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Τελευταία διαδρομή 
 

Το ουράνιο πέπλο πάνω απ’ την Αχαϊκή πρωτεύουσα 
έστεκε μετέωρο. Απ’ τη μία πλευρά, το γαλάζιο υπό-
στρωμα προσέδιδε τόνο ρυθμιστικό στην επαπειλούμενη 
σύγκρουση που μαίνονταν στο πεδίο των μαχών. Τα 
λευκά σύννεφα, αθώα στην όψη των, μαζεύονταν σε πα-
ρέες σχηματίζοντας μικρά γεωμετρικά σχήματα πολυγω-
νικής κατασκευής. Από την άλλη πλευρά, τα γκριζωπά 
σύννεφα πλησίαζαν ολοένα με βήμα γοργόν ενδεδυμένα 
βρόχινες στολές εκστρατείας. Πράγματι, η σύγκρουση 
ήτο σφοδρή. Το γαλάζιο σανίδι της σκηνής μαύρισε υπό 
το βάρος της καταιγίδας. Ο ήλιος, με τις πορφυρές έως 
εκείνη τη στιγμή ακτίνες του, σε περιστροφική κίνηση να 
αχνοφαίνεται κοπιωδώς πίσω από παραπετάσματα αποξε-
νώσεως, βυθίστηκε στη ματαιότητα της φυσικής εναλλα-
γής των πραγμάτων. Μαζί του το αστικό τοπίο πλημμύ-
ρισε από μεγεθυμένες σταγόνες δροσερής αναπνοής κα-
θώς έσκαγαν παταγωδώς στα αρχιτεκτονικά σχέδια των 
Πατρών. Οι δρόμοι, στις χωμάτινες απολήξεις των, εκτί-
νασσαν τις σκονισμένες επιφάνειές των σε κάθε άγγιγμα 
της βροχής, με τις εκλεπτυσμένες αισθήσεις της τελευ-
ταίας, όση ώρα τα πέλματα ανθρώπων και μηχανοκίνητων 
οργάνων τρεμόπαιζαν από φόβο στα πλακόστρωτα πεζο-
δρόμια μήπως και προφτάσουν να διασώσουν το σαρκίο 
των. Η κοσμοπλημμύρα των προηγούμενων ωρών εν μία 
στιγμή καρατομήθηκε και οι διερχόμενοι, που μετά βίας 
απέτρεπαν τις μετωπικές των συγκρούσεις, τώρα χάθηκαν 
από προσώπου γης. Πνιγηρή σιωπή περικύκλωσε τα 
στενά δρομάκια και τη λεωφόρο του βασιλέως Γεωργίου 
Α΄. μοναδική συντροφιά απόμεινε ο ήχος απ’ τις σταγό-
νες που έγλειφαν με ζέση κάθε πτυχή του αστικού χώρου. 
Και καθώς η κουρτίνα του θεάτρου έκλεισε και άνοιξε 
από την αρχή τα σύννεφα με το βαρύ φόρτο εργασίας, 
εκτονωμένα με απύθμενη βαναυσότητα στο άσπιλο σώμα 
της πατρινής γης, απομακρύνθηκαν βουβά για άλλες πο-
λιτείες. Στη θέση των ο ήλιος, λαμπερός και φωτεινός με 
απαράμιλλη χάρη, έλαμψε στην κορυφή του ορίζοντα. Τα 
λευκά σύννεφα ακολούθησαν καταπόδας συνοφρυωμένα 
απ’ την προηγηθείσα αιματοβαμμένη παραγκώνισή των. 
Οι γνώριμοι ήχοι του άστεως επανήλθαν στην πρότερη 
κατάσταση. Ομοιόμορφες φιγούρες θα γέμιζαν ασφυ-
κτικά τους δρόμους και ιαχές απ’ τους βαρύγδουπους 
κρότους των πνευμόνων θα σχημάτιζαν μία σειρά από εκ-
κωφαντικές συμφωνίες. Τα μηχανοκίνητα οχήματα, οι ά-
μαξες με τα άλογα και οι επαγγελίες των εμπόρων κατά 
μήκος των κεντρικών αρτηριών υπηρετούσαν την καθε-
στηκυία τάξη πραγμάτων της ημερησίας διατάξεως των 
Πατρών. 

Απ’ το βάθος της οδού Μεταμορφώσεως, απ’ τις προ-
σφυγικές συνοικίες, μία νωχελική ανθρώπινη παρουσία 
ζωγραφίζονταν στο βάθος των οπτικών συνόρων. Ένας 
μεσήλικας άνδρας με αρρενωπά χαρακτηριστικά και ρυ-
τιδιασμένο δέρμα σκαλισμένο από το πέρασμα του χρό-
νου έσερνε απ’ τα χαλινάρια το άλογο και μαζί του την 
άμαξα. Το άλογο, ο Μιχαλιός, συνόδευε τα βήματά του. 
Η άμαξα καθώς πλησίαζε στην πλατεία «Ελευθερίας» ο-
λοένα αποκαλύπτονταν στην μεγαλοπρέπειά της. Στην ξύ-
λινη από οξιά κατασκευή της δέσποζε κουβούκλιο με 
δερμάτινες εσωτερικές επενδύσεις και τζαμαρίες στις δύο 
θύρες των επιβατών. Στεφανωμένη στον εσωτερικό της 
διάκοσμο με ταπετσαρίες εποχής προσέδιδε κύρος και υ-
περαξία στην όψη της. Ο άνδρας βαστώντας τα χαλινάρια 
σιγομουρμούριζε. Δίχως να το καταλάβει βρέθηκε ενώ-
πιον των υπολοίπων αμαξάδων συγκεντρωμένοι καθώς 
ήτο στο κεντρικό σημείο του άστεως. Σε πλήρη διαρρύθ-
μιση του κύκλου εργασιών οι οδηγοί έστηναν τις άμαξές 
των τη μία πίσω από την άλλη στη σειρά. Σαν δείκτες ρο-
λογιού ανέμεναν καρτερικά τους υποψήφιους πελάτες των. 
Κάθε επιστροφή από διαδρομή με την άμαξα έθετε τον 
οδηγό στο τέλος της σειράς έως ότου σημάνει η ώρα για 
νέα υπηρεσία.  

«Κυρ Γιώργη, τι μουρμουράς;» διέκοψε απότομα την 
περισυλλογή η φωνή του Γρηγόρη. 

Ο άνδρας σταμάτησε την πορεία του. Συνειδητοποί-
ησε ότι είχε φτάσει στον προορισμό του. Λίγο ακόμα και 
θα έβγαινε στην άλλη άκρη της πλατείας. 

«Καλώς μας ήρθες! Σιδερένιος! Τώρα δα ρωτούσα για 
σένα αν θα φανείς» 

«Νιώθω καλύτερα» 
«Η βροχή, τί βροχή δηλαδή, κατακλυσμός σωστός ά-

φησε πίσω της λάσπη και κρύο» 
«Δε βαριέσαι. Μετρούσα τις μέρες για να βρεθώ στην 

πρώτη γραμμή και τώρα που έγιαινα θα με σταματούσε η 
βροχή; Δε με βαστούσε το σπίτι άλλο. Ήθελα ν’ ανα-
σάνω» 

«Λάβε τη θέση σου πίσω απ’ του Βασίλη. Οι άλλοι δε 
φάνηκαν ακόμη» 

Ο άνδρας δίχως δεύτερη σκέψη έστρεψε το άλογο και 
το εναπόθεσε εν πλήρει τάξη στην κατάλληλη θέση. Χάι-
δεψε το λαιμό του αλόγου κι έγειρε την κεφαλή όπως του 
απευθύνει το λόγο. Το άλογο σα σε συνεννόηση χλιμί-
ντρησε και απ’ το κρύο που έζωνε την πλατεία ξεφούρνισε 
μία μάζα χνώτου διαπλασμένη σε όλο το μήκος έμπρο-
σθέν του.  

«Δε θα μείνουμε για πολύ έξω. Δεν θα ‘χει κόσμο α-
πόψε. Μια δυο ώρες και θα γυρίσουμε στο μαχαλά» τό-
νισε ενοχικά μιλώντας στο ζωντανό. 

Ο Γρηγόρης που έστεκε πιο πέρα βλέποντας τον κυρ 
Γιώργη να συνομιλεί με το άλογο χαμογέλασε και πλησί-
ασε σιμά του. Μόλις βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής α-
κούμπησε την παλάμη του χεριού του στον ώμο του.  

«Πάλι με το άλογο κουβεντιάζεις; Άντε, έλα να σε τρα-
τάρω κονιάκ. Με τόσο κρύο που ‘βγάλε μόνο αυτό θα 
ζεστάνει τα σώματά μας» 

«Μιας και δεν θα ζεσταθεί η τσέπη μας απόψε» απά-
ντησε χαμογελώντας εκείνος. 

Ο νέος γέλασε και τα δόντια του πετάχτηκαν έξω από 
τα χείλη. Οι δυο τους κίνησαν για τον καφενέ του μπάρ-
μπα Θόδωρα. Τέτοια ώρα, μονάχα εκείνοι και άλλα δυο 
πρόσωπα που ξέμειναν καπνίζοντας αρειμανίως διασά-
λευαν το τοπίο. Οι δυο τους κάθισαν στα τελευταία δια-
μερίσματα του χώρου. Μόλις ο μαγαζάτορας αντιλήφ-
θηκε την παρουσία τους έσπευσε σιμά τους.  

«Καλώς τους αμαξάδες! Δεν έχει μεροκάματο σή-
μερα;» 

«Η βροχή βλέπεις αραίωσε τον κόσμο. Όπου να ‘ναι 
όλο και κάποιος ξεχασμένος της ημέρας θα ζητήσει να 
τον μεταφέρουμε» 

Ο κυρ Γιώργης δε μίλησε. Έστεκε ασάλευτος παρατη-
ρώντας τους δύο συνομιλητές. 

«Τα νέα έρχονται και φεύγουν αλλά όλο και κάτι μα-
γειρεύεται στο παρασκήνιο» υπογράμμισε όλο νόημα ο 
μαγαζάτορας.  

«Για ποιο πράγμα μιλάς» 
«Για την ιταλική εταιρία που έρχεται για να κατασκευ-

άσει ηλεκτρικό τροχιόδρομο εδώ στην Πάτρα. Τραμ, νο-
μίζω το λένε» 

Τα όμματα του κυρ Γιώργη άστραψαν αιφνιδίως. Ο 
φόβος και το αίνιγμα σκάλιζαν επιμελώς το πρόσωπό του. 
Στο ρυτιδιασμένο του μέτωπο σχηματίστηκαν βουνοκορ-
φές απορίας κι ένα ερωτηματικό νεύμα διέκοψε τη συζή-
τηση. 

«Ηλεκτρικό; Στην Πάτρα;» 
«Μάλιστα, κυρ Γιώργη. Ο κόσμος αλλάζει καθώς φαί-

νεται. Οι άμαξες πια θα είναι εκθέματα στο μουσείο» έ-
κανε ο μαγαζάτορας και γέλασε ειρωνικά. 

Ο κυρ Γιώργης δαγκώθηκε. Τα χείλη του πίεσαν το 
εγκλωβισμένο αίμα όση ώρα οι κυνόδοντες έμπηγαν στη 
σάρκα των τις κοφτερές αιχμές των. Μύριες σκέψεις κα-
τέκλυσαν μεμιάς τα εγκεφαλικά του διαζώματα. Το μέλ-
λον έμοιαζε δυσοίωνο καθώς αχνοφαίνονταν στα λόγια 
του Γρηγόρη. Εκτεταμένη σιωπή εγκαθιδρύθηκε μεταξύ 
των παρισταμένων. 

«Τι να σας φέρω;» διέκοψε την περισυλλογή ο μαγαζά-
τορας τοποθετώντας μία λευκή πετσέτα στον ώμο. 

«Δυο ποτήρια κονιάκ να μας ζεστάνουν απ’ το κρύο» 
«Αμέσως» έκανε κι έφυγε για την κουζίνα. Λίγο αργό-

τερα θα επέστρεφε με την παραγγελία ανά χείρας. 
«Ορίστε» 
«Να ‘σαι καλά Θόδωρε!» 
«Και δε μου λες;» έκανε ο κυρ Γιώργης καθώς τον κα-

τάτρωγαν οι αμφιβολίες. «Πότε θα ανακοινώσουν τα έργα 

για τον ηλεκτρικό;» ρώτησε με φανερή διάθεση για περαι-
τέρω συλλογή λεπτομερειών. 

«Μισό λεπτό» έκανε ο Θόδωρος καθώς κίνησε να φέ-
ρει την εφημερίδα που κείτονταν στο διπλανό τραπέζι. 
«Να, εδώ διάβασε. Το γράφει καθαρά»  

Ο κυρ Γιώργης έμεινε ανέκφραστος. Κοκκάλωσε την 
κόρη του ματιού στο πρόσωπο του Θόδωρου. Με μια κί-
νηση αμηχανίας σήκωσε το ποτήρι με το κονιάκ κι έ-
σπρωξε βιαίως το ποτό στον οισοφάγο. Σκούπισε το υγρό 
απόθεμα στις άκρες των χειλιών και ζήτησε δεύτερο πο-
τήρι. Ο Γρηγόρης παρατήρησε την δυσκολία στην οποία 
είχε περιέλθει ο κυρ Γιώργης. Μη γνωρίζοντας γράμματα 
ήτο αδύνατο να αναγνώσει τα τεκταινόμενα του Τύπου. 
Οι λέξεις έμοιαζαν απροσπέλαστα χαρακώματα αραδια-
σμένα στο χαρτί. 

«Μη χολοσκάς κυρ Γιώργη. Φέρε σε μένα να δω τι 
γράφουν» και αμέσως εκείνος παίρνει στα χέρια του την 
εφημερίδα. Καθώς τη διάβαζε οι τριχωτές σχισμές των 
φρυδιών του ανεβοκατέβαιναν με τρόπο που προκάλεσαν 
γέλωτα στον κυρ Γιώργη. 

«Ανάθεμά τους!» βροντοφώναξε συγχυσμένος ο Γρη-
γόρης και αυτομάτως το γέλιο κόπασε. Το πρόσωπό του 
είχε λάβει μία αυστηρή στάση τρεμάμενης αλήθειας. 

«Μα, τί συμβαίνει;» έκανε ανήσυχα ο κυρ Γιώργης. 
Ο Γρηγόρης απώλεσε φιάλες αίματος όση ώρα το 

χρώμα του προσώπου του λεύκαζε ολοσχερώς. Ξάφνου, 
σηκώθηκε απότομα από τη θέση του. Τύλιξε την εφημε-
ρίδα στην μασκάλη και εξήλθε του καφενέ αφήνοντας κέ-
ρασμα το κονιάκ.  

«Πάμε, κυρ Γιώργη»  
«Τί έγινε;» έκανε ο μαγαζάτορας καθώς σέρβιρε το 

δεύτερο ποτήρι στο τραπέζι. 
Ο Γρηγόρης είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά βήματα 

όταν πίσω του πετάχτηκε ο κυρ Γιώργης. Πρόλαβε να 
βρέξει τα χείλη του με σταγόνες οινοπνεύματος προτού 
χαιρετίσει βιαστικά τον Θόδωρο που τους κοιτούσε με 
απορία. Με βήμα γοργόν εξήλθε του χώρου και με τις 
άκρες των ματιών του αναζήτησε τον Γρηγόρη. Ο τελευ-
ταίος είχε ήδη φτάσει στο κέντρο της πλατείας και περι-
κυκλωμένος καθώς ήτο απ’ τους αμαξάδες μιλούσε μεγα-
λοφώνως για τα όσα αναλυτικά η εφημερίδα παρουσίαζε. 
Ανάμεσά τους σύντομα βρέθηκε και ο κυρ Γιώργης. Τα 
πρόσωπα σκυθρωπά είχαν στήσει την ακοή τους ώστε να 
ακούσουν και να κατανοήσουν όσα μελλούμενα επικρέ-
μονταν πάνω απ’ τις ζωές των σα Δαμόκλειος σπάθη. 

«Εδώ το γράφει ολοκάθαρα. Εντός των ημερών ανα-
μένεται να εκκινήσουν οι εργασίες. Από το Δημαρχείο θα 
εκκινά το σταθμός του τραμ. Εκεί θα στηθούν οι πρώτοι 
τροχιόδρομοι και τα ηλεκτρικά καλώδια. Μέσα σε ένα 
μήνα θα έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση των κεντρικών οδών 
της πόλεως. Όλα έχουν συμφωνηθεί και οι υπογραφές έ-
χουν λάβει επίσημη θέση στα συμβόλαια» 

«Τί σημαίνει αυτό για μας;» μια φωνή απ’ το πλήθος 
παρενέβει αντανακλώντας τους φόβους ολονών. 

«Σημαίνει ότι σύντομα θα αποτελούμε ανάμνηση. 
Ποιος θα προτιμά τις άμαξες και τα άλογα όταν θα δύνα-
ται εντός ολίγων λεπτών της ώρας να βρίσκεται στον προ-
ορισμό του;» έκανε θυμωμένα ο Γρηγόρης κι ύστερα ά-
νοιξε διάπλατα την εφημερίδα να επιβεβαιώσει τα λεγό-
μενά του. Μάταια αναζητούσε ανάμεσα στις λέξεις εκείνες 
τις γραμμές ελπίδας που θα ανέτρεπαν τις πρώτες εντυ-
πώσεις και την δραματική εικόνα που είχε ήδη σχηματι-
στεί μεταξύ των.  

«Όχι, είναι αλήθεια. Τα έργα αναμένεται να αρχίσουν 
την προσεχή εβδομάδα» 

«Τί μας μέλλει να πράξουμε;» 
«Να τους σταματήσουμε!» άναψε την σπίθα της οργής 

εις εξ αυτών. «Να μην τους επιτρέψουμε να μας θάψουν 
ζωντανούς!» συμπλήρωσε εμφατικά. 

