 
Γρήγορα συνειδητοποιούσε ότι τον κοιτάμε απορημένοι, με 
ανοιχτά στόματα και κάποιοι είναι έτοιμοι να τον χλευά-
σουν. Έκλεινε τότε την κουβέντα βιαστικά με τη φράση: 
«αυτοί που πρέπει θα καταλάβουν σαν έρθει η ώρα» και  
προσγειώνονταν. Άλλαζε ύφος και μας εξιστορούσε πως 
βρέθηκε στα νιάτα του μετανάστης με άλλους συμπατριώ-
τες στο Όρεγκον των Η.Π.Α. Εκεί εργάστηκε σε μια από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες αθλητικών ειδών στον κόσμο. 
    Μια μέρα, πριν ξεκινήσουν τη δουλειά, ο γενικός διευθυ-
ντής μάζεψε όλους τους Έλληνες και τους έβγαλε λόγο. 
Τους μίλησε για το όνομα της μάρκας που τελικά αποδεί-
χθηκε ελληνικό. Το λογότυπο που ήταν ένα αφαιρετικό 
φτερό και παρέπεμπε στο διάσημο άγαλμα της Νίκης της 
Σαμοθράκης. Έτρεφε μεγάλο θαυμασμό για τους Έλληνες 
και τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Τους εκμυστηρεύτηκε 
την λύπη του, που από τις τρεις φτερωτές Νίκες που βρέ-
θηκαν στο Ιερό των Μεγάλων θεών μόνο η μία φυλάσσετε 
στη Σαμοθράκη. Οι άλλες δύο εκτίθενται, η μεν πρώτη στο 
μουσείο του Λούβρου, και η δεύτερη σε μουσείο της Βιέννης. 
Του ήταν ακατανόητο πως κατάφεραν Γάλλοι και Αυ-
στριακοί αρχαιολόγοι, κατά την περίοδο της Τουρκοκρα-
τίας να μεταφέρουν στις χώρες τους τα ευρήματα. Έβρισκε 
επίσης απαράδεκτο να αρνούνται την επιστροφή των εθνι-
κών θησαυρών στη χώρα προέλευσης. Αυτή ήταν μια εύ-
ληπτη ιστορία που την καταλάβαιναν όλοι. Μας γέμιζε πε-
ρηφάνια για τα κατορθώματα των προγόνων, αλλά και 
οργή για την αδικία που είχαμε υποστεί ως νεοέλληνες. 
    Ορμώμενη από αυτή την ιστορία -την είχαμε ακούσει άλ-
λωστε τόσες φορές- έπεισα τον Γιάννη, αλλά και την 
Ρούλα με τον Παναγή να πάμε τα παιδιά εκείνο το καλο-
καίρι του ‘80 για πρώτη φορά διακοπές. Αφού τελείωσαν 
το δημοτικό και θα συνέχιζαν στο γυμνάσιο -κάτι που εμείς 
ούτε είχαμε ονειρευτεί- ήταν καιρός να ανοίξει το μυαλό 
τους, να ξεφύγουν από το χωριό, να δούνε καινούρια πράγ-
ματα. Μία εκπαιδευτική εκδρομή στη Σαμοθράκη, το πιο 
κοντινό νησί, φάνταζε ιδανική. Κλείσαμε τηλεφωνικά δω-
μάτια για ένα τριήμερο σε ένα από τα λιγοστά ξενοδοχεία. 
Η Σαμοθράκη τότε, δεν είχε αλλοιωθεί ακόμη από τον του-
ρισμό, οι επισκέπτες ήταν κυρίως φυσιολάτρες που την ε-
πισκέπτονταν για κάμπινγκ. 
    Έφτασε η πολυπόθητη μέρα και ξεκινήσαμε χαράματα 
σχεδόν από το χωριό με την οτομοτρίς και τα μπαγκάζια 
ανά χείρας. Μετά από μια ώρα βρισκόμασταν στο λιμάνι 
έτοιμοι για επιβίβαση στο μοναδικό «σκυλοπνίχτη» -έτσι α-
ποκαλούσαν διαρκώς το πλοίο ο Παναγής με τον Γιάννη- 
που έκανε το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη. 
Στεκόταν μπροστά μας με το στόμα ορθάνοιχτο και την 
κάτω σιαγόνα να ακουμπά στην προβλήτα, έτοιμο να μας 
καταπιεί. Το όνομά του δεν το καλοθυμάμαι, ακούγονταν 
σαν «χάος» κι όταν ανεβήκαμε πάνω συνειδητοποίησα το 
γιατί. Οι επιβάτες ήταν τόσοι πολλοί, αφού ήταν το μονα-
δικό καράβι που πήγαινε το πρωί και επέστρεφε από το 
νησί αργά το απόγευμα, μόνο τρεις φορές την εβδομάδα. Γι-
νόταν το αδιαχώρητο και οπλιστήκαμε με υπομονή για να 
περάσουμε τις τρεις ώρες ταξιδιού απάνω στις βαλίτσες, στο 
κατάστρωμα. 
    Τα παιδιά είχαν απογοητευθεί από αυτή την εξέλιξη, ώ-
σπου κάποιοι συνταξιδιώτες που σουλατσάριζαν όρθιοι τρε-
κλίζοντας σαν μεθυσμένοι άρχισαν να αλαλάζουν. Γύρισαν 
όλοι τους κοίταξαν με εκείνη τη διαπεραστική, διερευνη-
τική ματιά του γιατρού πριν ξεστομίσει τη διάγνωση, κι α-
φού αποφάνθηκαν πως ήταν νηφάλιοι, πετάχτηκαν όρ-
θιοι. Έτρεξαν αριστερά και δεξιά στην κουπαστή, κρεμά-
στηκαν από τα κάγκελα και νομίσαμε πως ήθελαν να βου-
τήξουν. Άρπαξε τότε ο Πέτρος από το χέρι έναν πιτσιρικά 
που μας προσπερνούσε και τον ρώτησε: «φιλαράκι τι συμ-
βαίνει;». Το παιδί δίχως να κόψει ταχύτητα, συμπαρασύ-
ροντάς τον φώναξε: «τα δελφίνια!», «τα δελφίνια!», και χά-
θηκε στο πλήθος. 
    Ενστικτωδώς όπως τα ζωντανά στο κοπάδι - δίχως να 
το καταλάβουμε - βρεθήκαμε να συνωστιζόμαστε μαζί με 
τους υπόλοιπους, σαν να ήμασταν μπροστά στην ποτίστρα 
σε περίοδο ξηρασίας το κατακαλόκαιρο. Σπρωξιές, αγκω-
νιές, κλωτσιές για το έπαθλο, για μια φευγαλέα ματιά σ’ 
αυτά τα υπέροχα πλάσματα που προσπερνούσαν, πότε από 
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τη μία και πότε από την άλλη, την πλώρη του “σκυλοπνί-