Μαζί του άπαντες συμφώνησαν με μια φωνή. Το λόγο 
έλαβε ο κυρ Γιώργης, ο γηραιότερος απ’ τους παριστα-
μένους.  

«Ήμουν επτά ετών όταν ο αείμνηστος πατήρ μου με 
τράβηξε μια Κυριακή πρωί μετά τον εκκλησιασμό στην 
άμαξα. Φέραμε έξι επτά γύρες τη Σμύρνη. Έκτοτε δεν 
έλειψα ούτε μέρα από την άμαξα. Συν τω χρόνω αγορά-
σαμε καινούργιο άλογο. Τον ονόμασα Μιχαλιό. Και τί 
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δεν ζήσαμε αντάμα. Το κυριότερο, τον ξεριζωμό και την 
καταστροφή. Κι εδώ που φτάσαμε, με ένα πανταλόνι και 
μία πουκαμίσα, είχα συντροφιά την άμαξα και τον Μιχα-
λιό. Πουλήσαμε όλα μας τα υπάρχοντα ίνα σώσουμε την 
άμαξα και το άλογο. Δεν θα τον άφηνα. Μαζί του θα πέ-
θαινα αλλά δεν θα τον άφηνα μονάχο. Από την φλεγόμενη 
Σμύρνη περάσαμε στην Αθήνα και από κει μας μετέφε-
ραν στην Πάτρα. Πόσες αντιξοότητες, πόσα βάσανα, πό-
σες δυσκολίες κι όμως με τον Μιχαλιό δε μείναμε ποτέ ο 
ένας δίχως τον άλλο. Και από τότε περάσαν ήδη δεκατρία 
χρόνια. Η άμαξα πήρε όνομα ξακουστό στους δρόμους 
των Πατρών. Συνταγματάρχες, δικαστές, τοπικοί άρχο-
ντες και λογιών λογιών κόσμος κάθισε αναπαυτικά στις 
μεταξωτές του θέσεις. Και ο Μιχαλιός να τραβά δίχως 
σταματημό την άμαξα με καμάρι. Τώρα; Τώρα μας φέρ-
νουν τον διάολο. Ηλεκτρισμός σημαίνει διάολος μετα-
μορφωμένος. Μέσα στις πόλεις τί θωρούν οι ράγες;»  

«Όπως τα λέει ο κυρ Γιώργης είναι» συμφώνησαν οι 
υπόλοιποι. 

«Κι εμείς τί θ’ απογίνουμε; Φέρανε το διάολο στα σπί-
τια μας. Ούτε ημείς ούτε τα ζωντανά μας θα ‘χουν αξία 
από δω και πέρα. Οι περισσότεροι εξ ημών θρέφουμε με 
ψίχουλα τις οικογένειές μας. Πώς θα τα βγάλουμε στο ε-
ξής;» 

«Πρέπει να το σταματήσουμε! Εν ανάγκη να αποτα-
θούμε στο Δήμαρχο και στους πολιτευτές του τόπου» υ-
ποστήριξαν με θέρμη άλλοι. 

«Αύριο κιόλας, πρωί πρωί, να επισκεφτούμε το Δή-
μαρχο. Να του μιλήσουμε. Γνωριζόμαστε χρόνια τώρα. 
Δεν μπορεί, θα μας καταλάβει. Να βρεθεί μια λύση να 
σωθεί το σπιτικό μας»  

«Η μόνη λύση είναι να ακυρωθεί εν τοις πράγμασι το 
σχέδιο για τροχιόδρομο στην Πάτρα. Σε τούτο δω τον 
τόπο δεν χρειαζόμαστε ηλεκτρικό. Οι άμαξες ημών χρό-
νια τώρα υπηρετούν τους πολίτες με απαράμιλλο ζήλο και 
σεβασμό. Ουδείς εξέφρασε ποτέ το παραμικρό παρά-
πονο» υποστήριξε με πάθος ο Γρηγόρης.  

«Αύριο πρωί πρωί στον Δήμαρχο» τόνισε εκ νέου ο 
κυρ Γιώργης και άπαντες συμφώνησαν μαζί του. 

Απ’ το απέναντι κτήριο της χωροφυλακής εξήλθε βια-
στικός ο διοικητής. Κάθε βράδυ μετά το πέρας της υπη-
ρεσίας ζητούσε απ’ τον κυρ Γιώργη να τον μεταφέρει στην 
οικία του. Ήτο η πλέον δύσκολη στιγμή στην ημερήσια 
εργασία του αμαξά καθώς σπανίως τον πετύχαινε στην 
πρώτη σειρά της αναμονής με αποτέλεσμα να παρακά-
μπτει τους υπολοίπους. Οι τελευταίοι αν και ένιωθαν θιγ-
μένοι δεν κάκιωναν με τον κυρ Γιώργη. Ενώπιον του διοι-
κητού ουδείς τολμούσε όπως εκφράσει φανερά τη δυσα-
ρέσκειά του. Με τη στολή και τις δάφνες στο πέτο πλησί-
ασε στο σημείο που βρίσκονταν συγκεντρωμένοι οι αμα-
ξάδες.  

«Κυρ Γιώργη! Κυρ Γιώργη!» έκανε αναζητώντας τον 
ανάμεσα στο πλήθος. 

«Εδώ, κύριε διοικητά!» αναφώνησε εκείνος καθώς έ-
βγαζε το καπέλο του όπως χαιρετίσει τον διοικητή.  

«Σε παρακαλώ, είναι ώρα να πηγαίνουμε. Έχω αργή-
σει και η κυρά θα βάνει τις φωνές» 

«Αμέσως, κύριε διοικητά. Σελώνω τον Μιχαλιό και 
φεύγουμε» 

Ο κυρ Γιώργης έτρεξε στην άμαξα με τον Μιχαλιό 
σταθερό έμπροσθεν αυτής. Μόλις ασπάσθηκε την μυρω-
διά του χλιμίντρισε από χαρά.  

«Έλα κατεργάρη και δεν σε λησμόνησα. Ήπια δυο δυο 
ποτηράκια κονιάκ, αυτό είναι όλο κι όλο» κι έπιασε τα 
γκέμια καθώς ανέβαινε στην άμαξα. Σκούντησε το ζω-
ντανό και τα τέσσερα πέλματα κινήθηκαν ρυθμικά, προ-
σπερνώντας τα υπόλοιπα που ανέμεναν τη σειρά τους. Ε-
κείνος σε αυστηρή στάση επιθεώρησε την άμαξα με το 
βλέμμα του.  

«Όλα στην εντέλεια» είπε επιδοκιμαστικά και επιβιβά-
στηκε.  

Ο κυρ Γιώργης μαστίγωσε το άλογο και ο Μιχαλιός, 
σα χάδι στα πλευρά, τέντωσε τους μύες πολλαπλασιάζο-
ντας την ταχύτητα. Λίγες στιγμές αργότερα χάνονταν στο 
βάθος του ορίζοντα. Διέσχισε τη λεωφόρο του Αγίου Γε-
ωργίου και στο τέρμα της διαδρομής είδε την κατοικία 
του διοικητού να ξεχωρίζει σε όγκο και επιβλητικότητα. 

Κάθε βράδυ το ίδιο δέος κατέκλυζε την ψυχή του καθώς 
μίκραινε όσο πλησίαζε στο οίκημα. Ο διοικητής χωρά-
τευε το φόβο του αμαξά. 

«Μη φοβάσαι κυρ Γιώργη, δεν θα σε καταπιεί» και το 
γέλιο συνόδευε τη φιγούρα του καθώς χάνονταν ανάμεσα 
στους θάμνους της επαύλεως που κυριαρχούσαν στην 
πρόσοψή της.  

Ο κυρ Γιώργης κατέβηκε απ’ την άμαξα. Μέτρησε τις 
δραχμές που παταγωδώς φωνασκούσαν στις παλάμες του. 
Χάιδεψε τον Μιχαλιό. Έπιασε τα γκέμια και άρχισε να 
βαδίζει σταθερά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Του είχε 
μείνει αμανάτι η συζήτηση που προηγήθηκε με τους αμα-
ξάδες για τα περιβόητα σχέδια της ιταλικής εταιρίας. Η 
αυριανή μέρα του φόρτωνε περιττό βάρος στους ώμους. 
Νέες βροντές και μουγκρητά που ακούστηκαν απ’ το τε-
λευταίο διάζωμα τ’ ουρανού προμήνυαν καταιγίδα.  

«Να βιαστούμε Μιχαλιό. Να βιαστούμε γιατί έρχεται 
μπόρα» και έσυρε τα γκέμια με δύναμη. «Μη θυμώνεις. 
Αύριο πάλι. Ποιος θα ‘ρθει με βροχή;» ρωτούσε το άλογο 
καθώς προχωρούσε σκεφτικός και συνέχισε απτόητος «Τ’ 
άκουσες τα νέα που γράφουν οι εφημερίδες; Πού να ‘κού-
σεις! Εσύ το μυαλό σου στο σανό. Άκου, λοιπόν, να μα-
θαίνεις. Λένε ότι ιταλική εταιρία θέλει να φέρει τον ηλε-
κτρικό, τραμ δηλαδή, στην Πάτρα. Χρόνια τώρα μας ζα-
λίζουν με κούφια λόγια και πράξεις δεν είδαμε. Μα τώρα 
κάτι σα να άλλαξε. Χρόνια μας φοβέριζαν με το διάολο 
ετούτο μα τώρα τα σχέδια λένε θα γίνουν πραγματικό-
τητα. Κι εμείς; Τί θ’ απογίνουμε εμείς Μιχαλιό; Από το 
1883 αμαξάς». 

Ο άνδρας σταμάτησε απότομα τον βηματισμό. Τα 
πρώτα δάκρυα συσσωρεύονταν στα χείλη των ματιών και 
μετά βίας συγκρατούνταν. Στην τελευταία στροφή της 
σκέψης του, ωστόσο, ξεχύθηκαν επιθετικά δίχως να συνα-
ντήσουν στο διάβα τους περιττά εμπόδια. Μια θάλασσα 
από δάκρυα πλημμύρισε τα στενωπά διαμερίσματα του 
προσώπου. Κάθε σπιθαμή γης στο ρυτιδιασμένο δέρμα 
εμποτίστηκε με δροσερό υγρό μελτέμι. Τα γόνατά του 
δεν άντεξαν το βάρος της ιστορίας. Λύγισαν σαν τη χω-
μάτινη στεριά που πνίγεται άδοξα στον κυματισμό της θα-
λάσσης. Έπεσε στο δρόμο με τον Μιχαλιό να παρακο-
λουθεί πίσω του αδιάφορα. Το κλάμα του θύμισε μοιρο-
λόι σε στερνό αποχωρισμό. Όταν σφούγγισαν οι τελευ-
ταίες σταγόνες, σκούπισε τους κρουνούς με το μανίκι του 
πουκαμίσου και υψώνοντας το βλέμμα στον ουρανό ανα-
φώνησε, «Θεέ μου, λυπήσου με». 

Οι πρώτες ακτίνες του ηλίου φόρεσαν τα γιορτινά τους 
ενδύματα βουτηγμένα στο κιτρινωπό χρώμα της ημέρας. 
Περπάτησαν το γαλάζιο σκηνικό τ’ ουρανού και με φωνές 
λαμπερές, γεμάτες σφρίγος και ζωντάνια, καρφίτσωσαν 
την παρουσία των στο κέντρο του κάδρου πάνω απ’ την 
κεφαλή της Αχαϊκής πρωτευούσης. Η κίνηση στους δρό-
μους έδινε το δική της ρυθμό. Στην πλατεία «Ελευθε-
ρίας», οι αμαξάδες από κοινού με τις συζύγους και τα τέ-
κνα των, σχημάτιζαν ένα πρωτόγνωρο για την πολιτεία 
σμήνος ανθρώπινης παρουσίας. Με αγωνιστικές προθέ-
σεις οι μεταξύ των συζητήσεις άναψαν για τα καλά το 
χορό των αιτημάτων. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
βρέθηκε ο κυρ Γιώργης με το Μιχαλιό. Άμα τη αφίξει του 
έγινε δεκτός με φωνές επιδοκιμασίας και ενθουσιώδους 
προσφωνήσεων. Μονομιάς απέκτησε δυσεύρετη υπερα-
ξία, τέτοια που όμοιά της δεν είχε γνωρίσει άλλος απ’ το 
συνάφι τους. Οι συγκεντρωμένοι κρέμονταν κυριολεκτι-
κώς από τα χείλη του. Με τον Μιχαλιό να απολαμβάνει 
αφειδώς τις φροντίδες των παιδιών ο κυρ Γιώργης βρέ-
θηκε στο κέντρο της πλατείας. Επεξεργάστηκε τις φωνη-
τικές του χορδές, έγλειψε με τη γλώσσα τα χείλη ίνα τα 
βρέξει με γλιστερό σάλιο όπως διευκολυνθούν τα λόγια 
να διέλθουν του στόματος και χτένισε με τις άκρες των 
χεριών του τις ελάχιστες τρίχες μαλλιών που διέθετε στην 
καλογυαλισμένη του κεφαλή. 

«Μαζί θα βαδίσομε στο Δημαρχείο. Τα αιτήματά μας 
είναι πολλά και δεν επιδέχονται συζητήσεως. Να σταμα-
τήσει κάθε σκέψη για την εγκατάσταση τροχιόδρομου 
στην Πάτρα. Οι αμαξάδες υπηρετούν τις ανάγκες των πο-
λιτών δεκαετίες τώρα. Τούτος δω ο διάολος μόνο κακό 
θα κάμει στην πόλη και τις ζωές ημών» εξήγγειλε και τα 
ένστικτα επιβιώσεως ταυτίστηκαν σε ομόνοια με τα λόγια 

του. «Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!» πρόσταξε και η πλατεία 
«Ελευθερίας» μετατράπηκε αίφνης σε κύμα απεργιακής 
κινητοποιήσεως. Σύσσωμη η ανθρώπινη μάζα κατευθύν-
θηκε ενωμένη, με μπροστάρη τον κυρ Γιώργη και πίσω 
του τον Μιχαλιό, που καμάρωνε σαν γύφτικο σκεπάρνι 
στα όμματα των περαστικών οι οποίοι σταματούσαν για 
να αξιολογήσουν το πρωτοφανές, για τα δεδομένα της 
Πάτρας, γεγονός. Συμφώνησα μεταξύ των όπως καμία ά-
μαξα να μην εξυπηρετεί τους πολίτες του άστεως έως ότου 
ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά των. Λίγα λεπτά της 
ώρας αργότερα βρέθηκαν έξω από το Δημαρχιακό Μέ-
γαρο. Ο Δήμαρχος, Νικόλαος Κοντογιώργης, συσκέπτο-
νταν με τους στενούς του συνεργάτες όταν ο γραμματέας 
εισήλθε απότομα στην αίθουσα. 

«Μα, τί συμβαίνει;» έκανε εμφανώς ενοχλημένος απ’ 
την απρεπή συμπεριφορά του υπαλλήλου.  

«Να με συμπαθάτε κύριε Δήμαρχε αλλά συμβαίνει 
κάτι συγκλονιστικό» απάντησε απολογητικά εκείνος. 

«Τί είναι τέλος πάντων;» 
«Οι αμαξάδες βρίσκονται έξωθεν του Δημαρχείου 

μετά των οικογενειών των διαμαρτυρόμενοι για την κατα-
σκευή ηλεκτρικού τροχιόδρομου στην Πάτρα. Απαιτούν 
να σας δουν πάραυτα» 

«Χμμμ…ας περάσουν. Δυο τρία άτομα από δαύτους. 
Θα είμαι στο γραφείο μου» και απευθυνόμενος στους συ-
νεργάτες του είπε «Με συγχωρείτε κύριοι. Ήτο μία συνά-
ντηση την οποία λογάριαζα από καιρό. Ήλπιζα να την α-
ποφύγω αλλά ας όψεται» έκανε με βαριεστημάρα και ση-
κώθηκε με κατεύθυνση του γραφείο του.  

Ο γραμματεύς λουσμένος στον ιδρώτα και με τη 
γλώσσα αφυδατωμένη ενημέρωσε τους παρευρισκόμε-
νους ότι ο Δήμαρχος θα δεχόταν μία αντιπροσωπία ελα-
χίστων ατόμων. Μεταξύ των ενδιαφερομένων έλαβε χώρα 
μία σύντομη διαβούλευση. Αποφασίστηκε ο κυρ Γιώργης 
να τεθεί επικεφαλής υπό τη συνοδεία δύο ακόμη ανδρών. 
Με βήμα αποφασιστικό διήλθαν τις θύρες του Δημαρ-
χείου. Με τον γραμματέα να τους καθοδηγεί βρέθηκαν 
ενώπιον του Δημάρχου. Ο τελευταίος παρέμεινε στη θέση 
του ανέκφραστος. Οι τρεις άνδρες στάθηκαν μπροστά 
του σαν σε λοχαγό του πρωινού εγερτηρίου. Τη δεσπό-
ζουσα σιωπή διέρρηξε ο γραμματεύς επαναλαμβάνοντας 
το λόγο παρουσίας των. 

«Κι έπρεπε να διαταραχθεί η τάξης της πόλεως και να 
απορρυθμιστεί η κοινωνική ζωή του τόπου ίνα μου μετα-
φέρετε τα αιτήματα υμών;» είπε με τόνο επικριτικό και εν 
πολλοίς ειρωνικό.  

«Απορρυθμίζεται η ζωή ημών και των οικογενειών 
μας, κύριε Δήμαρχε» απάντησε με θάρρος ο κυρ Γιώρ-
γης. 

Το ύφος του Δημάρχου μετεβλήθει άρδην. Πάμπολ-
λες φορές είχε χρησιμοποιήσει τόσο ο ίδιος όσο και μέλη 
της οικογενείας του την άμαξα του κυρ Γιώργη. Έμενε 
σκεφτικός όση ώρα χτυπούσε τα ακροδάχτυλα στο τρα-
πέζι του γραφείου εξετάζοντας εξονυχιστικά τους παρι-
στάμενους. Μετά από λίγο σηκώθηκε από τη θέση του. 
Έκανε ένα βήμα δεξιά και καθώς απελευθερώθηκε από 
τον περιορισμένο χώρο του γραφείου προχώρησε στο κέ-
ντρο του δωματίου. Άναψε ένα σιγαρέτο και άρχισε να το 
φουμάρει όλη τη δύναμη των πνευμόνων του. Η καύτρα 
του καπνού ξεμύτιζε αδιακρίτως κυριεύοντας κάθε σπι-
θαμή οξυγόνου. Οι υπόλοιποι παρακολουθούσαν στατι-
κοί.  

«Κυρ Γιώργη, σας σέβομαι, τόσο εγώ όσο και ολά-
κερη η Πάτρα, απεριόριστα. Οι υπηρεσίες σας τόσα χρό-
νια υπήρξαν απαράμιλλης ευθύνης» 

Τα λόγια έδειχναν να κολακεύουν τις αισθήσεις προ-
τού τα μαντάτα συγκεντρωθούν πάνω απ’ την νεκρολογία 
των αιτημάτων. 

«Ωστόσο, η πρόοδος, αυτή η μαγική λέξη και από κο-
ντά ο εκσυγχρονισμός της αστικής ημών ζωής, δεν επιδέ-
χονται αναβολές και πισωγυρίσματα. Είναι προσταγή της 
φύσεως. Οτιδήποτε αντιστέκεται στην πρόοδο και τον εκ-
συγχρονισμό συνθλίβεται. Το τραμ ήρθε για να μείνει. 
Θα δείτε. Καθώς οι συνθήκες στα αστικά κέντρα διαρκώς 
βαίνουν πολυπλοκότατες με ρυθμούς πρωτοφανούς ταχύ-
τητος ημείς δεν δυνάμεθα να μείνουμε τελευταίοι στο 
προσκλητήριο των καιρών. Οι ρυθμοί, βλέπετε, οι ρυθμοί 
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της οικονομίας καθορίζουν κάθε πτυχή της καθημερινό-
τητας των πολιτών. Υμείς δεν αποτελείται εξαίρεση. Ήτο 
θέμα χρόνου να έρθει ο ηλεκτρικός τροχιόδρομος και 
στην Πάτρα. Κατανοώ τους φόβους και τις αγωνίες σας 
αλλά αρκετά καθυστερήσαμε το τραίνο της προόδου στο 
τόπο μας. Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου είναι 
αποφασισμένη να εκσυγχρονίσει τις δομές απ’ άκρη σ’ ά-
κρη της χώρας. Είναι η κατάλληλη ώρα όπως τραβήξουμε 
μπροστά» 

«Κι εμείς, τί θ’ απογίνουμε; Δεν υπάρχει δρόμος για 
εμάς!» έκανε εις εκ των ανδρών με τον κυρ Γιώργη να έχει 
βουβαθεί σε σκέψεις οδυνηρές.  

«Μα, ελάτε! Δείτε το χάρτι και τα σχέδια τα οποία μας 
έστειλε η αρμόδια εταιρία» 

Άπαντες τέντωσαν την κεφαλήν των όπως δουν ευκρι-
νώς τις αλλαγές που θα λάμβαναν χώρα στο πολεοδομικό 
συγκρότημα των Πατρών. Με κόκκινη γραμμή υποδει-
κνύονταν οι κεντρικές αρτηρίες απ’ τις οποίες το τραμ θα 
όριζε την ημερήσια διαδρομή του. 

«Μα, αυτή είναι όλη η Πάτρα» έκανε με σφιγμένη α-
ναπνοή ο Βασίλης.  

«Ναι, αλλά δείτε εδώ. Το πίσω μέρος της πόλεως, δί-
πλα στα νεκροταφεία, δεν είναι υπογραμμισμένο. Με δε-
δομένη την απαγόρευση κυκλοφορίας άλλων οχημάτων 
πλην του τραμ μένει αρκετός χώρος ελεύθερης χρήσης 
για τις άμαξες υμών» 

«Από αυτές τις οδούς δεν διαβαίνει ούτε γάτα ούτε 
κουνούπι κύριε Δήμαρχε. Είναι βρώμικες και υποβαθμι-
σμένες. Ουδείς τις χρησιμοποιεί. Κι εξάλλου αφορούν 
μία ευθεία δρόμου, δίχως δυνατότητα για αλλαγή κατεύ-
θυνσης. Αποκοβόμαστε οριστικά από το σύνολο των Πα-
τρών. Γεμάτοι λακκούβες και κακόφημες συνοικίες. Σε 
ποιους να προσφέρουμε τις υπηρεσίες ημών;» 

«Οι ρυθμοί, βλέπετε, οι ρυθμοί της ζωής μάς επιβά-
λουν καταστάσεις όχι πάντα σύμφωνες με την επιθυμία 
και τις δυνατότητες ημών» έκανε διστακτικά. 

«Είναι σα να μας σκοτώνετε» είπε ο κυρ Γιώργης και 
αμέσως δάγκασε τη γλώσσα του τρομοκρατημένος απ’ 
την αναίδεια του λόγου που ξεστόμισε.  

Ο Δήμαρχος έδειχνε προσβεβλημένος. Προτού εκ-
φράσει την οργή του παρενέβει ο τρίτος της αντιπροσω-
πείας. 

«Ζητούμε να σταματήσουν τα έργα ή τουλάχιστον να 
καθυστερήσουν τόσο έως ότου βρεθεί μια λύση και για 
μας. Δεν μας ενημέρωσε ουδείς για τα όσα συμφωνήθη-
καν. Ειδάλλως, θα αποταθούμε στον πρωθυπουργό» υπο-
γράμμισε όλο νόημα. 

«Ηρεμήστε, κύριοι, ηρεμήστε. Την συμφωνία την υπέ-
γραψε η ελληνική κυβέρνηση υπό την εποπτεία του ιδίου 
του πρωθυπουργού. Υπάρχει σαφής πρόβλεψη για όσους 
ζημιώνονται από τις νέες συνθήκες. Εγκαταλείποντας τις 
τρέχουσες εργασίες υμών θα εξασφαλίσετε θέσεις στην ε-
ταιρία με σταθερούς μισθούς. Σίγουρα, τέτοια πρόβλεψη 
δεν θα την είχατε κατά νου. Έχετε χρόνο να το σκεφτείτε. 
Εξάλλου, η επένδυση δεν θα υλοποιηθεί από τη μία μέρα 
στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος. Επιστρέψτε, τώρα, ειρη-
νικά στις εργασίες σας και η πολιτεία θα φροντίσει για τα 
υπόλοιπα σε αγαστή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερό-
μενα μέρη» είπε και ρούφηξε τον καπνό με ικανοποίηση.  

«Δεν θα ‘χουμε παρόν κα μέλλον μόλις ο διάολος πα-
τήσει το ποδάρι του στην πόλη» έκανε απότομα ο κυρ 
Γιώργης, όντας σιωπηλός έως εκείνη την ώρα και συνέχισε 
«Είμαι αγράμματος. Η μόνη τέχνη που ‘μαθα είναι να 
κρατώ τα γκέμια και το καμτσίκι. Σα με σπρώξεις στο 
γκρεμό θα πέσω. Δεν δύναμαι να πιαστώ από πουθενά» 
και με τις τελευταίες τούτες λέξεις απώθησε το βλέμμα 
του απλανές στο χρυσελεφάντινο χαλί κεντημένο στα 
βάθη της Περσίας που διακοσμούσε το γραφείο του Δη-
μάρχου. Οι άλλοι δύο αλληλοκοιτάχτηκαν και με μια 
φωνή στράφηκαν προς το μέρος του κυρίου Κοντο-
γιώργη.  

«Δεν θα ‘χουμε μέλλον ούτε ημείς ούτε τα παιδιά η-
μών» 

«Σας παρακαλώ κύριοι. Ηρεμήστε. Δεν χρειάζεται 
τόσο δράμα. Σας εγγυώμαι εγώ προσωπικώς ότι ουδείς εξ 
υμών θα πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων. Αν είναι 
δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα. Παρακαλώ, 

παρακαλώ. Διαλυθείτε ησύχως και επιστρέψτε στις εργα-
σίες σας» 

Οι τρεις άνδρες, με τη χαρακτηριστική συνοδεία του 
γραμματέως, εξήλθαν του Δημαρχιακού Μεγάρου με συ-
γκεχυμένες εντυπώσεις και αβάσιμες βεβαιώσεις. Στον 
προαύλιο χώρο το πλήθος κόσμου που ανέμενε καρτε-
ρικά έσπευσε να τους περικυκλώσει. Εναγωνίως ανέμεναν 
τις πρώτες εκφράσεις στα πρόσωπά τους προκειμένου να 
σχηματίσουν γνώμη για όλα όσα έλαβαν χώρα στο γρα-
φείο του Δημάρχου.  

«Λοιπόν; Τί έγινε;» με μια φωνή πλημμύρισαν τους α-
ντιπροσώπους.  

Ο κυρ Γιώργης σάστισε. Η ήττα, που σαν ταφόπλακα 
υμνήθηκε στα χείλη του Δημάρχου, δεν άφηνε περιθώρια 
αισιοδοξίας. Έπρεπε, ωστόσο, να αποκαλύψει το άτοπο 
των ελπίδων. Μα την ύστατη στιγμή η γλώσσα δέθηκε κό-
μπο. Δέθηκε τόσο σφιχτά λες και φοβόταν, ενδόμυχα, 
μην τυχόν και καμιά λέξη ξεπροβάλει στα οδοντωτά τείχη 
της στοματικής κοιλότητας άνευ προειδοποιήσεως και ε-
ξουσιοδοτήσεως. Οι οφθαλμοί, περιπλανώμενοι στα 
βλέμματα του κόσμου, θαμπώθηκαν απ’ την προσμονή 
και κατέπεσαν ανενεργά να θωρούν τα κυπαρίσσια του αυ-
λόγυρου τα οποία και δέσποζαν κραταιά και υπερήφανα. 
Την πνιγηρή ησυχία εμβόλισε εις εκ των τριών ανδρών.  

«Ο Δήμαρχος μας καθησύχασε. Για όλους θα ‘χει 
δουλειά η ιταλική εταιρία. Αλλά και για όσους επιθυμούν 
να συνεχίσουν στις άμαξες υπάρχει μέριμνα μέσα στην 
πόλη. Συγκεκριμένοι οδοί θα αφορούν αποκλειστικά τα 
άλογα και δεν θα πατήσει πόδι το ηλεκτρικό. Να γυρί-
σουμε στις εργασίες μας και όταν θα ‘ρθει η ώρα θα μας 
ειδοποιήσουν. Έχει την έγκριση και του Βενιζέλου» υπο-
γράμμισε διαστρεβλώνοντας τα όσα ειπώθηκαν στιγμές 
πρωτύτερα στο γραφείο του Δημάρχου γεγονός το οποίο 
προκάλεσε έκρηξη ενθουσιασμού στους υπολοίπους.  

Ο κυρ Γιώργης τον κοίταξε προσβεβλημένα, μα δε μί-
λησε. Εξουθενωμένος καθώς ήτο άφησε την ένταση της 
χαράς να υπερχειλίσει στις ενέργειες των γυναικών και των 
παιδιών που καρτερούσαν τα μαντάτα.  

«Δηλαδή να μην ανησυχούμε;» αποτάθηκε άλλος από 
το πλήθος στον κυρ Γιώργη. 

«Μας το διεμήνυσε καθαρά. Καμιά ανησυχία. Ουδείς 
εξ ημών θα ζημιωθεί» επανέλαβε με πείσμα ο δεύτερος 
των αντιπροσώπων κοιτώντας όλο νόημα τον κυρ Γιώργη 
που σώπαινε.  

Απ’ το ανθρώπινο ποτάμι που κατέκλυσε σπιθαμή 
προς σπιθαμή το Δημαρχείο ξεχύθηκε ένα βουβό κύμα 
ανακούφισης. Από το βάθος του περιβόλου μία φωνή έ-
σπειρε πανδαιμόνιο.  

«Ήρθαν! Ήρθαν ιταλικά πλοία στον λιμένα! Ξεφορτώ-
νουν ράγες!» αναφώνησε και τα βλέφαρα ολονών τεντώ-
θηκαν με έκπληξη.  

Σα σε στρατιωτική διάταξη, σύσσωμη η πληθώρα των 
ανθρώπων έστρεψε το βλέμμα της απευθείας στο σημείο 
που ακούστηκε ο κρότος , ο οποίος και τάραξε τις συνει-
δήσεις των.  

«Στο λιμάνι! Γρήγορα στο λιμάνι!» πρόσταξε ο κυρ 
Γιώργης και άπαντες υπάκουσαν μηχανικά στο σύνθημα.  

Άνδρες, γυναίκες, παιδιά και άλογα συντάχθηκαν σε ε-
νιαίο μέτωπο. Τα μέτρα που χώριζαν την απόσταση με-
ταξύ του Δημαρχιακού Μεγάρου και του λιμένος Πατρών 
εποπτεύονταν από τις ακάματες ακτίνες του ηλιακού φω-
τοστέφανου καθώς δημοσιογραφούσε τις επίγειες σκοπεύ-
σεις. Το πλήθος έφτασε στο λιμάνι. Ενώπιόν του αποκα-
λύφθηκε θέαμα αλλόκοτο. Δεκάδες εργάτες προσέφεραν 
τις μυώδεις επάλξεις των σωμάτων τους όπως αποβιβα-
στούν όγκοι από ατσάλι στην προβλήτα. Τόνοι από δαύτο 
σχημάτιζαν ευθείες και καμπυλωτές γραμμώσεις πάνω 
στις ράγες σχηματίζοντας ένα τείχος ανυπέρβλητων στα 
αθώα όμματα των παιδιών. Οι ερωτήσεις για το ποιόν 
τούτου δα του φορτίου πολλαπλασιάζονταν σε κάθε 
κρότο που ακούγονταν από την εκφόρτωση του υλικού. 
Ο κυρ Γιώργης έντρομος πλησίασε τις πρώτες δέσμες 
που είχαν λάβει τη θέση των έμπροσθεν του πλοίου. Έ-
μεινε να κοιτάζει απορημένος το αποτέλεσμα της πλάνης 
στο οποίο ολοκληρώνονταν το διάβα της ζωής τους κα-
θώς οι εργάτες συντόνιζαν την εκφόρτωση του επόμενου 
υλικού. Ξάφνου τα μηνίγγια του άρχισαν να 

σφυροκοπούν. Τα εγκεφαλικά του κύτταρα εκτονώνονταν 
στο τοιχώματα του σώματος και οι καρδιακοί παλμοί 
μπλέχτηκαν σε μία διαπάλη αιμάτινων αποκρίσεων δίχως 
σταματημό. Άρχισε να χτυπά με τις γυμνές του παλάμες 
τις ράγες. Σα να πίστευε πως με μια του κίνηση θα έθαβε 
οριστικά τα σχέδια της προόδου και θα διέσωζε το παρόν 
και το μέλλον των αμαξάδων. Τόσο σφοδρά υπήρξαν τα 
χτυπήματα ώστε οι παλάμες άνοιξαν πληγές και το αίμα 
καρφώνονταν με λύσσα στο σίδερο αφήνοντας αποτυπώ-
ματα. Οι άνδρες που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή του 
πλήθους έτρεξαν προς το μέρος του. Έπιασαν τα χέρια 
του και τον απομάκρυναν από το σημείο έως ότου οι δυ-
νάμεις του εξαντλημένες παραδόθηκαν ολοσχερώς στη 
ματαιότητα. Ντροπιασμένος σωριάστηκε χάμω και σα 
παιδί τυλίχτηκε γύρω στα χέρια του κλαίγοντας με πόνο 
ψυχής. Οι παριστάμενοι έπεσαν και τον αγκάλιασαν. Κα-
θείς με τον τρόπο του αφουγκράζονταν τις συνέπειες του 
φορτίου που απλώνονταν περήφανα στον λιμένα Πατρών. 
Τον σήκωσαν και βαστάζοντάς τον από τους ώμους τον 
μετέφεραν στη θαλπωρή των υπολοίπων. Ο Μιχαλιός πιο 
κει παρακολουθούσε αμέτοχος τα τεκταινόμενα. Μετά τη 
διακοπή που προκάλεσε στις εργασίες η απρόσμενη αντί-
δραση του κυρ Γιώργη ο επιστάτης έδωσε εντολή και οι 
ενέργειες των εργατών συνεχίστηκαν με την ίδια ένταση 
και την ίδια ομοιόμορφη αντιγραφή κινήσεων. Το άδοξο 
τέλος της διαμαρτυρίας σκόρπισε το πλήθος εξ ων συνε-
τέθη.  

Ο ήλιος είχε ήδη βουτήξει στα νερά του πατραϊκού 
κόλπου κι ένα ολόλευκο φεγγάρι έλαβε τη θέση του. Το 
δροσερό μελτέμι που ξεσηκώθηκε απ’ τον αφρό της θα-
λάσσης έγδαρε τις απελπισμένες σκέψεις του κυρ Γιώργη. 
Δίπλα του παράστεκε ο Μιχαλιός γευόμενος τη φύση κα-
θώς οργίαζε. «Αυτό ήταν Μιχαλιό. Ξοφλήσαμε. Και 
τώρα;» Το άλογο σε συναισθηματική αποστροφή στρά-
φηκε προς το μέρος που κείτονταν ο σανός. Άρχισε να 
μασουλά αμέριμνα το γεύμα του.  