χτη”. Για μία εικόνα δευτερολέπτων, όσο διαρκεί το ανοι-
γοκλείσιμο κλείστρου φωτογραφικής μηχανής, που θα έ-
μενε για πάντα χαραγμένη στην φωτοευαίσθητη επιφάνεια 
της μνήμης μας, άξιζε όλο αυτό το ποδοβολητό. Η συζήτηση 
που ακολούθησε για το ποιος είδε τα περισσότερα δελφίνια, 
ήταν ένας ευχάριστος αντιπερισπασμός. Πριν το καταλά-
βουμε το πλοίο έδενε στο λιμάνι. 
    Όταν αποβιβαστήκαμε επιτέλους, τραβήξαμε κατευθείαν 
για το ξενοδοχείο που βρισκόταν στην άκρη της Καμαριώ-
τισσας. Αφού τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτια και φρεσκα-
ριστήκαμε, διαπιστώσαμε πως έχουμε πολλές ώρες ακόμη 
μπροστά μας για το μεσημεριανό. Μετά και από την έντονη 
απαίτηση των παιδιών αποφασίσαμε να επισκεφθούμε το 
άγαλμα. Ανυπομονούσαμε όλοι να το θαυμάσουμε από κο-
ντά, το νιώθαμε πια τόσο οικείο, σαν να ήταν μέλος της οι-
κογένειας. 
    Το αρχαιολογικό μουσείο βρισκόταν στην Παλαιόπολη, 
6-7 χιλιόμετρα από την Καμαριώτισσα, οπότε δεν μας πήρε 
πολύ χρόνο να φτάσουμε. Απ’ έξω φάνταζε εντυπωσιακό, 
πλινθόκτιστο, που το περιέβαλε ένας μαντρότοιχος και 
αιωνόβιες ελιές. Για καλή μας τύχη, την ώρα εκείνη επι-
σκεπτόταν τον χώρο ένα γκρουπ τουριστών με ξεναγό. Χω-
θήκαμε κι εμείς μαζί τους και τους ακολουθήσαμε κατά πό-
δας, σαν λαθρεπιβάτες, για να συμμετέχουμε στην περιή-
γηση. Εκστασιασμένοι με το που περάσαμε το κατώφλι του 
μουσείου, τα αυτιά μας ήταν στην ξεναγό, αλλά τα μάτια 
μας δεν ήξεραν που να εστιάσουν. Ξεχωρίζαμε σαν τις μύ-
γες στο γάλα, οι επαρχιώτες, που δεν είχαμε ξαναβρεθεί σε 
παρόμοιο χώρο. Παρ’ όλα αυτά ήταν ευγενείς άνθρωποι 
και μας επέτρεψαν να παραμείνουμε στην παρέα τους. 
    Διασχίσαμε την πρώτη αίθουσα. Όπως μας εξηγούσε η 
αρχαιολόγος, βλέπαμε τμήματα από τα κτήρια του Ιερού 
των Μεγάλων Θεών. Ήταν σαν να περιδιαβαίναμε στο 
χώρο που οι αρχαίοι μας πρόγονοι επιδίδονταν στα Καβεί-
ρια Μυστήρια. Μας πλημμύρισε μια αίσθηση μυστικισμού. 
Νιώθαμε πως βρισκόμασταν σε άμεση πνευματική ένωση 
με τους αρχαίους θεούς, πως μαθητεύουμε στην απόκρυφη 
γνώση, στη μυστική εσωτερική φιλοσοφία και πως αν ήμα-
σταν αρκετά συγκεντρωμένοι θα καταφέρναμε να αποκρυ-
πτογραφήσουμε τα μυστικά τους διδάγματα. Περάσαμε, 
στη συνέχεια, στη δεύτερη όπου  υπήρχαν γλυπτά προερ-
χόμενα από το Ιερό, μια ζωοφόρος με χορεύτριες, η προ-
τομή του μάντη Τειρεσία, περίτεχνα κιονόκρανα κι ένα η-
λιακό ρολόι. Όλα αυτά φάνταζαν εντυπωσιακά και τα με-
λετούσαμε με δέος, αλλά ξέρετε πια αγωνιούσαμε να δούμε 
περισσότερο. Έτσι, συνεχίσαμε να στριμωχνόμαστε μέσα 
στο γκρουπ, σαν τσομπανόσκυλα που καθοδηγούν στα-
θερά, αλλά γοργά το κοπάδι στο μαντρί. 
    Φτάνοντας επιτέλους στην Τρίτη αίθουσα και μπροστά 
στο άγαλμα της φτερωτής Νίκης, τα παιδιά γούρλωσαν τα 
μάτια και κρέμονταν από τα χείλη της ξεναγού. Πρώτη 
φορά τους βλέπαμε τόσο συγκεντρωμένους. «Ένα από τα 
τρία μαρμάρινα γλυπτά που βρέθηκαν στο συγκρότημα 
του Ιερού… κ.λ.π., κ.λ.π.» έκανε εκείνη. Ήταν σαν να α-
κούγαμε τον Σκόπα. Ο Παύλος  με τον Πέτρο έβγαλαν τότε 
μια ανεξήγητη νευρικότητα και γκρίνια. Από εκείνη την 
στιγμή όποτε το θυμόμασταν αργότερα εμείς οι γονείς, θεω-
ρούσαμε ότι στράβωσαν τα πάντα στην εκδρομή. Μας έ-
λαχε να βιώσουμε κυριολεκτικά το ρητό: «η ιστορία επανα-
λαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη 
σαν φάρσα». 
    Μην βάλετε με το μυαλό σας πως μας ήταν τότε οικείο, 
οι γνώσεις μας έφταναν ως την 6η δημοτικού κι ουδέποτε το 
είχαμε ακούσει. Το καλοκαίρι που τελείωσαν το λύκειο, α-
ποφάσισαν τα δύο παιδιά να μας εξηγήσουν τι ακριβώς τους 
συνέβη εκείνη την ημέρα, ξεκινώντας με το παραπάνω 
ρητό. Ήταν ένα μυστικό που είχαν κρατήσει μεταξύ τους 
όλα αυτά τα χρόνια. Ένα μυστικό που τους έσπρωξε να α-
νοίξουν τα δικά τους φτερά και διάλεξαν τη συγκεκριμένη 
στιγμή για να μας το αποκαλύψουν, ταυτόχρονα με τα α-
ποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ήταν και οι 
δύο εισακτέοι στη Σχολή Μηχανικών Αεροσκαφών της 
πολεμικής μας αεροπορίας. Αποφάσισαν εκείνη την απο-
φράδα μέρα να γίνουν αεροναυπηγοί, ώστε να δίνουν 
φτερά στους προστάτες της χώρας μας και των θησαυρών 
της. 
    Την ώρα που βρισκόμασταν μπροστά στο γλυπτό της Νί-
κης μαζί με τους υπόλοιπους τουρίστες του γκρουπ, οι δυο 
τους βίωσαν κάτι μοναδικό. Ξαφνικά σταμάτησε ο χρόνος. 