Κάθε μέρα που περνούσε ολοένα και λιγόστευαν οι α-
μαξάδες στην πλατεία «Ελευθερίας». Οι εργασίες εγκατα-
στάσεως το ηλεκτρικού τροχιόδρομου προκάλεσαν φρε-
νίτιδα ενθουσιασμού στους πολίτες της Πάτρας που συ-
νόδευαν με επιφωνήματα χαράς κάθε μέτρο της ηλεκτρο-
φόρου συνδέσεως. Όσοι από τους αμαξάδες παρέμειναν 
στις θέσεις των, μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού, 
έβλεπαν τους πελάτες να μειώνονται με μαθηματική ακρί-
βεια. Όταν δε μαθεύτηκε ότι η εταιρία προσέλαβε πρώην 
συναδέλφους τους με πολλαπλάσιες αποδοχές εκλείψαν 
και οι τελευταίοι. Τα άλογά τους πωλούνταν σε τιμή ευ-
καιρίας στα λατομεία και οι άμαξες καταστρέφονταν στα 
σιδηρουργεία. Μέρες αργότερα ο κυρ Γιώργης με το Μι-
χαλιό έμειναν μονάχοι στο μετερίζι της πλατείας, εκτεθει-
μένοι στα επικριτικά βλέμματα και τα ειρωνικά σχόλια 
των περαστικών. Σαν απολιθωμένη πέτρα που ο χρόνος 
την ξέβγαλε στα ρηχά της ιστορίας έμοιαζε η άμαξα του 
κυρ Γιώργη. Ακόμη και ο διοικητής της χωροφυλακής 
είχε καιρό να χρησιμοποιήσει το Μιχαλιό. Φάνηκε μο-
νάχα τη στιγμή κατά την οποία οι εργάτες είχαν επεκτεί-
νει τις ράγες του τροχιόδρομου έως την πλατεία «Ελευ-
θερίας». Η συνέχιση των εργασιών δεν προχωρούσε και 
αιτία στάθηκε ο κυρ Γιώργης καθώς αρνούνταν πεισμα-
τικά να εγκαταλείψει το σημείο στο οποίο στάθμευε την 
άμαξά του και από το οποίο θα περνούσε ο ηλεκτρικός. 

«Δεν εγκαταλείπω» ήτο η μόνιμη απάντηση που διέ-
θετε στα χείλη στις εκκλήσεις των υπευθύνων. Μετά από 
άκαρπες προσπάθειες σύσσωμη η πολιτειακή αρχή του 
τόπου έσπευσε στο σημείο. Ο Δήμαρχος, ο Διοικητικής 
της χωροφυλακής και ο Μητροπολίτης με τους ακολού-
θους των εκστράτευσαν μάζα οργισμένων πολιτών. Ανά-
μεσά των ξεχώριζαν οι φιγούρες πρώην αμαξάδων που έ-
νιωθαν πλέον τις αγκάλες της νέας εποχής στις μισθώσεις 
της ιταλικής εταιρίας. Μεταξύ αυτών και ο Γρηγόρης. 

«Έλα στα συγκαλά σου άνθρωπέ μου!» φώναξε ο Δή-
μαρχος και κούνησε απειλητικά το δάκτυλο του δεξιού 
του χεριού. «Οι καιροί άλλαξαν!» συμπλήρωσε. 

Μιλιά δεν απελευθέρωνε από το στόμα του ο κυρ 
Γιώργης. Ένιωθε όμως το μένος του κόσμου να σφίγγει 
σα θηλιά γύρω του. 
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«Τέκνο μου, ο Θεός ημών είναι μεγάλος. Για όλους 
μεριμνά» συμπλήρωσε ο Μητροπολίτης καθώς τακτοποι-
ούσε τα χρυσοκέντητα μετάλλια με τον εσταυρωμένο στο 
στήθος. 

Ούτε τότε υπέκυψε ο κυρ Γιώργης. Από τη στιγμή 
κατά την οποία έγινε ευρέως γνωστό ότι η εκκλησία με-
σολάβησε όπως διευκολυνθούν οι υπογραφές για τη σύμ-
βαση του έργου δεν κοινώνησε έκτοτε.  

«Έλα με το καλό κυρ Γιώργη» τόνισε απειλητικά ο 
Διοικητής και το βλέμμα του στρώθηκε βλοσυρό πάνω 
του. Ήτο η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής. 
Ο Διοικητής έστεκε σαν βυζαντινός αυτοκράτορας ανά-
μεσα στους επισήμους, ονειρευόμενος δάφνες δόξης. 
Στην σταθερή άρνηση του κυρ Γιώργη να υπακούσει ε-
γκατέλειψε τους τίτλους ευγενείας και σύρθηκε στον διά-
λογο πεζοδρομίου. Έριξε από την άμαξα τον άνδρα και 
άρχισε να το ραπίζει στο πρόσωπο και να του χτυπά με 
μανία το σώμα στα πλευρά. Το έναυσμα του Διοικητού 
σαν σπίθα στον κάμπο έβαλε φωτιά στην συσσωρευμένη 
αντίδραση του πλήθους. Πρώτος ο Γρηγόρης και άλλοι 
πρώην αμαξάδες ρίχτηκαν εναντίον του ανήμπορου να υ-
περασπιστεί εαυτόν κυρ Γιώργη. Οι αρχές του τόπου έ-
μεναν απαθείς στο θέαμα βίας που εκτυλίσσονταν. Άλλοι 
έσπασαν τα τζάμια της αμάξης και εισερχόμενοι έσκισαν 
με αιχμηρά αντικείμενα τα δερμάτινα καθίσματα. Οι 
κουρτίνες και τα μεταλλικά επιχρυσωμένα αντικείμενα 
που κοσμούσαν την άμαξα λεηλατήθηκαν. Ο κυρ Γιώρ-
γης βασανίστηκε μέχρι αναισθησίας. Τότε, ο Διοικητής 
και δυο άνδρες της χωροφυλακής επενέβησαν όπως περι-
σώσουν το σαρκίο του ανδρός. Σχημάτισαν έναν κύκλο 
γύρω του προστατεύοντάς τον απ’ τις αλλεπάλληλες επι-
θέσεις. Στιγμές αργότερα θα μεταφέρονταν στο τμήμα 
της χωροφυλακής. Ο Μιχαλιός έμεινε μονάχος. Τα γκέ-
μια κόπηκαν και μεμιάς βρέθηκε να σέρνεται στους δρό-
μους της πόλης αιμόφυρτο με τα άκρα κομμένα και με 
εμφανή τα σημάδια κακοποίησης. Τον τράβηξαν έως την 
έξοδο της πόλεως και τον πέταξαν στα παρακείμενα χω-
ράφια. Ήτο ζωντανός όταν του έριξαν μία γιγάντια πέτρα 
και του συνέθλιψαν την κεφαλή. Σμήνος από μύγες περι-
φρουρούσε τώρα το απρόσμενο γεύμα.  

Στο τμήμα ο κυρ Γιώργης σα συνήλθε αναζήτησε τον 
Μιχαλιό. Παραμιλούσε ανάμεσα στο συνειδητό και το α-
συνείδητο με τη σπασμένη γνάθο να μαρτυρά τη βαναυ-
σότητα της ανθρώπινης μάζας που προηγήθηκε.  

«Το άλογό μου!» έλεγε και ξανάλεγε. «Πού είναι ο Μι-
χαλιός;» φώναζε καθώς ψήνονταν στον πυρετό. 

Η ιστορία είχε ήδη ξεγράψει τον κυρ Γιώργη απ’ τα 
κατάστιχά της. Η άμαξά του κατεστραμμένη καθώς ήτο 
πετάχτηκε στη χωματερή. Άλλα απ’ τα συντρίμμια της 
πετάχτηκαν στη θάλασσα. Ο κυρ Γιώργης δεν είδε ξανά 
το φως του ηλίου. Κλείστηκε με άσυλο ανιάτων με τις υ-
πογραφές και τις γνωματεύσεις σύσσωμης της πολιτειακής 
αρχής. Απεβίωσε είκοσι έξι μέρες αργότερα. Οι εργασίες 
για την τοποθέτηση του ηλεκτρικού τροχιόδρομου συνε-
χίστηκαν απρόσκοπτα. Σε δημόσια τελετή ολάκερη η 
Πάτρα γιόρτασε την έναρξη λειτουργίας του τραμ. 

Αντώνης Χαριστός 

Η συνέντευξη 
 

Αφιερωμένο στον άδικο χαμό  
της εργάτριας στις 30 Ιουλίου 2019 

 
Να που καλούμαι και πάλι, να πράξω κάτι που το 

αποφεύγω μετά βδελυγμίας. Μα θα το κάνω 
αδιαμαρτύρητα τη φορά ετούτη, γιατί, καθώς βλέπετε, το 
απαιτεί η περίσταση. «Γράψτε μία σύντομη περιγραφή του 
χαρακτήρα σας, επισημάνετε τα δυνατά σας σημεία και όσα 
θεωρείτε σημαντικά μειονεκτήματά σας», αυτό λέγει το χαρτί 
τούτο που τώρα κρατώ και μουτζουρώνω· κι αφού δεν 
μπορώ παρά να υπακούσω στις προσταγές του, θα πρέπει 
να μιλήσω για μένα. 

Παρά την σαφήνεια της απαίτησης που 
πραγματοποιήθηκε, δελεάζομαι να γράψω κάτι ελαφρώς 
διαφορετικό από ότι μου ζητείτε. Μα μην δίνετε και 
σημασία πολύ στην λέξη «δελεάζομαι» που 
χρησιμοποίησα μόλις, γιατί η αλήθεια είναι πως το έχω  

αποφασίσει ήδη. Δεν θα εκπλαγώ καθόλου, λοιπόν, αν 
αυτός που θα καλεστεί να αξιολογήσει τα όσα γράφω - εκ 
μέρους της εταιρείας που πραγματοποιεί αυτή τη 
συνέντευξη εργασίας - αποστρέψει το βλέμμα του ευθύς, 
μόλις διαπιστώσει πως βγαίνω εκτός θέματος. Να τον 
αναγκάσω να τα διαβάσει δεν είναι στο χέρι μου, μα κι αν 
μπορούσα δεν είμαι σίγουρος ότι όσα γράφω αξίζουν να 
διαβαστούν. Ούτε εμένα τιμούν, ούτε το χαρτί τούτο που 
πλημμύρισε ήδη από λόγια ρευστά και ταραγμένα. 

Σαν λεπίδες που τις ακονίζεις μέχρι να σου ματώσουν 
τα χέρια, έτσι πρέπει να ξεδιαλέγονται οι λέξεις κι ύστερα 
να ηχούν αιχμηρές για να γδέρνουν το νου, καθώς 
στυλώνονται με πυγμή στο δέοντα τόπο· Όχι σε τούτο το 
ευτελές χαρτί που μόλις μου δόθηκε να συμπληρώσω! 
Εγκαταλείπω την κενόδοξη επιθυμία να σας 
εντυπωσιάσω, όμως, καθώς δεν έχει τίποτα να μου 
προσφέρει και θα μιλήσω με τον ανεπαρκή εκείνο τρόπο 
που έχω μάθει από παλιά να μιλώ. Πότε κατάφερα να 
εκφραστώ χωρίς περιστροφές άλλωστε, πότε έδειξα πως 
μπορώ να αντέξω την πίεση; Ποια πίεση, θα ρωτούσατε 
ίσως. Αυτή την γενικευμένη που υφιστάμεθα όλοι μας, την 
προερχόμενη από παντού, μα από τα έσω εκπορεύουσα. 
Αυτήν που εξωθεί τον καθένα μας να διαμορφώνεται 
εύπλαστος, επιλήσμονας και ευπειθής. 

Ξεχάστηκα όμως, δε μιλώ για εσάς, δε μιλώ για την 
πίεση, μιλάω για μένα. Για μένα λοιπόν! Βρίσκομαι τώρα 
στα γραφεία μιας εταιρίας που ανακοίνωσε προσλήψεις 
και έχω ώρες ολάκερες που με περνούν από κόσκινο. 
Γραπτή εξέταση, ομαδική εργασία, συνέντευξη και 
ύστερα κι άλλη συνέντευξη! Σε κάθε βήμα της 
διαδικασίας ετούτης,  αποχωρούν και καμιά δεκαριά 
υποψήφιοι, μα ακόμη και τώρα, στο τέλος κοντά,  έχουμε 
απομείνει πιότεροι από πολλοί. 

Μόλις απομείναμε μονάχα μια δράκα, μας δόθηκε 
τούτο το ερωτηματολόγιο να το συμπληρώσουμε και στο 
τέλος, στις κενές του σελίδες, να παρουσιάσουμε τον 
εαυτό μας με τρόπο θελκτικό. Να απαριθμήσουμε τα 
δυνατά μας σημεία και να αναδείξουμε τα προσόντα μας. 
Κι αφού έχω περάσει ώρες ολάκερες να συνομιλώ στα 
διαλείμματα των συνεντεύξεων με επίδοξους 
εργαζόμενους και ανταγωνιστές μου, δύο και τρεις φορές 
πιο καταρτισμένους από μένα για τη θέση που 
προσφέρεται, αποφάσισα να εγκαταλείψω την μάταιη 
προσπάθεια να περιαυτολογήσω και να μιλήσω για κάτι 
που με τρώει περισσότερο. 

Ας τα πάρω τα πράγματα με τη σειρά όμως, γιατί το 
δίχως άλλο θα σας έχω μπερδέψει. Δούλευα για μερικά 
χρόνια σε μία βιοτεχνία όπου κουβαλούσα κιβώτια. 
Χαμαλοδουλειά δηλαδή. Σχέση καμία δεν είχε με αυτό 
που σπούδασα, αλλά ήταν κάτι το σίγουρο και σταθερό. 
Όλα έβαιναν καλώς, όπως είθισται να λέμε ακόμη κι όταν 
βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική 
καταστροφή, μέχρι ότου μου παρουσιάστηκε ένα 
πρόβλημα υγείας που αδυνατούσα να αγνοήσω. 
Δισκοπάθεια ήταν και διαγνώστηκε ύστερα από ένα μικρό 
ατύχημά που είχα στο χώρο δουλειάς. Όπως 
αποφάνθηκαν οι αρμόδιοι, υπεύθυνος ήμουν εγώ που δεν 
τηρούσα τους κανόνες ασφαλείας, αυτούς που είχα ο ίδιος 
υπογράψει κατά την πρόσληψή μου. Υπήρχαν, βλέπετε, 
ειδικά καροτσάκια για τη μεταφορά των κιβωτίων, μόνο 
που δεν τα χρησιμοποιούσε κανείς. Τρέχαμε όλοι να 
εξοικονομήσουμε χρόνο, ώστε να πιάσουμε τον εταιρικό 
στόχο και να αποδειχθούμε άξιοι της θέση μας. Ο 
φταίχτης λοιπόν ήμουν εγώ και λίγο έλειψε να απειληθώ 
με αγωγή για αθέτηση των συμπεφωνημένων, κάτι που 
απέφυγα εφόσον συμφώνησα να οδηγηθώ σε παραίτηση. 
Εγκαταλείφθηκα, έτσι, άνεργος, αδέκαρος και 
τραυματίας. Σε μία περίοδο που διήρκεσε μήνες δέκα και 
απαίτησε να αξιοποιήσω μέχρι και την τελευταία εφεδρεία 
της αντοχής μου για να τη διανύσω. 

Νομίζω, όμως, είναι πρέπον να διηγηθώ την ιστορία 
μου αρχίζοντας από λιγάκι πρωτύτερα. Να σας 
παρουσιάσω δηλαδή κάποιες πληροφορίες για μένα, όχι 
βέβαια επειδή προσάγουν απαντήσεις στα ερωτήματα που 
θέτω, αλλά επειδή έτσι το κρίνω καλύτερο. Την εξήγηση 
ωστόσο, την πιο σωστή που μπορώ, για τούτο το αίνιγμα 
που αποτελεί η τελευταία περίοδος της ζωής μου δε θα τη 

δώσω αμέσως, γιατί στο κάτω κάτω μερικώς μου 
διαφεύγει και με ξεπερνά. Να με συγχωρείτε μονάχα, 
γιατί όπως θα αποδειχθεί, έχω πια ξεμείνει από 
επιτηδευμένη ευγένεια και προφασισμούς. Μα θα 
απέμενα, υπό κάθε έννοια, υπόλογος αν παρέλειπα να 
συμπληρώσω στα παραπάνω πως, παρά την αγένειά μου, 
δεν έχω μάθει ακόμη να μιλώ δίχως περιστροφές ή να 
αποφεύγω την μακρολογία. 

Ο εφησυχασμός, τέκνο της βολής και της υλικής 

αφθονίας, είχε εγκαταλείψει το τόπο τούτο προ πολλοῦ. 
Η εξασφάλιση ενός καλού εισοδήματος που θα οδηγούσε 
σε μια ευδαιμονιστική ζωή, συνιστούσε ήδη πλάνη 
μεγίστη. Το μόνο ζητούμενο ήταν η επιβίωση και για το 
λόγο αυτό είχα εγκαταλείψει το πατρικό μου και είχα 
εγκατασταθεί στην πρωτεύουσα. Ζούσα, και δεν 
υπερβάλλω, σε μία σύγχρονη τρώγλη και είχα αποδυθεί 
σε εκστρατεία εξεύρεσης εργασίας, μα δίχως επιτυχία 
μεγάλη. Οι μήνες περνούσαν, η θέση μου δυσχέραινε και 
το απευκταίο ενδεχόμενο να επιστρέψω στη βάση μου, 
άρχισε σταδιακά να παρουσιάζεται ολοένα και πιο 
πιθανό. Ένιωθα να βυθίζομαι σε ένα χαίνον κενό, σε ένα 
βυθό αβλέμονα και  πως θα παρέμενα για πάντα 
εγκαταλελειμμένος στης αβύσσου το ζόφος. Κι όταν 
τελικά αναδύθηκα στην επιφάνεια, παρόλο που ανάσανα, 
δεν κατόρθωσα να απολαύσω όσα είχα στερηθεί. Ίσως 
επειδή καλλιεργούσα την πλάνη πως θα ήμουν πλέον 
ικανός να επιπλέω εσαεί. 

Παρόλα αυτά αναδύθηκα και δεν πρέπει να λυπάται 
κανείς τους κόπους που ξόδεψε όταν δίνουν 
αποτελέσματα τέτοια. Βρήκα εργασία για να το πω πιο 
ξεκάθαρα και κόντεψα, μάλιστα, να φτάσω στο σημείο του 
να πιστεύω πως το μέλλον μου προδιαγράφεται λαμπρό. 
Η οποιαδήποτε δουλειά φάνταζε τότε πραγματική 
ευλογία, τα σχεδόν 500 ευρώ ακούγονταν θησαυρός και 
όλα έβαιναν καλώς, για λιγάκι. 

Ο άνθρωπος, βέβαια, δεν ευχαριστιέται με τίποτα θα 
πουν μερικοί και κάποιοι άλλοι θα υποστηρίξουν πως 
καλά κάνει και δεν ικανοποιείται στα λίγα. Μα δεν είναι 
θέμα ποσότητας νομίζω εγώ. Θα ήθελε ο καθένας μας, 
φαντάζομαι, να έρχονται νύχτες που θα πλαγιάζει 
ανέμελος, να ξημερώνουνε μέρες που δεν θα ξυπνά 
χολωμένος, να αφουγκράζεται αλλαγές γύρω του που θα 
σταλάζουν μια δόση γαληνής στο νου. Να νιώθει πως το 
βιοπάλεμα του ανοίγει προοπτικές για καλύτερες μέρες, 
ώστε να πάψει να τρέμει του καιρού τα γυρίσματα και να 
αισθάνεται διαρκώς γελασμένος. Μα τέτοιες χαρές η ζωή 
δεν μας δίνει. 

Οι λογαριασμοί είχαν συσσωρευτεί από το 
προηγούμενο διάστημα, οι ανάγκες μου έτρεχαν και ο 
μισθός εξανεμιζόταν δίχως κόπο μεγάλο. Είχα 
μετατραπεί σ' έναν άπορο εργαζόμενο, που ήταν μετά 
βίας ικανός να συντηρηθεί. Η απόγνωση και η αγωνία της 
ανεργίας, είχαν τώρα δώσει τη θέση τους στην βαρυθυμία 
και την κόπωση. Μονάχα οι έγνοιες μου ανήκαν σε 
πλησμονή, όλα τα υπόλοιπα τα χαιρόμουν με το 
σταγονόμετρο. Το άγχος είχε αντικαταστήσει τον 
εσωτερικό μου ρυθμό και πια δεν το αναγνώριζα διόλου. 
Είχα μάθει να το αξιοποιώ, μάλιστα, να το βλέπω ως 
ελατήριο, ως κινητήρια δύναμη· απουσία της οποίας θα 
καταποντιζόμουν από τις καθηλωτικές δυνάμεις της 
δυσανασχέτησης. Κι αυτό έκανα, αγχωνόμουν και 
δούλευα, μέχρι που είχα εκείνο το μικρό ατύχημα που 
σας ανέφερα κι έχασα τη δουλειά μου, τόσο εύκολα όσο 
έχανα ύστερα και τον ύπνο μου από την ανησυχία. 

Δέκα μήνες έκατσα άνεργος μετά από αυτό, μα εξέτισα 
την ποινή μου στο έπακρο κι έμαθα το μάθημά μου καλά. 
Με το μεροκάματό μας δεν παίζουμε! Γιατί αν όταν 
εργάζεσαι είσαι σαν άπορος, όταν είσαι άνεργος, 
απομένεις δίχως αξιοπρέπεια. Μην με ρωτήσετε να σας 
πω ποιος είναι σήμερα ο ορισμός της αξιοπρεπής 
διαβίωσης, όμως, θαρρώ έχει να κάνει με τις ειδικές 
ανάγκες του καθενός. Αυτό που ξέρω, και το λέγω δίχως 
καμία ντροπή, είναι πως στους δέκα μήνες που εγώ 
έκατσα άνεργος, μονάχα αξιοπρεπής δεν ένιωθα. Τρόπος 
του λέγειν έκατσα δηλαδή, γιατί ούτε να καθίσω δεν 
μπορούσα από τους πόνους στη μέση μου. Άντε τώρα να 
σηκώσεις ξανά κεφάλι Μενέλαε, σκεφτόμουν, άντε να 
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βρεις άκρη στον άνυδρο και στείρο από προσδοκίες 
τούτο ορίζοντα που αντικρίζεις. Άντε να απαλλαγείς από 
τις τροχοπέδες του φόβου και του δισταγμού, ώστε να 
ακούσεις τις σκέψεις σου καθώς καταπλακώνονται από τον 
αδιάλειπτο σάλαγο των ενοχών και της αγωνίας. 

Καταδύθηκα ξανά στο βυθό μου λοιπόν, εγκάθειρκτος 
και μονήρης. Παραδομένος στη διαβρωτική μανία του 
νερού και ανίκανος να αναφλογίσω την νοτισμένη 
θρυαλλίδα της προσδοκίας. Αφέθηκα εκεί, όχι γιατί μου 
έλειπε η πυγμή, αυτή ούτε λόγος πως μου έλειπε τότε, 
αλλά επειδή δεν έβλεπα προοπτική. Θα πιστεύατε ίσως 
πως ο χρόνος που κάποιος περνά σ’ απομόνωση, είναι 
χρόνος ωφέλιμος, χρόνος που τον διαμορφώνει πιο 
ώριμο, πιο ευθύ, πιο σοφό. Χρόνος που σου δίνει τη 
δυνατότητα να κατασιγάσεις τον απόηχο των απόρρητων 
σκέψεων και να βάλεις το μυαλό σου σε τάξη. Μα για μένα 
τέτοιος δε στάθηκε. Ο ταπεινός σας αφηγητής ένιωθε 
χαμένος, ανίκανος να τακτοποιήσει τις ανάερες σκέψεις 
του και να σταθμίσει τα όσα συνέβησαν. Να γυρέψω τις 
αφορμές και τις αιτίες που με κατακρήμνισαν έμοιαζε 
αδύνατο, κατέληξα οπότε να τα χρεώσω όλα σε μένα. 
Θεώρησα πως τίποτα δεν είχα καταφέρει στη ζωή μου, 
ότι απλώς σφετερίστηκα για λίγο την άνωση και 
αναδύθηκα πρόσκαιρα, μα κάθε προσπάθεια επιπόλαιη 
έχει μονάχα οφέλη βραχύβια. 

Παρόλο που με καταδίκασα έτσι αμείλικτα, όμως, 
αναδύθηκα ξανά, βρήκα πάλι δουλειά και ανάσανα. Μα 
κατάφερα να ανανήψω πριν καν βρω εργασία, μία 
βροχερή μέρα που βάδιζα στα χαμένα με το κεφάλι 
γειρτό, κοιτώντας ανώφελα το υγρό πεζοδρόμιο. 
Απρόσμενα συνέβη, χωρίς τυμπανοκρουσίες και ηρωικές 
αναμετρήσεις κι εκείνη τη στιγμή ένιωσα αναίτια το 
βάρος που με καταπλάκωνε να αφανίζεται κι εμένα ικανό 
να αρθώ στο ύψος των περιστάσεων. Είχα κάνει άλλωστε 
όλα όσα μπορούσα να κάνω. Είχα ρωτήσει όλους τους 
φίλους και γνωστούς, είχα απευθυνθεί σε συγγενείς και 
είχα τρέξει σε κάθε αγγελία. Δεν ευθυνόμουν εγώ για την 
κατάστασή μου, λοιπόν, είχε γίνει ξάφνου ξεκάθαρο τούτο 
σε μένα και κάπως έτσι αλάφρωσα. Μπορεί να άγγιξα τις 
παρυφές της απελπισίας, μα δεν εκμηδενίστηκα. Γνώρισα, 
μπορώ πλέον να καυχιέμαι, τις αμέτρητες ανείδωτες 
πράξεις που πρέπει να κάνει ο κάθε κοινός άνθρωπος για 
να τα φέρει βόλτα στη ζωή, πράξεις που δίχως άλλο 
ξεπερνούν τη μπόρεσή του· και τούτο με γιομίζει 
περηφάνια ακόμη. 

Καθώς βάδιζα, για πρώτη φορά ανάλαφρος μετά από 
καιρό, ένιωσα πως επιτέλους έπαιρνα το δρόμο κάπου να 
πάω, βαδίζοντας όπως ήθελα εγώ. Τότε ήταν που 
συνάντησα έναν παλιό μου συνάδελφο, είχε αλλάξει 
δουλειά με ενημέρωσε και δήλωσε πως θα μπορούσε να 
με βολέψει κι εμένα. Κι έτσι ακριβώς έγινε! Αρχή της 
επομένης εβδομάδας, άρχισα να δουλεύω και πάλι. 
Περιττό να σας πω πως εκτινάχθηκα σαν πιεσμένο 
ελατήριο που ξαφνικά λευτερώθηκε, κινούμουν σαν να 
είχα αστείρευτη συσσωρευμένη ενέργεια ή σα να 
ξυπνούσα από κάποιο τρομαχτικό εφιάλτη και 
παραπατούσα με κεκτημένη ταχύτητα έως ότου να ξανά 
βρω την ισορροπία μου. Βέβαια, ο ενθουσιασμός αυτός 
και η ευφορία που ένιωσα, ξεθυμάναν απότομα στο τέλος 
του μήνα, όταν με επισκέφτηκε η κούραση και ο πρώτος 
μισθός. Τουλάχιστον είχα σταματήσει να νιώθω ανάξιος 
όμως και μπορούσα πια να πληρώνω τους λογαριασμούς 
μου. Ήμουν αδιαμφισβήτητα σε καλύτερη μοίρα κι ας 
ένιωθα πως ανήκα εξολοκλήρου σε μένα μονάχα όταν 
γυρνούσα στο σπίτι μου. Τις ώρες εκείνες και μόνο, 
ένιωθα πως πως ήμουν ο εαυτός μου ατόφιος, ότι είχε 
απομείνει από κείνον τουλάχιστον. 

Η δουλειά που έκανα στο εργοστάσιο ήταν 
χειρωνακτική και απαιτητική. Η κούραση ήταν μεγάλη, 
μα δεν ήταν το πρόβλημά μου αυτό. Ήταν κάτι που η 
λέξη κούραση δεν αρκεί για να το αποδώσει, γιατί σαν 
λέξη υποβάλλει κάτι το παθητικό, κάτι το στερημένο από 
αιτία και βούληση. Δεν ήταν ο φυσικός μόχθος που με 
επιβάρυνε, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Αυτά που πρέπει κανείς 
να υποστεί, για να μην καταλήξει άνεργος και πάλι. Τις 
μικροπροσβολές από τους ανωτέρους, τους 
μικροεκβιασμούς, τις υποχωρήσεις, την αίσθηση πως δεν 

είσαι κύριος του εαυτού σου όσο εργάζεσαι μα ένα 
εργαλείο αναλώσιμο. Το αίσθημα αδικίας που σε 
κατακλύζει όταν εισπράττεις στο τέλος του μήνα το 
μισθό, που σε διαμορφώνει εργαζόμενο άπορο. Αυτόν 
που σε καταδικάζει να πασχίζεις ύστερα να αποσπάσεις 
οικονομικές μικροαπολαύσεις και συγκινήσεις φευγαλέες, 
που δήθεν θα γιομίσουν το αδηφάγο κενό που στεγάζεται 
μέσα σου· εκεί που στοιβάζονται τα ερείπια όλων των 
ειδών, στην εσχατιά της δυσελπιστίας. Εκεί που 
συσσωρεύονται άτακτα τα όνειρα, συμπιεσμένα από το 
βάρος των αποσυρμένων προσδοκιών και της 
αναθεματισμένης απροσδιόριστης πίεσης. 

Θα ήταν τουλάχιστον αφελές να θεωρεί κάποιος πως 
μπορεί να ξεπεράσει τέτοιο τέλμα με υπεκφυγές και 
τεχνάσματα. Ακόμη και με αυτά τα αποτελεσματικότερα 
φάρμακα κατά της απόγνωσης, που προσφέρονται 
αφειδώς σε όσους μεθοδικά οδηγούνται στο περιθώριο. 
Τα ναρκωτικά και το τζόγο δηλαδή, αυτές τις ελκυστικές 
ανθρώπινες επινοήσεις που προορίζονται για καταφύγια 
των απελπισμένων. Έχεις ανάγκη επειγόντως από 
χρήματα; Μπορείς να αγοράσεις ένα Λαϊκό λαχείο, την 
ελπίδα του χρήματος δηλαδή και να περιμένεις εναγωνίως 
την κλήρωση και ύστερα την επόμενη. Να περάσεις έτσι 
μια ζωή παραδομένη στη τύρβη της καθημερινότητας, 
που σταδιακά μαραίνεται στης φθοράς τα απόνερα. Μια 
ζήση που εισπνέει επανάληψη και εκπνέει μαρασμό. 
Αρτιμελής, μα γεμάτος θρεμμένες λαβωματιές, να 
γιομίσεις φρούδες ελπίδες και φόβους που θεριεύουν με 
του χρόνου το πέρασμα· μέχρις ότου να κατακυριεύσουν 
το νου. 

Που αλλού θα μπορούσες αλήθεια να εναποθέσεις τις 
ελπίδες σου; Στο συνδικαλισμό μήπως; Αυτή η έννοια 
έχασε παντελώς το ανάστημα της εφόσον την έζεψαν στης 
χρησιμοθηρίας το άρμα, τούτο δα είναι τόπος κοινός. 
Στην εργατικότητα, την τιμιότητα και την επιμονή σου 
ίσως; Θα γελούσα μέχρι να τρίξουν τα δόντια μου αν 
υποστηρίζατε στα σοβαρά κάτι τέτοιο. Γιατί, όπως 
μπορείτε εύκολα να κατανοήσετε, κάποιος με το δικό μου 
πόστο, ένας απλός εργάτης δηλαδή σε κάποιο 
εργοστάσιο, δεν δύναται να τρέφει ελπίδες αύξησης, 
προαγωγής και ανέλιξης. Το ύπατο και οριστικό 
διακύβευμα, ήταν μονάχα το να κρατήσω τη θέση μου. 
Να κρατηθώ όρθιος, γιατί ανά πάσα στιγμή τα πράγματα 
θα μπορούσαν να εξελιχθούν και χειρότερα. Να ξυπνώ 
κάθε πρωί ρωμαλέος, επικεφαλής των ματαιώσεων και των 
φόβων μου και να τραβώ για δουλειά. Να 
κινητοποιούμαι, δηλαδή, από μια ώση μιαρή, να αντλώ 
για τη ζωή ζήλο, μόνο και μόνο από τον τρόμο του 
ολοκληρωτικού ξεπεσμού της. 

Όπως ήδη σας είπα όμως, είχα μάθει το μάθημά μου 
καλά ύστερα απ' την προηγούμενη μου παραίτηση κι 
εκτός από αυτό είχα διαρκώς και τα λόγια του παππού 
μου να με συντροφεύουν. «Η ζωή είναι ένας αγώνας 
Μενέλαε», μου έλεγε, κι από τότε τούτη τη φράση την 
ακούω συχνά, μα φαίνεται πως βγαίνει συνήθως από τα 
χείλη εκείνων που δεν αγωνιστήκαν ποτέ. Μπορεί να 
υπομείναν τα πάνδεινα και σχεδόν να μαρτύρησαν, για να 
ζήσουν τις οικογένειές τους, μα δεν αγωνιστήκαν και 
συνεπώς ούτε έζησαν, με βάση τον ορισμό τον δικό τους. 
Για αυτούς αγώνας και συμμόρφωση καταλήγουν δυο 
όροι μη αντινομικοί, δυο συστατικά αναγκαία για να 
παράξουν το απαραίτητο για την παραγωγική διαδικασία 

ανθρώπινο κράμα, εθελοδουλίας και εθελουργίας, τον 
σημερινό εργαζόμενο. Παρ' όλ' αυτά, έχουν και κάποιο 
δίκιο μέσα στην πλάνη τους, η ζωή είναι πράγματι 
αγώνας, δεν το αρνούμαι αυτό. Μα δεν είναι αγώνας για 
να υπομείνεις τη ζωή κι ούτε προβάλλει η πάλη για μια 
ζήση καλύτερη σαν πράξη ηρωική, αλλά σαν στυγνή 
αναγκαιότητα. Κι αυτό είναι ένα μάθημα που το έμαθα 
εξίσου καλά και θα σας το αποδείξω σε λίγο. 

Στο εργοστάσιο που είχα προσληφθεί, με προσέγγισε 
από την πρώτη κιόλας βδομάδα, ο Κυριάκος. Αυτός ήταν 
αυτό που λέμε άνθρωπος του συνδικαλισμού και πίεζε 
τους πάντες να γραφτούν στο σωματείο, μα δεν ήταν 
γραφτό να στεριώσει και πολύ στη δουλειά. Δύο ή τρεις 
μήνες τον ανεχτήκαν μέχρι να τον μεταφέρουν σε άλλη 
μονάδα κι ύστερα να συνειδητοποιήσουμε πως 

απολύθηκε. Όταν μου είχε πιάσει την κουβέντα εμένα, 
είχε αναφερθεί στην εντατικοποίηση της δουλειάς και την 
κούραση που συσσωρεύαν οι εργάτες, στα ελλιπή μέτρα 
ασφαλείας, το μειωμένο προσωπικό στις βάρδιες, την 
ανακύκλωση εργολαβικών εργατών και άλλα πολλά που 
όμως δε μου έλεγαν τίποτα τότε, αφού ως καινούριος το 
μόνο που με ένοιαζε ήταν πως είχα και πάλι δουλειά. 
Όποτε μας πλησίαζε συνωμοτικά για να συζητήσει μαζί 
μας, κρατώντας φυλλάδια που προειδοποιούσαν για τα 
ακατάστατα ωράρια και την επακόλουθη έλλειψη 
αυτοσυγκέντρωσης των οδηγών των βαρέων οχημάτων, 
τον αποφεύγαμε. Νιώθαμε κάτι το απειλητικό στην 
προσέγγισή του, σαν να γύρευε από μας κάτι που δε 
ήμασταν ικανοί να προσφέρουμε. Αυτός βέβαια επέμενε 
και μας πρότεινε να συνδικαλιστούμε, να ενισχύσουμε το 
σωματείο και να δράσουμε για να αποτρέψουμε την 
καταστρατήγηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Μα 
όλα τούτα ηχούσαν στα αυτιά μας μακρινά κι αδιάφορα 
και δεν ήταν λίγες οι φορές που πραγματικά 
ενοχλούμασταν απ’ το πείσμα του. 