Ένας ευτραφής τουρίστας με  ροδαλό δέρμα, μικροσκοπικό 
κόκκινο μαγιό και ασορτί δίχαλες σαγιονάρες αιωρούνταν 
παράλληλα με το πάτωμα. Πλάι του εκατέρωθεν δύο αμ-
φορείς στον αέρα. Πιο μπροστά η σύζυγος κι ο γιος του, 
στην τέταρτη αίθουσα να κοιτούν επίμονα τη βιτρίνα με την 
Περσική χρυσή καρφίτσα της Δυναστείας των Αχαιμενι-
δών του 5ου αιώνα π.Χ. Αντίθετα μ’ εμάς και όλους τους υ-
πόλοιπους επισκέπτες του μουσείου, ο Παύλος κι ο Πέτρος 
παρατηρούσαν επίμονα από την αρχή τον εκκεντρικό επι-
σκέπτη. Χασκογελούσαν φανερά και τον φωτογράφιζαν με 
εκείνη την παλιά πλακέ Agfa με το πορτοκαλί κουμπί, ενώ 
οι ενήλικες ήμασταν πιο διακριτικοί. 
    Για δευτερόλεπτα όλοι γύρω τους στάθηκαν ακίνητοι, οι 
δυο τους ήταν οι μόνοι που μπορούσαν ακόμη να ελέγξουν 
τα μέλη του σώματός τους. Ακούστηκε ένα φτερούγισμα 
και μια βροντερή φωνή: «φέρτε πίσω την αδερφή μου», ενώ 
ένα αιθέριο άρωμα πλημμύρισε το χώρο. Η σκιά στο ηλιακό 
ρολόι άρχισε να γυρίζει αντίθετα, άσχετα από την θέση του 
ήλιου. Οι χορεύτριες της ζωοφόρου ζωντάνεψαν και το κε-
φάλι του Τειρεσία γύρισε και κάρφωσε το βλέμμα του στον 
αιωρούμενο τουρίστα. Μπροστά από τα μάτια τους καρέ-
καρέ πέρασε εκείνη η ιστορία που τους έλεγε τα καλοκαίρια 
ο Σκόπας. 
    Ακολούθησε ένας τρομερός γδούπος και το κτήριο σεί-
στηκε συθέμελα. Τη στιγμή εκείνη όλοι ξαναζωντάνεψαν, 
επανήλθαν στην πραγματικότητα κι ο χρόνος κύλισε. Ο γι-
γαντόσωμος τουρίστας με την τεράστια κοιλιά και τα προ-
εξέχοντα κάλλη, που φορούσε μόνο το μαγιό του και τις 
κόκκινες φλιπ φλοπ σαγιονάρες, ξαπλώθηκε φαρδύς πλα-
τύς στο πάτωμα. Την ώρα που κατέβαινε τα δύο σκαλοπά-
τια που χωρίζουν την τρίτη από την τέταρτη αίθουσα, γλί-
στρησε και κουτρουβαλιάστηκε. Στην προσπάθειά του να 
ελέγξει την πτώση, γαντζώθηκε από δύο αμφορείς που βρι-
σκόταν αριστερά και δεξιά του, με αποτέλεσμα να πέσουν 
μαζί και να γίνουν κομματάκια. 
    Προς στιγμήν ανασηκώθηκε και κάθισε στο πάτωμα. Έ-
τρεξε τότε η σύζυγος, εκείνη η γυναίκα με τα μικροσκοπικά 
μάτια, την σουβλερή μύτη και το ύφος πονηρής νυφίτσας  
και κάτι του ψιθύρισε στο αυτί. Η κίνηση αυτή πέρασε α-
παρατήρητη από τους υπόλοιπους, αλλά όχι και από τα 
δύο παιδιά που τους παρακολουθούσαν με προσοχή. Γύρισε 
προς το μέρος τους, τους αγριοκοίταξε αγχωμένος κι έπειτα 
ξάπλωσε και άρχισε να βογκά με όλη του τη δύναμη, ουρ-
λιάζοντας στα γαλλικά.  
    Αφού κατέφθασαν δύο τραυματιοφορείς από το κοντινό 
κέντρο υγείας του νησιού, καταλάβαμε όλοι πως ζητούσε 
γιατρό, γιατί όπως έλεγε δεν μπορούσε να κουνηθεί. Τρό-
μαξαν να τον σηκώσουν και να τον μεταφέρουν στο ασθε-
νοφόρο που δεν μπορούσε να διαβεί τον μαντρότοιχο για να 
πλησιάσει. Σε όλη αυτή την προσπάθεια ο ίδιος δεν βοή-
θησε καθόλου, παρέμενε ακίνητος κι εμείς τους είπαμε πως 
μάλλον έμεινε παράλυτος. Γυρίσαμε στο ξενοδοχείο κι όλο 
το βράδυ δεν έκλεισαν μάτι με τον Παύλο, γιατί νόμισαν 
πως αυτοί τον γρουσούζεψαν.  
    Το πρωί που κατεβήκαμε να πάρουμε πρωινό. Στην αί-
θουσα επικρατούσε μια αναταραχή, όλοι μουρμούριζαν και 
ήταν ανάστατοι. Ο Γιάννης ήρθε με τον καφέ του στο τρα-
πέζι και μας έφερε τα νέα. Ο Γάλλος τουρίστας ονόματι Κά-
ρολος Σαμπουαζό**, μετά την μεταφορά του στο κέντρο υ-
γείας, σηκώθηκε ως εκ θαύματος κι έγινε καπνός με τη γυ-
ναίκα και τον γιό του. Το ίδιο απόγευμα πήραν το πλοίο και 
πέρασαν απέναντι στην Αλεξανδρούπολη. Οι φύλακες και 
οι αρχαιολόγοι αφού τελείωσαν με την περισυλλογή των 
κομματιών, των αμφορέων, αργά το βράδυ διαπίστωσαν 
πως μία προθήκη είχε υποστεί διάρρηξη, αλλά ευτυχώς δεν 
έλειπε τίποτε. Οι υποψίες έπεσαν αμέσως πάνω στους Γάλ-
λους τουρίστες. Έδωσαν σήμα στην ασφάλεια και συνε-
λήφθησαν μετά από μερικές ώρες στο αεροδρόμιο πριν δια-
φύγουν στη χώρα τους. 
    Μόλις το άκουσαν ο Πέτρος με τον Παύλο ξεφύσησαν 
δυνατά από ανακούφιση, γιατί δεν ήταν τελικά υπαίτιοι 
του ατυχήματος. Γύρισαν κατόπιν ταυτόχρονα, κοιτάχτη-
καν στα μάτια και ψέλλισαν «η φωνή, η φωνή», γνέφοντας 
καταφατικά. Οι υπόλοιποι, εμείς, στο τραπέζι τους κοιτού-
σαμε με απορία, δεν καταλαβαίναμε τι έλεγαν, αφού δεν 
είχαμε πάρει χαμπάρι τι είχε συμβεί. Η όλη αμφίεση του 
κυρίου ήταν ένα τέχνασμα για να αποσπάσει την προσοχή, 
όσο η σύζυγος θα σούφρωνε κάποιο από τα εκθέματα. Πε-
τάχτηκαν τότε όρθιοι σαν ελατήρια. Με τα χέρια τεντω-
μένα ψηλά, άρχισαν να ζητωκραυγάζουν λες και 