Λίγο μετά την απόλυσή του, τον πέτυχα τυχαία στο 
δρόμο ενώ είχα σχολάσει από τη δουλειά και γύριζα σπίτι 
μου μαζί με τον Γιώργο, έναν συνάδελφο με τον οποίο 
ζούσαμε στην ίδια γειτονία. «Τι έγινε ρε Κυριάκο; Μπορείς 
χωρίς αφεντικά τελικά;» του φώναξε ο Γιώργος 
περιπαιχτικά μόλις τον είδε στο πεζοδρόμιο απέναντι. 
«Να δούμε αν θα μπορείς εσύ χωρίς μεροκάματο Γιώργη. Γιατί 
όσες θυσίες κι αν κάνεις, τη δουλειά σου δεν την εξασφαλίζεις 
ποτέ», αποκρίθηκε ο Κυριάκος και επιτάχυνε με τσαντίλα 
το βήμα του. Αυτό που υποστήριξε ο Κυριάκος, 
αποδείχθηκε μια αλήθεια ακαταγώνιστη, μα τότε δεν είχε 
ακόμη μεστώσει στο νου μου. Πήρε χρόνο για να 
κατανοήσω, πως όσο οι γνώσεις μου για το κόσμο 
γίνονται όλο και πιο ακριβείς, τόσο οι διάφορες κοινές 
αλήθειες και προγονικές διδαχές αποδεικνύονται ολοένα 
και πιότερο αστήριχτες. 

Ακόμη δεν με αγγίζαν οι προτροπές εναντίωσης στο 
καθεστώς της εργοδοσίας, όμως, για τον απλούστατο 
λόγο πως θυμόμουν αυτό που μου είχε πει ο πατέρας μου 
όταν ήμουν νεότερος, τότε που ως φοιτητής είχα 
επιπόλαια ασχοληθεί με τον συνδικαλισμό. «Μενέλαε να 
είσαι προσγειωμένος. Δεν είναι αυτός ο κόσμος πλασμένος στα 
μέτρα μας, εμείς είμαστε φτιαγμένοι στα δικά του». Άλλο ένα 
αυταπόδεικτο αξίωμα, μια αλήθεια αυτόχρημα βγαλμένη 
από τη ζωή. Μία δήλωση που εμπεριέχει έναν 
καθηλωτικό υπαινιγμό μοιρολατρίας και μια ανεκδήλωτη 
παραίτηση που τόσο περίτρανα φανερώνεται ύστερα στη 
ζωή μας. Γιατί το να προφυλαχτείς σήμερα από κάθε 
επιβουλή κρίνεται αδύνατο. Όσο κι αν υποκύψεις στην 
εργοδοσία και τα μίσθαρνα όργανά της, πειθήνια σα 
φαντάρος νεοσύλλεκτος, παραμένεις διαρκώς 
αναλώσιμος. Αποτελεί κι αυτό ένα μάθημα που το έχω 
μάθει καλά, γιατί απλούστατα έφερα τούμπα την 
συμβουλή του πάτερα μου και κατανόησα πως όσο δεν 
φέρνουμε εμείς τον κόσμο στα μέτρα μας, θα συνεχίζει 
να μας πλάθει αυτός στα δικά του. Όντως ζωή σημαίνει 
αγώνας λοιπόν, μα δεν κάνει ο αγώνας τη ζήση 
δυσβάσταχτη όπως κάποιοι διατείνονται, κάνει αντίθετα 
τον αγώνα απαραίτητο ένας βίος που καθίσταται αβίωτος. 

Τούτο το αναποδογύρισμα των προγονικών 
νουθεσιών, των συμβουλών που μου έδωσαν ο παππούς κι 
ο πατέρας μου, έκλωθε εντός μου από καιρό. Τα νέα 
αξιώματα που προέκυψαν, αρχικά αναδεύονταν μέσα μου 
ασύνταχτα, στυλώνονταν στο μυαλό μου αγύμναστα έως 
ότου αναπόφευκτα να αναμετρηθούν με τη ζωή και να 
χαλυβδωθούν. Όταν συνέβη αυτό ανασκαλευτήκαν τα πιο 
βαθιά μου θεμέλια και κλονιστήκαν παμπάλαιες 
εσωτερικές βεβαιότητες. Πώς έγινε αυτό; Απρόσμενα, 
όπως και κάθε αλλαγή στη ζωή. 

Βρισκόμουν στη δουλειά, ένα πρωινό σαν όλα τα άλλα, 
όταν ένα κλαρκ παρέσυρε μία συνάδελφο που 
κατευθυνόταν στο κυλικείο. Βρισκόταν σε διάλειμμα 
βλέπετε, και το θλιβερό τούτο συμβάν, δεν ήταν δυνατό 
να χαρακτηριστεί ατύχημα εργατικό. Αυτό μας το 
ανακοίνωσε, μερικά μόλις λεπτά μετά το περιστατικό, η 
εργοδότρια εταιρία, διά στόματος του προϊσταμένου μας 
που δεν παρέλειψε να εκφράσει τη συμπάθεια και τη θλίψη 
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του. Μη φανταστείτε πως έφερα και τον τόπο ανάποδα 
τότε. Δυο, τρεις αυτονόητες ερωτήσεις κατόρθωσα να 
κάνω και την πρόταση να πραγματοποιήσουμε στάση 
εργασίας ως διαμαρτυρία, μα ήταν αρκετά για να 
στιγματιστώ. Η προθυμοποίηση των συναδέλφων μου 
ήταν μηδαμινή. Η ερώτηση της γηραιάς επιστάτριας μας 
ήταν αφοπλιστική «γιατί να θέσουμε χωρίς λόγο σε κίνδυνο το 
ψωμί των παιδιών μας;». Άλλωστε, τι στάση εργασίας θα 
ήταν αυτή; Διαμαρτυρία απέναντι σε τι; Απέναντι στην 
κακιά στιγμή και την ατυχία; Όλοι δήλωναν 
συντετριμμένοι από το τραγικό γεγονός και αλληλέγγυοι 
με την οικογένεια της αδικοχαμένης, μα κανείς δε 
φαινόταν διατεθειμένος να ριψοκινδυνεύσει τον πολύτιμο 
μισθό απορίας που παίρναμε. Εν τέλει, με πρωτοβουλία 
της ίδιας της εταιρίας, οι μηχανές σίγασαν μονάχα για 
μερικές ώρες την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια που 
κηδευόταν η τέως συνάδελφός μας. Μια κίνηση 
ολοκληρωτικά τυπική, που μας έδινε απλώς το περιθώριο 
να συλλυπηθούμε την οικογένεια της εκλιπούσας και να 
επιστρέψουμε αλαφρωμένοι στις δουλειές μας. 

Τις επόμενες μέρες, η εργοδοσία απέτρεψε, με 
χονδροειδέστατους χειρισμούς, την επιθεώρηση του 
χώρου ώστε να μην εξακριβωθούνε ποτέ οι συνθήκες του 
ατυχήματος. Ο οδηγός του κλαρκ, εκτός του ότι δε 
διέθετε την κατάλληλη άδεια οδήγησης βαρέου 
οχήματος, δεν ανήκε καν στο προσωπικό της επιχείρησης 
αλλά είχε προσληφθεί με εργολαβία. Η συγκάλυψη του 
ατυχήματος δε με εξέπληξε και τόσο, ο ιδιοκτήτης της 
εταιρίας έπραξε το αναμενόμενο και προστάτεψε τα 
συμφέροντά του. Ο οδηγός του κλαρκ ήρθε, καθώς 
φαίνεται, αντιμέτωπος με τις συνέπειες των επιλογών του 
και έπραξε και εκείνος κατά συνείδηση. Μερικές μέρες 
αργότερα ενημερωθήκαμε πως βρισκόταν στο 
νοσοκομείο ύστερα από διπλή απόπειρα αυτοκτονίας. 
Εμείς οι υπόλοιποι πράξαμε επίσης το αναμενόμενο και 
συνεχίσαμε τις δουλειές μας ακάθεκτοι. 

Δε χρειάστηκε παρά να περάσουν μερικές ημέρες 
μονάχα και η ομαλότητα αποκαταστάθηκε. Μόνη αλλαγή 
στάθηκε μια μικρή παρέκκλιση από το συνηθισμένο 
δρομολόγιο μας κατά το διάλειμμα. Κανείς δεν ήθελε, 
βλέπετε, να περνά από το χώρο του ατυχήματος και να 
έρχεται αντιμέτωπος με το ισχνό αποτύπωμα του 
θανάτου. Κανείς δεν ήθελε πλέον ούτε καν να θυμάται τη 
Κατερίνα γενικώς κι αυτή η παγερή αποφυγή με 
επιβάρυνε περισσότερο κι από το τραγικό γεγονός αυτό 
καθαυτό. Όλα πλέον είχαν τυλιχτεί με το παγερό γνόφο 
της απάθειας και είχαν διαμορφωθεί απρόσωπα και ξένα. 
Η λέξη συνάδελφος είχε δεχτεί πλήγμα τεράστιο και 
έχανε το ανάστημα της ταχύτατα. Μα εγώ αναρωτιόμουν 
συνέχεια το τι θα είχε πράξει ο Κυριάκος αν δούλευε 
ακόμη εδώ. Το όλο μέρος έμοιαζε αποθηριωμένο χωρίς 
την ενοχλητική παρουσία του κι εμείς απροστάτευτοι 
ολότελα, μην έχοντας πια πουθενά να στραφούμε. Γιατί η 
συναδελφοσύνη, όπως κι εσείς θα γνωρίζετε, δεν είναι 
παρά μια ιδέα κι όταν ο άνθρωπος χρειάζεται στήριγμα 
εστιάζει στα πρόσωπα κι όχι στις έννοιες. Αν κι αυτό ίσως 
να αποτελεί μονάχα μια πλάνη, γιατί οι ιδέες 
ενσαρκώνονται στ' άτομα. 

Τον αναζητούσα απεγνωσμένα τον Κυριάκο εκείνες τις 
κρίσιμες ώρες και δεν με απογοήτευσε. Μας περίμενε 
όταν σχολάσαμε, την επομένη του ατυχήματος, στην 
έξοδο του εργοστασίου μαζί με μια αντιπροσωπία 
αδελφών σωματείων. Τα νέα είχαν διαδοθεί, βλέπετε, και 
αποδείχθηκε εκ του πρακτέου πως δεν ήμασταν ολότελα 
μόνοι. Αυτό που επακολούθησε, όμως, ήταν από κάθε 
άποψη αποκαρδιωτικό. Το προσωπικό του εργοστασίου 
απέφευγε τους συνδικαλιστές, επιτάχυνε το βήμα, 
διέρχονταν αγχωμένα το δρόμο και εξαφανίζονταν. 
Κάποιοι καταφέραν να ψελλίσουν δυο λόγια μόνο και 
μονό για να πουν: «Ένα ατύχημα ήταν! Μην προσπαθείτε να 
επωφεληθείτε πολιτικά». 

Ο Κυριάκος με είδε που αποχωρούσα μαζί με το 
Γιώργο και ζύγωσε να μας μιλήσει. «Στο είχα πει Γιώργη, 
πως δύσκολα θα κρατούσες τη δουλειά σου, όσες θυσίες κι αν 
έκανες. Μα πλέον διακυβεύονται οι ζωές σας οι ίδιες κι ακόμη 
μυαλά δεν αλλάζεις». Είπε ο Κυριάκος, κι αφού έβγαλε τα 
γυαλιά του βάλθηκε να τα τρίβει με την άκρη της 

μπλούζας του, μα ο Γιώργος δεν απάντησε τίποτα, 
συνέχισε να περπατάει μονάχα και μπήκε βιαστικά στ’ 
αυτοκίνητό του. Εγώ, που είχα για λίγο σαστίσει, έτρεξα 
να τον προλάβω πριν φύγει, για να με πετάξει στο σπίτι 
μου. 

Το επόμενο πρωί, φτάσαμε στο εργοστάσιο και 
σχεδόν ανακουφιστήκαμε που δεν μας περίμενε κανείς, 
για να μας ζητήσει ευθύνες ή να απαιτήσει από εμάς 
πράγματα ανέφικτα. Πήγαμε στα πόστα μας δίχως 
προβλήματα και συνεχίσαμε τη δουλειά μας. Τίποτα δε 
φαινόταν να είχε αλλάξει, μα είχαν ήδη δρομολογηθεί 
αλλαγές. Τον επόμενο μήνα καλέστηκα να επισκεφτώ το 
γραφείο του προϊσταμένου, εγώ και μερικοί ακόμη που 
είχαμε εκφράσει κάποιες χλιαρές διαμαρτυρίες για το 
θάνατο της εργάτριας. Μεθοδεύονταν η συγκαλυμμένη 
απόλυσή μας, βλέπετε, και το σχέδιο είχε ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή. Μεταφερθήκαμε αθόρυβα σε μια 
παρακείμενη εργοστασιακή μονάδα, ένα τμήμα το οποίο 
έμελλε να κλείσει λίαν συντόμως, κι όταν έφτασε η ώρα 
εκείνη εισπράξαμε μια αποζημίωση απόλυσης, 
υπογράψαμε μια εμπιστευτική σύμβαση εχεμύθειας και 
γυρίσαμε σπίτια μας. 

Πράξαμε όλοι μας το μόνο που μπορούσαμε, θα μου 
πείτε, και ίσως να θεωρείτε πως έχετε και δίκιο λέγοντάς 
το αυτό. Τι άλλες επιλογές είχαμε άλλωστε; Καμία, θα 
απαντούσε ο κάθε νομοταγής και σώφρων πολίτης, και 
είναι πραγματικά τεράστια ανακούφιση τούτη η σκέψη. 
Και πώς να μην είναι, αφού κάθε άλλη μου προκαλεί 
τρομαχτική δυσφορία; Μα ήταν τόσο συνειδητά 
διαδραστική η συνθηκολόγησή μας, τόσο σκόπιμος ο 
ενδοτισμός μας, που προκύπτει αδιαφιλονίκητα το 
συμπέρασμα πως φέρουμε πλήρη ευθύνη για τις επιλογές 
μας. 

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, γιατί δεν έχω πλέον διάθεση 
καμία να σας εντυπωσιάσω και το γεγονός πως έχω 
απομείνει πια τελευταίος στην αίθουσα ετούτη, να 
συμπληρώνω ευλαβικά αυτό το χαρτί, δεν πρέπει να 
θεωρήσετε πως συνηγορεί για τ' αντίθετο. Δε θα αρνηθώ 
πως τη δουλειά τη χρειάζομαι, μα πια έχω μάθει τα 
μαθήματά μου καλά. Το ενδεχόμενο της ανεργίας 
αποτελεί τελικά φόβητρο μικρότερο, από εκείνο του να 
προσληφθώ. Έχω κουραστεί να παραβλέπω αυτό που 
καθημερινά προβάλει όλο και πιο επιτακτικά αναγκαίο. 
Η ζωή είναι αγώνας, δεν θα το αμφισβητήσει κανένας 
αυτό, το τι είδους αγώνας θα γίνει, όμως, ας το επιλέξει ο 
καθένας. Μπορεί να γίνει αγώνας κατάδυσης, όπου πρέπει 
να κρατάς την αναπνοή σου μέχρι να σκάσεις ή πάλη για 
να αναδυθείς στην επιφάνεια και να ανασάνεις σαν 
άνθρωπος. Εμένα, καλώς ή κακώς, για το πρώτο είδος 
αγώνα δεν μου έχουν απομείνει πια αντοχές. 

Όπως είδατε, αποδείχτηκα αληθής σε αυτό που είχα 
πει στην αρχή. Μήτε οργανωμένο χαρακτήρα είχαν τα 
όσα σας είπα, μήτε κρίνονται αρμοστά για να 
καταγραφούν στο φυλλάδιο ετούτο. Βέβαια, ποσώς με 
ενδιαφέρει το πως θα σας φανούν, γιατί ομολογώ πως μου 
είναι αδύνατον πλέον να περάσω την είσοδο ενός ακόμη 
εργοστασίου κάνοντας από το πρώτο μου βήμα 
υποχωρήσεις ντροπής. Κυρίως τρέμω, είναι η αλήθεια, να 
ενσωματωθώ σ’ ένα χώρο εργασίας που δεν θα υπάρχει 
κάποιος Κυριάκος κι αν με προσλάβετε, ίσως αναγκαστώ 
εγώ αυτή τη φορά να παίξω το ρόλο του. 

Κώστας Λίχνος 
Ο κουρέας 

  Πώς γκρεμίστηκε ένα όνειρο 

Από παιδί το όνειρό μου ήταν να γίνω κουρέας, όπως  

ο πατέρας μου. Είχε μάθει την τέχνη του κουρέα στο 

στρατό όταν υπηρετούσε τη θητεία του. Κούρευε ολό-

κληρο το λόχο και ήταν τόσο καλός, όπως διηγιόταν με 

περηφάνια, ώστε και ο λοχαγός αλλά και όλοι οι βαθμο-

φόροι τον προτιμούσαν όταν ερχόταν η ώρα τους για 

κούρεμα. Εγώ τον παρατηρούσα με μεγάλη προσοχή και 

απεριόριστο θαυμασμό πώς με επιδέξιες και γρήγορες κι-

νήσεις χειριζόταν το ψαλίδι και κούρευε τους κατοίκους 

του χωριού. 

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος το σπίτι μας ήταν πάντα 

γεμάτο κόσμο και η πίσω αυλή (γιατί μόνο εκεί τον άφηνε 

η μάνα μου να κουρεύει) γεμάτη τρίχες.  Η ειδικότητά 

του ήταν κυρίως τα ανδρικά κουρέματα. Όσο κουρασμέ-

νος κι αν ήταν όταν ερχόταν οι χωριανοί - γεωργοί και 

κτηνοτρόφοι οι περισσότεροι- ποτέ δε έλεγε όχι για ένα 

φρεσκάρισμα.  Το αποτέλεσμα  ήταν τόσο καλό ώστε έ-

φευγαν όλοι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι, κυρίως όταν 

τους έδινε τον καθρέφτη να θαυμάσουν το αποτέλεσμα.  

Εγώ καθόμουν σε μία γωνιά γεμάτος δέος και παρα-

τηρούσα. Ο πατέρας μου διέθετε και το χάρισμα του ψυ-

χολόγου. Άκουγε τον πόνο, τα προβλήματα, τις στενοχώ-

ριες για την άσχημη σοδειά για τη βροχή που δεν ερχό-

ταν, για τα σπαρτά που διψούσαν, για τα νέους σπόρους 

που δεν φύτρωναν. Οπωσδήποτε συζητιούνταν και  σοβα-

ρότερα οικογενειακά θέματα. Θυμάμαι κάποια φορά που 

είχε έρθει σκασμένος  ο πρόεδρος του χωριού. Φυσούσε 

και ξεφυσούσε. Σκυθρωπός και αγέλαστος φαινόταν ότι 

κάτι σοβαρό τον απασχολούσε. Ερχόταν κάθε μέρα με 

διάφορες δικαιολογίες. Από τη φύση του λιγομίλητος άν-

θρωπος δυσκολευόταν να ξανοιχτεί. Μετά από τρεις τέσ-

σερις επισκέψεις συνέβη κάτι παράξενο. Τους είδα να κά-

θονται και να πίνουν τσίπουρο (ο πατέρας μου ποτέ δεν 

έπινε εκτός κι αν το καλούσε η περίσταση). Ο πρόεδρος 

που ποτέ δεν μιλούσε, έλεγε, κι έλεγε, κι έλεγε… Ο πατέ-

ρας μου άκουγε σοβαρός και κουνούσε με νόημα το κε-

φάλι του δείχνοντας πως καταλάβαινε τι του έλεγε. Εγώ 

παραξενεμένος πήγαινα πότε πότε κι έριχνα κλεφτές μα-

τιές, καθώς δεν επιτρεπόταν να κάθομαι να ακούω τις κου-

βέντες των μεγάλων. Αργά το βράδυ έφυγε δείχνοντας πιο 

ήρεμος και γαληνεμένος. Φαινόταν  ξαλαφρωμένος.  Ή-

ξερε όπως και όλοι στο χωριό πως ποτέ δεν έβγαινε κου-

βέντα παραέξω και κρυμμένα μυστικά δεν θα φανερωνό-

ταν. Μάταια προσπαθούσε η μάνα μου να του πάρει κου-

βέντα. Ήταν τόσο σταθερός στην άρνησή του που σου 

έδινε την εντύπωση πως και τα δόντια να του έβγαζες κου-

βέντα δεν έπαιρνες. 

Είχαμε πια καταλάβει ότι αυτοί που κουρευόταν συ-

χνά κάποια προβλήματα τους κατέτρωγαν. Όταν δε κά-

ποιος συγχωριανός ερχόταν συχνότερα δήθεν για κάποιο 

διόρθωμα στο μαλλί σήμαινε συναγερμός και η μάνα μου 

ετοίμαζε τα ποτήρια για το τσίπουρο. Εμένα με τυραν-

νούσε  η περιέργεια για το τι έλεγαν, αλλά και τι ήταν αυτό 

το ποτό που έλυνε τις γλώσσες των ανθρώπων.  Αυτό με 

οδήγησε την ώρα ο πατέρας μου ξεπροβοδούσε τον επι-

σκέπτη να πιω ότι τσίπουρο είχε απομείνει στα ποτήρια. 

Η μάνα δεν είχε καταλάβει τίποτε κι όταν άρχισα να ζα-

λίζομαι και να μην με κρατάν τα πόδια μου  έφερε στο 

σπίτι την ξεματιάστρα του χωριού η οποία αποφάνθηκε 

ότι το κακό το μάτι με αρρώστησε και την άλλη μέρα θα 

γινόμουν καλά. 

Ο πατέρας μου επέμενε ότι γνώριζε μόνο από αντρικά 

κουρέματα και δεν κούρευε γυναίκες, και ιδιαίτερα νέες, 

πιστεύω από κάποια έμφυτη συστολή που είχε. Μόνο την 

μάνα μου κούρευε, με αποτέλεσμα να είναι η πιο ομορ-

φοκουρεμένη στο χωριό.  Αργότερα άρχισε να κουρεύει 

κάποιες γριές που γινόταν πιεστικές λέγοντας ότι και κά-

ποια ψαλιδιά να του ξέφευγε δεν θα φαινόταν κάτω από τη 

μαντίλα,  όλες οι γυναίκες τότε φορούσαν μαντίλα στο κε-

φάλι και οπωσδήποτε ποδιά με τσέπες. Η ποδιά είχε πολ-

λές χρήσεις, ήταν σαν καλάθι, με αυτή  μάζευαν  τα αυγά 

από τις φωλιές,  τα ζαρζαβατικά από το μπαχτσέ,  σκού-

πιζαν τα χέρια. Το ίδιο και η μαντίλα το καλοκαίρι τις 

προστάτευε απ’ τον ήλιο και το χειμώνα από το κρύο. 

Τελικά αναγκάστηκε καθότι κομμώτρια δεν υπήρχε 

στο χωριό να ασχοληθεί και με τα γυναικεία κουρέματα. 

Το κρίμα στο λαιμό σας έλεγε κάθε φορά που κούρευε 

κάποια γυναίκα. Εξελίχτηκε τόσο καλός και στα γυναικεία 

κουρέματα που ακόμα και στους γάμους κούρευε τις πε-

θερές μέχρι και τις νύφες. Αποτέλεσμα της τέχνης του ή-

ταν να χαίρει εκτίμησης και σεβασμό από το σύνολο των 
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συγχωριανών μας, αλλά και στα δικά μου μάτια φάνταζε 

ως ήρωας. 

Εμένα όμως με κατέτρωγε το σαράκι, ήθελα κι εγώ να 

αρχίσω να κουρεύω, καθώς από τις πολλές ώρες που πα-

ρατηρούσα ένιωθα πια τελειωμένος κουρέας και μυημέ-

νος σε όλα τα μυστικά της τέχνης. Αλλά όσο κι αν παρα-

καλούσα να με αφήσει να δοκιμάσω μάταιος κόπος. Χρη-

σιμοποίησα όλα τα μέσα, παρακάλεσα, έκλαψα, έταξα ότι 

θα κάνω όλες τις δουλειές που θα με έστελναν αδιαμαρ-

τύρητα, απείλησα ότι θα κάνω απεργία πείνας (αυτό δεν 

ήταν και τόσο ισχυρό επιχείρημα καθότι ήταν γνωστή η 

λαιμαργία μου), ότι δεν θα διάβαζα και θα έμενα στην 

ίδια τάξη. Αυτό κάπως τους ταρακούνησε καθότι επιθυμία 

τους ήταν να σπουδάσω, ώστε να ξεφύγω από τις βαριές 

αγροτικές δουλειές. Έναν με είχαν και σπάνια μου χαλού-

σαν χατίρι, αλλά σε αυτό ήταν ανένδοτος γιατί όπως έλεγε 

δεν με προόριζε για κουρέα αλλά για δικηγόρο ή το πολύ 

δάσκαλο, με αποτέλεσμα ούτε το ψαλίδι δεν με άφηνε να 

πιάσω. Ήταν κοφτερό έλεγε και επικίνδυνο. Αυτό που με 

πείσμωνε περισσότερο ήταν που δεν με εμπιστευόταν. 

Από τη μεγάλη μου απελπισία διάφορα σχέδια τριγύ-

ριζαν στο μυαλό μου. Έβλεπα και σημαδιακά όνειρα. Ότι 

είχα γίνει διάσημος, ότι με έδειχναν στην τηλεόραση κι ο 

πατέρας μου που θα με έβλεπε θα μετάνιωνε πικρά για τη 

συμπεριφορά του. Πλησίαζε το πανηγύρι του χωριού. 

Γιόρταζε το  ξωκλήσι του Άι Δημήτρη. Πολύς κόσμος θα 

ερχόταν κι από τα γύρω χωριά να προσκυνήσει τον θαυ-

ματουργό Άγιο. Τέτοια εποχή η πελατεία του πατέρα μου 

αυξανόταν ραγδαία. Όλοι ήθελαν να είναι περιποιημένοι. 

Όλοι φορούσαν τα γιορτινά τους και πήγαιναν στην εκ-

κλησία και στο γλέντι που γινόταν  στην πλατεία. Κανένας 

δεν πήγαινε για δουλειές στα χωράφια τέτοια χρονιάρα 

μέρα γιατί ήταν αμαρτία και θα τους τιμωρούσε ο Άγιος 

κι έτσι τις παραμονές όλοι τρέχαν να τελειώσουν ότι δεν 

μπορούσε να περιμένει ενώ οι νοικοκυρές ασβέστωναν και 

καθάριζαν τα σπίτια.  

Αυτή την εποχή κάναμε ότι θέλαμε γιατί οι μεγάλοι 

έτρεχαν τις προετοιμασίες για το πανηγύρι οι δε γεωργοί 

ήταν όλη μέρα στα χωράφια γιατί είχαν αρχίσει τα οργώ-

ματα έτσι δεν μας έδιναν καθόλου σημασία. Τότε πήρα 

τη μεγάλη απόφαση.  Ήρθε η ώρα να δείξω την αξία μου, 

είπα στον εαυτό μου. Το σχέδιο ήταν να κουρέψω τους 

συμμαθητές μου, έτσι άρχισα να προετοιμάζω το έδαφος. 

Το πρωί στο σχολείο αλλά και το απόγευμα στα παιχνίδια 

μας έκανα τάχα αδιάφορα σχόλια για τα μαλλιά τους. Αρ-

χικά έλεγα σε όλους ότι τα μαλλιά τους είχαν μακρύνει. 

Την άλλη μέρα συνέχιζα να επιμένω ότι μάκρυναν ακόμη 

περισσότερο. Μέχρι ότι είχαν ψείρες, άρα  έπρεπε επει-

γόντως να κουρευτούν. 

 Έτσι άλλους με παρακάλια, άλλους με ταξίματα, άλ-

λους με εκφοβισμό τους έπεισα  και καθώς ο πατέρας μου 

αυτή την εποχή δεν ευκαιρούσε τους ανακοίνωσα ότι  ή-

μουν διατεθειμένος να τους κουρέψω εγώ, γιατί όλοι ήξε-

ραν ότι ήμουν ο γιος του κουρέα κι άρα την τέχνη την 

έπαιζα στα δάχτυλα. Μάλιστα τους όρκισα να μην πουν 

τίποτε στους γονείς τους για να τους κάνουν έκπληξη. Έ-

τσι ορίστηκε η ημέρα και η ώρα. Από μέρες είχα εντοπί-

σει την κρυψώνα του ψαλιδιού. Έτσι κανονίσαμε το πρωί 

του Σαββάτου να έρθουν στο σπίτι μου. Όταν ήρθε η 

μέρα ξύπνησα από τα χαράματα και περίμενα με αγωνία. 

Δεν πέρασε πολλή ώρα και κατέφτασαν όλοι με χαρές και 

γέλια. Πρώτη κούρεψα τη Μαρία, ήταν η κόρη του προ-

έδρου και πολύ όμορφη και έπρεπε να προηγηθεί. Με με-

γάλη άνεση και επιδεξιότητα έκοψα τα μακριά ξανθά μαλ-

λιά της που ήταν το καμάρι της μάνας της και της έκανα 

ένα αγορίστικο κομψό κούρεμα. Όταν της έδωσα στο τέ-

λος τον καθρέφτη να δει το αποτέλεσμα έβαλε τα κλά-

ματα. Σταμάτησε γρήγορα από τα σοβαρά επιχειρήματά 

μου ότι έπρεπε να κόψει τα μαλλιά γιατί της έπαιρναν τη 

δύναμη και θα έμενε κοντή. 

Μέχρι το μεσημέρι είχε πάρει φωτιά το  ψαλίδι. Κού-

ρεψα και τους δέκα συμμαθητές μου, αλλά και τη γιαγιά 

της Μαρίας που ήρθε να την  πάρει και ήταν σχεδόν τυ-

φλή.  Όλοι έμειναν ευχαριστημένοι. Μόνο ο Γιάννης ο 

γιος του μπακάλη κλαψούριζε γιατί  λόγω της μόδας τον 

κούρεψα τόσο κοντά τα μαλλιά που έμεινε σχεδόν «γλό-

μπος».  Έλεγε ότι η μάνα του θα τον σκότωνε γιατί την 

Κυριακή βάφτιζαν τη μικρή του αδερφή και πώς θα πή-

γαινε στη βάφτιση; Το απόγευμα που γύρισαν οι γονείς 

μας από τα χωράφια έγινε μεγάλο σούσουρο στο χωριό. 

Εξαγριωμένοι πατεράδες και μανάδες σέρνοντας με το 

ζόρι τους «φρεσκοκουρεμένους» παρακαλούσαν τον πα-

τέρα μου να συμμορφώσει ότι μπορούσε. Η μάνα μου 

καταντροπιάστηκε κι έψαχνε να με βρει να με καταχερί-

σει.  Μέχρι αργά το βράδυ ο πατέρας μου κατόρθωσε κι 

έκανε πολλά μικρά θαύματα, συμμόρφωσε  πολλά κεφά-

λια, την άλλη μέρα ξημέρωνε το πανηγύρι κι έπρεπε να 

είναι αξιοπρεπή. Μόνο τα μακριά ξανθά μαλλιά της Μα-

ρίνας φυσικά δεν διορθώνονταν κι ο καημένος ο Γιάννης 

αναγκάστηκε να φορέσει το καπέλο του πατέρα του που 

συνέχεια του έπεφτε στα μάτια,  στη βάφτιση της αδελφής 

του κι όλοι  γελούσαν.  

Εγώ έμεινα αρκετές ώρες κρυμμένος στο πατάρι. Κα-

τέβηκα μόνο όταν έφυγαν όλοι και είχαν περάσει κάπως 

τα νεύρα του πατέρα μου. Έτσι άδοξα γκρεμίστηκε το ό-

νειρό μου για την κομμωτική γεγονός που με γέμισε α-

πελπισία, καθώς βρέθηκα σε αδιέξοδο σχετικά με το πιο 

επάγγελμα έπρεπε να διαλέξω.   

Βάσω Αρσενίου 

Σκιές στον δρόμο 

Δύο φιγούρες συνομιλούν μπροστά σε ένα ανοικτό παράθυρο 

απροσδιορίστου φύλου και ηλικίας 

Α. Τι βλέπεις;  

Β. Τίποτα.  

Α. Πώς τίποτα;  

Β. Γιατί ρωτάς;  

Α. Για να ελπίζω.  

Β. Δεν υπάρχει τίποτα.  

Α. Δεν ελπίζεις;  

Β. Όχι.  

Α. Μπορώ να δω; 

Β. Ναι.  

Α. Δεν βλέπεις;  

Β. Κανείς δεν είναι εκεί έξω. Κανείς. 

Α. Σίγουρα;  

Β. Σίγουρα.  

Α. Α! μπα! Για δες εκεί που σου δείχνω.  

Β. Ναι. 

Α. Δυο φιγούρες περπατούν.  Τους αναγνωρίζεις;  

Β. Δεν διακρίνω τίποτα.  

Α. Κρίμα.  

Β. Γιατί κρίμα;  

Α. Τους ξέρεις.  

Β. Ποιοι είναι;  

Α. Εγώ κι εσύ.  

Β. Πώς είναι δυνατόν;  

Α. Δύο σκιές. 

Β. Δεν βλέπω τίποτα.  

Α. Κοίτα πιο προσεκτικά.  

Β. Ναι. Λοιπόν; 

Α. Να ‘μαστε! Εγώ είμαι εγώ κι εσύ είσαι εσύ.  

Β. Περπατάμε σε ξεχωριστά πεζοδρόμια; 

Α. Στα ψέματα.  

Β. Στ’ αλήθεια;  

Α. Ποια αλήθεια ζητάς σ’ ένα κόσμο που θολώνει; 

Β. Να φορέσω τα γυαλιά μου;  

Α. Ναι ξαναφόρεσε τα.   

Β. Μπορείς να ανοίξεις το παράθυρο;  

Α. Να, το ανοίγω. Τώρα;  

Β. Δεν βλέπω τίποτα. Καμία σκιά στον δρόμο.  

Α. Βγάλε τα γυαλιά σου. Δεν βλέπεις τι υπέροχη μέρα 

μας κάνει;  

Β. Έχει ήλιο.  

Α. Ναι, έχει ήλιο. Ευτυχώς. 

Αλεξάνδρα Καλτσογιάννη 

Φίλε, κερνάς ένα τσιγάρο; 

Τι να φοβηθώ, γαμώ το στανιό μου. Ωχ, ρε φίλε, 

πλάκα μου κάνεις; Τι να μου κάνει εμένα ο κοροναϊός. 