βρίσκονταν σε γήπεδο την ώρα της λήξης του αγώνα: «Σα-
μοθράκη - Γαλλία = Ισοπαλία!», «Σαμοθράκη - Γαλλία = 
Ισοπαλία!»…ξανά και ξανά. Οι συνδαιτυμόνες στην αί-
θουσα σηκώθηκαν όλοι μαζί και τους χειροκροτούσαν γε-
λώντας, σπάζοντας πλάκα.       
     Οι γυναίκες νιώσαμε αμήχανα, αλλά ο Γιάννης και ο 
Παναγής θεώρησαν ότι γελοιοποιηθήκαμε. Τους βούτηξαν 
από το αυτί και τους έσυραν τα εξ αμάξης στα δωμάτια. Δεν 
μας επέτρεψαν να ξαναβγούμε, μας έβαλαν να μαζέψουμε 
τα πράγματα και το πρωί της επόμενης ημέρας πήραμε το 
καράβι και επιστρέψαμε. Έτσι έληξε άδοξα εκείνο το ταξίδι 
στη Σαμοθράκη. Τώρα πια που γνωρίζουμε, κάθε φορά που 
μας επισκέπτονται με άδεια φορώντας τις στολές της πολε-
μικής αεροπορίας, φουσκώνουμε και οι τέσσερις γονείς από 
περηφάνια για τον Δαίδαλο και τον Ίκαρο.  Μαζεύεται όλο 
το χωριό έξω από τα σπίτια μας και αντηχούν στα αυτιά 
μας εκείνα τα χειροκροτήματα. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά 
και χοροπηδάμε όλοι μαζί φωνάζοντας «Σαμοθράκη - Γαλ-
λία = Ισοπαλία!»… Είναι το δικό μας τελετουργικό καλω-
σόρισμα που τελικά το συνήθισαν οι συγχωριανοί και το ε-
παναλαμβάνουν μαζί μας. 

 
 

* Ο Σκόπας ( 385/375-330/320 π.Χ.): ήταν αρχαίος Έλλη-
νας γλύπτης και αρχιτέκτονας από την Πάρο. Γιος του πε-
ρίφημου Πάριου χαλκουργού Αρίστανδρου, που κατά τον 
Παυσανία, φιλοτέχνησε το ανάθημα, για την νίκη των 
Σπαρτιατών στους Αιγός ποταμούς. Θεωρείται ένας από 
τους σπουδαιότερους γλύπτες του 4ου αιώνα π. Χ. Έδρασε 
την ίδια περίοδο με τον Πραξιτέλη, με τον οποίο συνεργά-
στηκε, και υπήρξε πρόδρομος του περίφημου Σικυωνίου 
γλύπτη Λυσίππου. Εικάζεται πως είναι ο δημιουργός της 
Νίκης της Σαμοθράκης. 
 
** Ο Σαρλ Σαμπουαζό (Charles Champoiseau, 1 Μαΐου 
1830–29 Ιουνίου 1909): ήταν Γάλλος διπλωμάτης και ερα-
σιτέχνης αρχαιολόγος. Διενήργησε αρχαιολογικές ανασκα-
φές στο ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη που τε-
λούσε τότε ακόμα υπό οθωμανική κατοχή, όταν έφερε στο 
φως το άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης. Σε συνεννόηση 
με τον  Γάλλο πρέσβη της Κωνσταντινούπολης κανόνισε 
για αποστολή γαλλικού πολεμικού πλοίου, έκδοση σχετι-
κής άδειας για λήψη μαρμάρινων τεμαχίων - θραυσμάτων 
για μελέτη και φυγάδευσε το άγαλμα στη Γαλλία, όπου έφ-
θασε στις 11 Μαΐου 1864. Σήμερα η Νίκη της Σαμοθράκης 
εκτίθεται στο Παρίσι, στο Μουσείο του Λούβρου.  

 
Πασχάλης Κατσίκας 

Τσιχλόφουσκα 

μέρος β’ 

Στήνονταν οι πάγκοι με τα παιχνίδια, οι παζαρτζήδες 

έστρωναν την πραμάτεια τους, κούκλες, αυτοκινητάκια, 

χαλβάδες, μαλλί της γριάς, σουβλάκια σε ψωμάκια με μπό-

λικες πατάτες και κέτσαπ, τσιγγάνες που διαλαλούσαν τα 

ψητά καλαμπόκια τους, άλλες που αράδιαζαν στους πά-

γκους τους από βρακιά για τη γιαγιά μου μέχρι χειροποί-

ητα κεντήματα, κατσαρολικά και τάπερ. Ό,τι ήθελες το έ-

βρισκες, ό,τι τραβούσε η ψυχή σου μπορούσες να το γευτείς. 

Πήγαμε την παραμονή το βράδυ από νωρίς με τη γιαγιά 

μου στην εκκλησία, όχι μόνο πανηγύρια, μου έλεγε, να 

προσευχηθούμε στη χάρη Της.. Μετά τον εσπερινό, η για-

γιά με τις άλλες γυναίκες έπιασαν να κάνουν το κουρ-

μπάνι, κρέας βραστό με ρύζι πεντανόστιμο, που θα μοίρα-

ζαν την άλλη μέρα σε όλους μετά τη λειτουργία. Μοσχοβο-

λούσε ο τόπος κι οι μυρωδιές από τα τεράστια καζάνια σου 

έπαιρναν την μύτη, ανάκατες με την τσίκνα του δρόμου. 

Όσο νύχτωνε ο κόσμος περίσσευε, συνωστισμός μεγάλος, 

ουρά για το προσκύνημα, μέχρι να ανεβείς τα 27 σκαλάκια 

για το εκκλησάκι μπορεί να έκανες και μια ώρα. Η μαμά κι 

ο μπαμπάς μας κρατούσαν πάντα σφιχτά από το χέρι, μη 

χαθείτε, έλεγαν, μέσα στον κόσμο, μη σας πάρει καμιά γύ-

φτισσα, ήταν η μόνιμη απειλή για τον αδελφό μου κυρίως 

που είχε τον ακάθιστο. Εκεί μέσα στο πλήθος διέκρινα και 

την Παρασκευούλα, μπροστά η ευτραφής μαμά της, κι αυτή 

πιασμένη από το χέρι του μπαμπά της, προχωρούσε 
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αγκομαχώντας στη μικρή ανήφορα προς το ξωκλήσι. Γυρ-

νούσε το κεφάλι της δεξιά κι αριστερά, άνοιγε με θαυμασμό 

τα βατραχίσια μάτια της πίσω από τα γυαλιά και χάζευε 

τους πάγκους. Κάποια στιγμή σταμάτησε μπροστά το 

μαλλί της γριάς και κάτι έλεγε στο μπαμπά της, αυτός το 

μετέφερε στη μαμά, αλλά εκείνη τους κοίταξε άγρια και συ-

νέχισε απτόητη πάνω στα στραβοπατημένα τακουνάκια 

της το δρόμο της. Κάποια στιγμή μέσα στο θόρυβο και τις 

μουσικές, έγινε μεγάλο σούσουρο, φωνές, αναστάτωση, άν-

θρωποι που έψαχναν δεξιά κι αριστερά, γυναίκες που 

σταυροκοπιόντουσαν και χτυπούσαν τα χέρια με οδύνη στο 

πρόσωπο σαν  ιέρειες σε αρχαίο δράμα. Από στόμα σε στόμα 

η ίδια στριγκλιά «Παρασκευούλαααα…». Σαν να με δια-

πέρασε τότε ηλεκτρικό ρεύμα, ήμουν σίγουρη ότι φώναζαν 

τη δικιά μου Παρασκευούλα, αυτή έψαχναν όλοι. Ένα ροζ 

τροφαντό κοριτσάκι, που ως δια μαγείας εξαφανίστηκε 

μέσα σε ελάχιστα λεπτά.  Έσφιγγα την ιδρωμένη μου πα-

λάμη μέσα στο χέρι του μπαμπά μου και τον τραβολο-

γούσα. Ανοίξαμε δρόμο και πλησιάσαμε, η μαμά της ήταν 

σε κατάσταση υστερίας, ούρλιαζε και έβριζε τον ψηλολέ-

λεκα κι εκείνος ο καημένος, λες κι απότομα συρρικνώθηκε 

έτσι πεσμένος στα γόνατα, έκλαιγε γοερά και προσπαθούσε 

να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Η αστυνομία κατέφτασε, έβαλε 

τάξη στο πανικόβλητο πλήθος, ρωτούσε ποιος είδε το παιδί. 

Κανείς δεν είχε δει τίποτα. Ακόμα κι όσοι ήταν κοντά στο 

μπαμπά της, όσοι βάδιζαν μπρος ή πίσω τους δεν είχαν δει 

το παραμικρό. Ούτε και θυμόταν ένα ροζ κοριτσάκι που μα-

σούσε τσιχλόφουσκα. Μόνο ένας τσιγγάνος τους είπε πως 

στεκόταν ώρα στον πάγκο του και χάζευε ένα τεράστιο ροζ 

μπαλόνι. Μετά όμως την έχασε κι αυτός από τα μάτια του.  

Εκείνο το βράδυ όλη η γειτονιά την έβγαλε στο πόδι. 

Κανείς δεν ησύχαζε. Έψαξαν κάθε σπιθαμή, μα η Παρα-

σκευούλα άφαντη. Εγώ έκλαψα πολύ και δεν κοιμήθηκα 

καθόλου. Ακόμα κι όταν όλοι ησύχασαν στο σπίτι κι έπεσαν 

για ύπνο, εγώ γλίστρησα ήσυχα από το κρεβάτι μου, κά-

θισα στο μπαλκονάκι μας και χάζευα τον ουρανό. Σκεφτό-

μουν που να είναι η Παρασκευούλα, τι απέγινε. Καμιά 

φορά έλεγα μέσα μου πως ίσως γλίτωσε την τυραννία της 

μάνας της, πως ίσως ζήσει μια πιο χαρούμενη ζωή. Μα ύ-

στερα φοβόμουν πολύ να τη σκέφτομαι μονάχη με ξένους 

ανθρώπους, που ποιος ξέρει τι μπορεί να της έκαναν. Τα 

μάτια μου ολοένα και θόλωναν από τα δάκρυα κι έκλειναν 

πια από τη νύστα, την κούραση και το παράπονο. Και τότε 

με την υγρασία των ματιών μου είδα θολά ένα τεράστιο ροζ 

αστέρι ψηλά στον ουρανό.  Έτριψα με το ανάποδο της πα-

λάμης μου τα μάτια μου, μπας και καθαρίσουν, μήπως δεν 

έβλεπα καλά, μα αυτό ήταν εκεί, κι ύστερα άρχισε σιγά 

σιγά να πέφτει, πλησίαζε επικίνδυνα τη γη,  κι όσο ερχόταν 

προς το μέρος μου τόσο πιο μεγάλο γινόταν. Έτρεξα στην 

αυλή, άπλωσα τα χέρια στον ουρανό, μια τεράστια τσιχλό-

φουσκα με πλησίαζε, κι είχε το πρόσωπο της Παρασκευού-

λας, μα δεν φορούσε πια γυαλιά, τα μάτια της κοίταζαν ίσια 

μέσα στα δικά μου και χαμογελούσε. Φώναξα το όνομα της 

κι τέντωσα κι άλλο τα χέρια να την ακουμπήσω, τόσο κο-

ντά μου είχε έρθει, μα μου φώναξε, μην το κάνεις, θα σκάσει 

η τσιχλόφουσκα, βλέπεις πόσο μεγάλη την έκανα; Έβγαλα 

δυνατή φωνή να μ’ ακούσει, το ήξερα πως θα τα κατάφερ-

νες, θα το πω σε όλους. Μετά κούνησε τα χέρια της μέσα 

από το ελαστικό κορμί της και μ’ αποχαιρέτησε.  

 Στο κρεβάτι μου ένιωθα το κορμί μούσκεμα στον ι-

δρώτα. Τη μια στιγμή φούντωνε μέσα μου ένα ηφαίστειο 

έτοιμο να εκραγεί και την άλλη απότομα ήμουν εξόριστη 

στους πάγους της Ανταρκτικής και τουρτούριζα χτυπώ-

ντας τα δόντια μου. Μέσα στην παραζάλη μου άκουγα τη 

γιαγιά να κλαίει και να λέει στην κυρά Κούλα πως μια 

φορά τη ρούφηξε το μαξιλάρι κι ούτε κατάλαβε πως έφυγα 

από δίπλα της και βγήκα στην αυλή με εκείνον τον κατα-

κλυσμό. Το πρωί το βρήκαμε το παιδί δίπλα στις τριαντα-

φυλλιές, έλεγε και ρουφούσε τη μύτη της, μεγάλη η χάρη 

της αγίας, μέρα που είναι, δεν έπαθε τίποτα χειρότερο. Το 

έφερε βαρέως η καημένη μέχρι το θάνατό της. Δυο μέρες 

είχα 40 πυρετό και δεν έπεφτε με τίποτα. Κι όλο παραμι-

λούσα και έλεγα παράξενα πράγματα. Να γίνει καλά, έ-

λεγε, και του χρόνου θα ανεβώ γονατιστή τα σκαλάκια ως 

το ξωκλήσι της Αγιά- Παρασκευής. Το χέρι της μαμάς μου 

χάιδευε το  πυρακτωμένο πρόσωπό μου και μου έβαζε κρύες 

κομπρέσες μπας και πάρει την κάψα. Άνοιγα με τα βίας τα 

μάτια μου και τους έβλεπα όλους στην αχλή ενός ονείρου, 

παραμορφωμένα πρόσωπα, ανήσυχα βλέμματα. Μόνο ο α-

δελφός μου μπήκε σα σίφουνας στο δωμάτιο  και μου είπε 

πως είμαι ηλίθια, τόσα πακέτα big babol τα είχα πετάξει ά-

θιχτα στις ροζ τριανταφυλλιές. Του χαμογέλασα ευτυχι-

σμένη. Λίγο πριν ξανακλείσω τα μάτια από την εξάντληση 

θυμάμαι που η μαμά εκνευρισμένη τον έδιωξε και του είπε, 

εμείς δεν έχουμε τσίχλες, που τις βρήκες εσύ; 

Στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής φέτος η κόρη μου- 

φοιτήτρια πια- με ρώτησε τι με πιάνει κάθε χρόνο τέτοια 

μέρα και συμπεριφέρομαι σαν πεντάχρονο. Τρώω μαλλί 

της γριάς, αγοράζω το πιο μεγάλο ροζ ολοστρόγγυλο μπα-

λόνι, μασάω σαν κατσίκα επί ώρες τσιχλόφουσκα, κάνω 

φούσκες, που σκάνε ανεπιτυχώς και κολλάνε στη μύτη 

μου. Αυτό που δεν καταλαβαίνει όμως με τίποτα είναι πως 

χαζεύω με τις ώρες εκείνη την ροζ χοντρούλικια κούκλα με 

το χαλασμένο μάτι, μέσα στο ζελοφάν του κουτιού της, που 

διατηρώ ακέραιο καμιά σαρανταριά χρόνια και αρνούμαι 

να την πετάξω ύστερα από αλλεπάλληλες εκκαθαρίσεις. 

Την κρατάω ακόμα, είναι η αλήθεια, μήπως κι εμφανιστεί 

ποτέ η Παρασκευούλα και της δώσω το δώρο που δεν της 

έκανα ποτέ για τη γιορτή της. Φέτος όμως, αγόρασα από το 

πανηγύρι κι ένα τεράστιο ροζ φλαμίνγκο κι αύριο σκοπεύω 

να φορτώσω πάνω του την κούκλα και να το αφήσω στα 

κύματα. Ποιος ξέρει ίσως ανοίξει τα φτερά του να πετάξει 

ψηλά, ίσως πλησιάσει την Παρασκευούλα κι εκείνη τολμή-

σει να απλώσει τα ελαστικά της χέρια να αγγίξει την κού-

κλα της. 

Ειρήνη Σαμαρά 
Όταν εσύ κοιμάσαι... 

Άλλη μία νύχτα κουρνιάζω δίπλα σου σε αυτό το στενό 
κρεβάτι, που λες και φτιάχτηκε μόνο για εμάς τους δύο. Ε-
κεί, μέσα στην αγκαλιά σου, είναι όλος μου ο κόσμος. Χαμο-
γελώ ευτυχισμένη και δεν αργώ να αποκοιμηθώ, καθώς τα 
χείλη σου αφήνουν απαλά ένα φιλί στα μαλλιά μου... εσύ 
μένεις εκεί, ξύπνιος να με αγκαλιάζεις και να με προσέχεις. 
Μέσα στη γλυκιά δίνη του ύπνου, μπορώ να ακούσω την 
καρδιά σου που χτυπά, και τότε μόνο νιώθω ασφαλής. 

Λίγες ώρες αργότερα, η νύχτα έχει τρέξει μαζί μας μέσα 
σε αισθήσεις και όνειρα. Ξυπνώ αυθόρμητα και γέρνω το 
βλέμμα μου προς το πρόσωπό σου. Κοιμάσαι τόσο γαλήνια. 
Σαν ένα μικρό παιδί που ξεκουράζεται μετά από ατελείω-
τες ώρες παιχνιδιού στην αλάνα. Ξαφνικά, τα βλέφαρά 
σου πεταρίζουν και στα χείλη σου απλώνεται ένα μακάριο 
χαμόγελο. «Τι να ονειρεύεσαι άραγε;» αναρωτιέμαι καθώς 
βολεύομαι λίγο περισσότερο μέσα στην αγκαλιά σου. Δε 
θέλω να σε ξυπνήσω. Αυτή η στιγμή είναι η πιο μαγική της 
ημέρας. 

Μέσα στα λίγα λεπτά που κρατά, πριν αφεθώ κι εγώ 
ξανά στην αγκαλιά του Μορφέα, αισθάνομαι δίπλα σου τα 
πιο πρωτόγνωρα συναισθήματα. Μα πιο πολύ απ’ όλα, 
νιώθω μία απέραντη αγάπη να πλημμυρίζει την καρδιά 
μου. Μία αγάπη που πολλές φορές την ξεχνώ, όταν άθελά 
σου με πεισμώνεις ή με τσαντίζεις. Όμως τώρα, να! Την 
βλέπω ξεκάθαρα μπροστά μου, να κάθεται ανάμεσά μας 
στο κρεβάτι και να μας χαμογελά πλατιά. Μοιάζει με νε-
ράιδα έτσι όπως ακτινοβολεί μέσα στο σκοτάδι. Η Αγάπη 
μας, η δική μας Αγάπη. 

Και ξαφνικά, έρχεται το πρώτο φως της ημέρας. Ο ήλιος 
εισβάλει γελαστός μέσα από τις γρίλιες του παραθύρου και 
μας χαϊδεύει τρυφερά το πρόσωπο. «Ώρα να ξυπνήσετε» 
μας ψιθυρίζει παιχνιδιάρικα στο αυτί. Κι αυτό το ξύπνημα 
κοντά σου, με τα χέρια μας να κρατιούνται και τα δάχτυλά 
μας μπλεγμένα, μαρτυρά πως όλη τη νύχτα τρέχαμε μαζί 
σε θαύματα αισθήσεων και όνειρα ενωμένα. Μια καινούρια 

μέρα ξεκινά, κι εγώ ήδη λαχταρώ το βράδυ που θα κοιμηθώ 
στην αγκαλιά σου ξανά... 

 Ειρήνη Μαθιουδάκη 

Το σκιουράκι και η γαλάζια μάσκα 

Μια φορά και έναν καιρό το μικρό σκιουράκι έκανε βόλ-
τες μέσα στο δάσος, σκόνταψε, γυρνά και τι να δεί; ένα γα-
λάζιο τσουβαλάκι, είχε και λαστιχάκι. «Είμαι πολύ τυχε-
ρός», φώναξε» εδώ θα μεταφέρω τα βελανίδια μου και τα 
καρύδια μου». Τότε πέρασε από μπροστά του η κυρά Κου-
κουβάγια. Ήταν άυπνη και του φώναξε «ησυχία, τι συμ-
βαίνει; θέλω να κοιμηθώ και από τις φωνές σου δεν 
μπορώ». 

«Κυρά κουκουβάγια συγνώμη, αλλά να βρήκα αυτό το 
τσουβαλάκι και χάρηκα πολύ, μοιάζει με σακί». Η κυρά  
κουκουβάγια που ήτανε σοφή του είπε «δεν είναι σακί, είναι 
μάσκα, κάποιος την φόρεσε και καθώς περνούσε από δω 
την πέταξε». Τότε το σκιουράκι ρώτησε γεμάτο απορία «τι 
είναι μάσκα;». Η κυρά κουκουβάγια που είχαν δει πολλά 
τα μάτια της του απάντησε «την μάσκα τη φοράμε να προ-
στατευθούμε να μην αρρωστήσουμε, να μην εισπνεύσουμε 
μικρόβια. Υπάρχουν αρρώστιες μεταδοτικές που απαγο-
ρεύουν τις αγκαλιές. Όταν μια μάσκα φορεθεί πρέπει σε ει-
δικό κάδο να πεταχτεί, όχι μέσα στο δάσος, γιατί τώρα τα 
μικρόβια, έχουν σκορπιστεί και θα πρέπει όλοι εμείς που 
ζούμε μέσα στο δάσος να πάμε στο φαρμακείο του κυρ λα-
γού να πάρουμε σαπούνι, να πλένουμε χεράκια, να πά-
ρουμε και αντισηπτικά που διώχνουν τα μικρόβια μακριά. 

«Κρίμα» είπε το σκιουράκι, «εκτός από τσουβαλάκι, θα 
γινότανε και κούνια, μοιάζει με αιώρα, αλλά σοφή κυρά 
κουκουβάγια, ξέρει κάτι παραπάνω» μουρμούρισε. Η κου-
κουβάγια μίλησε σε  όλα τα ζώα και τους είπε «αυτή η γα-
λάζια μάσκα, πρέπει να φύγει από το δάσος μας, είναι πηγή 
μόλυνσης, αύριο θα φοράτε γάντια και όλοι μαζί θα την 
τραβήξουμε να την πετάξουμε στον ειδικό κάδο, που υπάρ-
χει έξω από δάσος, εκεί που κατοικούν οι άνθρωποι. Κά-
ποιος από αυτούς πέρασε από δώ για περίπατο και μας την 
πέταξε. Το δάσος δίνει ζωή, δίνει οξυγόνο, ότι το μολύνει το 
διώχνουμε». 

Τα ζώα έβαλαν τόση δύναμη και θέληση ώσπου μπόρε-

σαν και έβγαλαν την χρησιμοποιημένη μάσκα έξω από το 

δάσος. Την έριξαν στον ειδικό κάδο .Πέταξαν και τα γαντά-

κια τους και έτρεξαν στην μικρή λίμνη, πλύθηκαν καλά τα 

χεράκια τους . Το καθένα είχε το σαπουνάκι του. Μετά πέ-

ρασαν μπροστά από τη σοφή κουκουβάγια που τα έριχνε 

μια σταγόνα αντισηπτικό, για να απομακρύνουν κάθε ανε-

πιθύμητο ιό. Τότε πήραν μια απόφαση. Έβαλαν επιγραφή 

«δεν θέλουμε σκουπίδια, θέλουμε το δάσος  μας καθαρό» και 

έζησαν καλά και εμείς καλύτερα. 

Θωμαή Τσιμερίκα 
All night long 

 
Ανάμεσα στα χαμόγελα του ύπνου μια ιστορία ανέτειλε, 
ενώ έκλεινε το βιβλίο που είχε αγοράσει για τα γενέθλιά 
της, μην τα περάσει μόνη· είχε ψάξει, ευτυχώς εγκαίρως, 
στο βιβλιοπωλείο, διάλεξε το ομορφότερο εξώφυλλο, με 
την πεποίθηση ότι περιείχε την πιο όμορφη ιστορία του κό-
σμου των γενεθλίων· το πρωί ξύπνησε μισή μέσα μισή έξω 
από τις σελίδες, ψηλάφισε το χρόνο γύρω της να καταλά-
βει πού βρισκόταν, κι ένιωσε πως κρατούσε ένα άλλο χέρι, 
το δικό του χέρι∙ ήταν ο Τζίμυ, ο  σαξοφωνίστας -νεαρός και 
ταλαντούχος – από το μπαρ όπου δούλευε κι εκείνη· όλο 
το προηγούμενο βράδυ την κοίταζε εξεταστικά, έπιανε τις 
ματιές του στον αέρα, διόρθωνε λίγο το ντεκολτέ της, γύ-
ριζε το κεφάλι, καλού κακού, να μη φανεί η ουλή στο μά-
γουλό της -αν και φορούσε μέικ – απ- δεν ήξερε ακόμη αν 
όλα θα πήγαιναν στραβά ή αν θα ξημερώνονταν μαζί. Κα-
θώς έφτυνε την τσίχλα της, όλα διορθώνονται μ’ ένα διπλό 
ουίσκυ στην αρχή της βάρδιας, αποφάσισε. Νύχτωνε για 
τα καλά. Η πόλη έδειχνε σημάδια υποταγής στις πρώτες 
νότες του Τζίμυ. Κατέβασε το ουίσκυ, δώρο για τα γενέθλιά 
της, και ευχήθηκε στον εαυτό της σιωπηλά.  

Δεν είπε τίποτε σε κανέναν.  

Ούτε σε κείνον.  

Όλο το βράδυ. 

 Ελευθερία Σταυράκη 
 