Μέσα στη βρώμα και στη γλίτσα ζω. Κοιμάμαι στο πεζο-

δρόμιο. Σκεπάζομαι με δυο κουβέρτες που δεν πλησιά-

ζουν ούτε τα ακάρεα από τη βρώμα. Και να φανταστείς, 

είμαι από τους τυχερούς. Έχω πεζούλι απόμερο στην 

πίσω πλευρά της εθνικής τράπεζας. Προύχοντας. Είναι 

ένα καλό απάγκιο από τη βροχή. Τρώω απ’ τα σκουπίδια. 

Το δικό μου super market είναι ο σκουπιδοτενεκές. Τα 

έχω όλα στα πόδια μου. Κάτι ξέρουν οι πολιτικοί που 

διατυμπανίζουν πως πέτυχαν τον δημοσιονομικό στόχο 

τους.  

Γελάς φίλε…  

Ναι δεν έχω πρόβλημα, να σου πω ότι θέλεις, αλλά 

κέρασε με ένα τσιγάρο. Έτσι για την καλή παρέα που θα 

κάνουμε, να πάνε κάτω τα φαρμάκια. 

Ήσυχα Κίσιγκερ, φίλος είναι. Τσιγαράκι με κερνάει ο 

άνθρωπος· καταδέχεται να μας μιλήσει.  

Ευτυχώς έχω συντροφιά τον Κίσιγκερ, αυτό το αδέ-

σποτο σκυλί. Όλη μέρα τον χαϊδεύω. Αυτός πάντα κοιτά-

ζει ευθεία. Παριστάνει τον ατάραχο. Κάνει ότι δεν κατα-

λαβαίνει, αλλά τον νιώθω που κλαίει βουβά. 

Ναι, τον βάφτισα με το όνομα εκείνου του βρωμιάρη, 

εβραιοαμερικάνου διπλωμάτη, για να ειρωνευτώ τις από-

ψεις του για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Μόλις συνα-

ντηθήκαμε, με τον Κίσιγκερ, κοιταχτήκαμε με λαχτάρα 

στα μάτια και γίναμε αχώριστοι φίλοι. Δεν ξεκολλάει από 

κοντά μου. Λες και είναι η ψυχή του πατέρα μου. Κοιμό-

μαστε μαζί, αγκαλιά. Ξαπλώνει επάνω στα πόδια μου και 

μου τα ζεσταίνει. Μοιραζόμαστε τα πάντα, ότι τρώω 

τρώει.  

Πλάκα κάνεις, τίποτα δεν μου στερεί, αντίθετα με κά-

νει να αισθάνομαι άνθρωπος. Ναι, καλά ακούς. Ένα σκυλί 

με κάνει να νιώθω ακόμη πως υπάρχω. Τα τσουχτερά 

βράδια τού κρατάω το χέρι και πάω πίσω, στις καλές μέ-

ρες της ζωής μου, που κρατούσα το χεράκι του γιου μου 

που δεν κατάφερα να προστατέψω. Τώρα κρατάω το χέρι 

του Κίσιγκερ, να νιώθει πως είμαι μαζί του. Πως δεν είναι 

μόνος, όπως είμαι εγώ. 

Ναι, φίλε, είχα οικογένεια. Μια όμορφη γυναίκα κι ένα 

υγιέστατο παιδάκι. Σε ένα βράδυ χαθήκανε όλα. Γι’ αυτό 

σου λέω, φίλε μου, δεν φοβάμαι τον ιό. Δεν με αγγίζει 

αυτός, δεν τολμάει. Ποιο πολύ τρέμω τους ανθρώπους. 

Τρέμω το είδος μας. Είμαστε ο σκληρότερος παθογόνος 

ιός στη γη. Είμαστε κτήνη. Δες εμένα. Τι περισσότερα να 

πάθω στη ζωή μου από αυτά που οι άνθρωποι μου κάνανε; 

Μια κοινωνία κανίβαλων. Ανθρωποφάγοι, ο ένας δοκιμά-

ζει τη σάρκα του άλλου κι αν του αρέσει τον καταβροχθί-

ζει. Οι θρησκείες βάζουν τους αδαείς πιστούς τους να κά-

νουν πόλεμο με τον αντίπαλο θεό τους και ποτάμια ρέει 

το αίμα. Πόσο περήφανος να νιώθει ο θεός με το λάθος 

που έκανε να δώσει υπέρμετρο εγώ στον άνθρωπο;  

Φίλε, λυπάμαι για το κακό που βρίσκει τους συναν-

θρώπους μας να φεύγουν εξ αιτίας της πανδημίας, αλλά 

πιο πολύ με θλίβει όταν σκέφτομαι τον κόσμο που αφή-

νουμε στα νέα παιδιά. Δεν είμαστε σύμμαχοι τους. Μπρο-

στά στα δικά μας οφέλη, τολμάμε να στερούμε τα αλη-

θινά όνειρα τους. Τους αφήνουμε δύσκολες μέρες. Γιατί 

να χαθούν τόσοι αθώοι νέοι; Σφίγγεται το στομάχι μου 

από οργή και πόνο. Με τη Γερμανία να κρατάει τα ηνία 

της ενωμένης Ευρώπης, την μετέτρεψε σε ένα ευρωπαϊκό 

Άουσβιτς. Ολοκαύτωμα φίλε ζούμε. Ολοκαύτωμα. Το 

σύστημα έχει καταληφθεί από κλέφτες υψηλού επιπέδου. 
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Μεγάλη συνομωσία. Καθορίζουν τους πολύτιμους πό-

ρους που δικαιωματικά μας ανήκουν. Την τροφή και το 

νερό.  

Φίλε, κερνάς ακόμη ένα τσιγάρο; Έχω πολλά ακόμη 

να σου πω…   

Δημήτρης Βαρβαρήγος 

Καλησπέρα 
 

Όμως εκείνος, αν και ανθολόγος μηνυμάτων των 
καιρών, ένιωθε πως είχε χάσει την όσφρησή του στη ροή 
των γεγονότων που στροβιλίζονταν επί μήνες, με ρυθμό 
μιας πρωτόγνωρης ταχύτητας που ξεπερνούσε τα 
προηγούμενα, σαν να αύγαζε μια αλλόκοτη -σε σχέση με 
τα υφιστάμενα σταθμά- μα ωστόσο, παρούσα εποχή, 
όπου το προβάδισμα το είχε το μέλλον που είχε 
εγκατασταθεί για τα καλά στο παρόν. 

Ο στενόμακρος δρόμος, όπως νύχτωνε, ανάμεσα στα 
ένδοξα απομεινάρια και τα δέντρα δεκαετιών, 
φιλοξενούσε αρκετούς περιπατητές, στην κίνησή τους να 
αισθανθούν την ημέρα που έκλεινε. Με βάδισμα αργό, 
σαν να μην ήθελαν να τελειώσει, να μην ξαναβρεθούν 
γρήγορα στην πλαδαρή ανία του «υγιεινού εγκλεισμού», 
όπως σκωπτικά τον αποκαλούσαν, οι ίδιοι οι «έγκλειστοι». 

Συναντήθηκε με μια μικρή παρέα που μόλις είχε 
σηκωθεί από το μικρό αμφιθέατρο στο πλάι του δρόμου. 
Μιλούσαν ζωηρά, ενώ μια μικροκαμωμένη νεαρή γυναίκα 
χειρονομούσε σαν να διαφωνούσε με τα λεγόμενα. 
Βρέθηκε μπροστά του, κοίταξε πλάγια και στους δύο 
ώμους της και του μίλησε χαμηλόφωνα: - «έχεις κάτι 
ενδιαφέρον να μου πεις; Με παλάβωσαν τούτοι εδώ» κι 
έδειξε την παρέα της. 

Δεν το περίμενε, βυθισμένος στις σκέψεις του όπως 
ήταν, αλλά απάντησε άμεσα (ήδη παραξενευμένος με την 
αντίδραση του): «Καλησπέρα» κι εκεί σταμάτησε 
απότομα. 

- «Α, εσύ είσαι από τους λαλίστατους, να βρε» 
στράφηκε στους υπόλοιπους, «να, εδώ ο φίλος μου ξέρει 
να μιλά με  μια λέξη». Γέλασαν με τον τρόπο που τους 
μίλησε, χαιρετήθηκαν μαζί του, και η ίδια συνέχισε 
απερίσπαστα:  

- «Να, έχουμε διαφωνίες αν τα μέτρα εγκλεισμού μας 
στερούν την ζωή ή είναι απαραίτητα», εξήγησε και έσφιξε 
τα χείλη της, πεισμωμένα ίσως.  

- «Εσύ τι λες;» τον ρώτησε. 
- «Του καθενός η ζωή και οι σκέψεις του, όπως κρίνει 

και ζει ο καθένας εννοώ. Τι να πω γι’ αυτά; αναρωτιόμαστε 
που θα πάει το πράγμα, όταν μάλιστα δεν αποφασίζουμε 
εμείς». 

Σαν ν’ άναψε η συζήτηση πάλι, η νύχτα έριχνε γαλήνια 
το σκέπασμα της, οι απορίες κι οι διαφωνίες θα συνέχιζαν, 
η τυχαία συνάντηση άνοιγε την πόρτα στο ανεξέλεγκτο 
του τυχαίου, που από μόνο του μεγεθύνεται στην 
κατάδική του ταχύτητα, που αυτή κι αν αιφνιδιάζει τους 
ήδη αιφνιδιασμένους. 

- «Γειά σας, πλησιάζει η ώρα να ξανακρυφτούμε», τους 
είπε εύθυμα και η μικροκαμωμένη, με χαριτωμένο 
χαμόγελο χαιρέτησε με μια κίνηση δροσερή κι 
απρόσμενη: 

  - «Να σε ξαναβρούμε! Είμαι η Μαργαρίτα. Εσύ;» 
- «Θα τα ξαναπούμε τον Μάη, τυχαία όπως σήμερα, 

εδώ ή κάπου αλλού», τους χαιρέτησε, χωρίς ν’ αφήσει 
όνομα, νιώθοντας το βλέμμα της όπως έφευγε 

Χρίστος Κασσιανής 

Γάτες σε κλειστό μαγαζί με την επιγραφή  

«Εκκοκκιστήριο βάμβακος» 

Είδα κάτι συγκλονιστικό το βραδάκι στις 6 και 25 μ.μ. 
Ήμουν στην πίσω μεριά του ΚΤΕΛ της πόλης μου, όταν 
είδα στο πεζοδρόμιο μια γάτα να έχει ανάμεσα στα πόδια 
της μίαν άλλη γάτα και να την σέρνει .Ακολουθούσε μια 
άλλη γάτα. Η γάτα που έσερνε το γατί, το άφησε ακριβώς 
κάτω από ένα ρολό κατεβασμένο όχι όμως μέχρι το δά-
πεδο, αλλά που έχει ένα περιθώριο ανοιχτό κάπου 15 ε-
κατοστών σε σχέση με το πεζοδρόμιο. Άφησε εκεί το γατί 

και χώθηκε μέσα στο μαγαζί. Η άλλη γάτα που ακολου-
θούσε, το οσμίζονταν. Μετά βγήκε έξω η γάτα που το έ-
σερνε και μόλις το έγλειψε μια φορά στο πίσω μέρος του 
σώματός του, σταμάτησε, γιατί με είδε και με κοίταξε σαν 
με ικεσία. Εγώ τραβήχτηκα λίγο πιο πέρα, αλλά πάλι ή-
μουν σε απόσταση δυο μέτρων. Τότε μπήκε μέσα η άλλη 
γάτα που ακολουθούσε και έπιασε με το στόμα το κεφάλι 
του γατιού για να το τραβήξει μέσα ενώ η γάτα που το 
έσερνε, έβαλε το χέρι της κι έσπρωχνε για να βοηθήσει 
την άλλη, να το τραβήξουν πιο μέσα. Όσο άφησε η γάτα 
έξω το κουφάρι του γατιού, με το κεφάλι μπροστά και 
γερμένο λίγο προς τα μπρος, κάτω ακριβώς από το ρολό 
του μαγαζιού, είδα ότι δεν είχε κανένα σημάδι που να φαί-
νεται ότι πατήθηκε από αυτοκίνητο .Κεφάλι, πόδια και 
όλο το σώμα ήταν κανονικά, απλά ήταν ακίνητο σαν άδειο 
σακί. Είδα την επιγραφή του μαγαζιού, ξεθωριασμένη, 
μπόρεσα και διάβασα «Εκκοκκιστήριο βάμβακος». Μα-
γαζί που πιστεύω να είναι κλειστό έτσι εδώ και δεκαετίες 
ίσως. Πόσο «ανθρώπινα» σκέφτονται τα ζώα. Δεν ήθελαν 
να αφήσουν το μέλος της οικογένειας τους έξω. Ήθελαν 
προφανώς να το θάψουν, ή τουλάχιστον να μείνει σε ένα 
κλειστό χώρο, κοντά τους. Πιστεύω ότι αυτή που το έ-
σερνε ήταν η μάνα του, η άλλη πρέπει να ήταν η κόρη της 
που γεννήθηκε το ‘12 και το σκοτωμένο παιδί της, αυτό 
που γέννησε κατά τον Απρίλιο, οκτώ μηνών δηλαδή, αφού 
ήταν αρκετά μεγάλο. Ήταν κάτι που με συγκλόνισε, το 
είδα με τα μάτια μου από κοντά το δράμα τους.  

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης 

Η τρίτη πρόβα 
 

Επί τέλους το ανακάλυψε, μετά από πολύ κόπο. Σε μια 
σαραβαλιασμένη βαλίτσα από κείνες που μνήμες ζωής 
κουβαλάνε. Ένα πράσινο σμαραγδί φόρεμα, από ακριβό 
μετάξι. Το πήρε στα χέρια της, πρέπει να τελειώσει, είπε 
και το χάιδεψε σαν να ήταν μικρό παιδί που το 
ξαναβρήκε. Έτσι συναντά κανείς τις ακριβές του μνήμες, 
σκέφτηκε και βγήκε έξω από το σπίτι. 

Το χρυσό ψαλίδι της γειτονιάς κοντά ήτανε, με τα 
πόδια πήγε ως εκεί. Το έδειξε στη μοδίστρα. Ακόμα 
εξακολουθούν αυτές να υπάρχουν. Η κρίση βλέπεις έδωσε 
τροφή και αντικείμενο εργασίας στα ακούραστα δάχτυλά 
τους. Εκείνη το εξέτασε προσεκτικά: Αριστούργημα 
είναι, είπε και δεν θέλει και πολλά για να τελειώσει. Ένα 
γαζί μόνο, και τα κουμπιά στα μανίκια, να τα διαλέξουμε 
κι αυτά, να ταιριάζουν στο ύφος της εποχής του. 

Και ήταν ωραία η εποχή του, η εποχή της, με 
κοινωνικές συνάξεις απανωτές στη μικρή πόλη που 
ζούσαν εκτός από την καθημερινή της εργασία. Τα 
χρειαζόταν τα φορέματα, τα καλά, τα επίσημα όπως της 
έλεγε η κυρά Τασούλα, η μοδίστρα που δικό της έργο 
ήταν κι αυτό. Τεχνίτρια από τις λίγες στη μικρή πόλη, 
δούλευε νυχθημερόν για τον επιούσιο σκυμμένη με 
αφοσίωση στα ρούχα. Και οι πελάτισσες με αξιώσεις και 
άποψη καμάρωναν τις δημιουργίες της μπροστά στο 
μεγάλο καθρέφτη που είχε στο αυτοσχέδιο ατελιέ της. 
Εκεί έβλεπε κάποιος στο κέντρο του δωματίου ένα 
μεγάλο ξύλινο τραπέζι που έκοβε τα υφάσματα αφού 
πρώτα τα σχεδίαζε με το σαπουνάκι της. Δίπλα μια 
πολυθρόνα για την αναμονή και στον τοίχο μια ντουλάπα 
ξύλινη και αυτή που κρέμαγε τα ρούχα που έφτιαχναν τα 
χέρια της.. Στην άλλη γωνία, η ραπτομηχανή μια Σίγκερ 
που δούλευε ακατάπαυστα. Έσκυβε με υπομονή και 
μεράκι πάνω στο ύφασμα τούτη η γυναίκα που το 
μεταμόρφωνε σιγά σιγά σε ό,τι ήταν συμφωνημένο να 
γίνει. Έφτανε εκεί σαν ένα κομμάτι ύφασμα και έφευγε 
σαν μια υπέροχη δημιουργία από τα χέρια της. Αυτά τα 
στρουμπουλά χέρια με τα επιδέξια δάχτυλα που δεν 
κουράζονταν ποτέ κι ας τα είχε στιγματίσει ο χρόνος με 
τις πτυχώσεις του. Κι ας τα είχαν καταπονήσει οι δουλειές 
του σπιτιού και οι υποχρεώσεις για να θρέψει πέντε 
στόματα. Πάντα με το χαμόγελο η κυρά Τασούλα, κακός 
λόγος δεν έβγαινε από το στόμα της και πάντα πρόθυμη 
να ικανοποιήσει και τις πιο παράξενες. 

Τρεις πρόβες χρειάζονταν συνήθως να ορίσει για το 
ρούχο που θα έραβε η κάθε μια που απείχαν αρκετές 
μέρες η μια από την άλλη για να προλάβει να το 

ετοιμάσει. Η τρίτη ήταν και η πιο αποκαλυπτική για την 
επιτυχία του. Σχεδόν έτοιμο και προσαρμοσμένο καλά 
στα μέτρα που είχε με προσοχή πάρει όταν έκλεινε η 
συμφωνία, το ρούχο έδειχνε όλη την δεξιοτεχνία της 
πάνω στο ύφασμα και την εμπειρία της πάνω στη μόδα 
αλλά και στο τί πήγαινε στην καθεμιά, Ταυτόχρονα 
ανάδειχνε τα χαρίσματα του σώματος όπως ήξερε να 
συγκαλύπτει και τα ελαττώματά  του. Και ήταν τόσο 
καλοραμμένα τα ρούχα που έφτιαχνε η Τασούλα ώστε 
διακρίνονταν από μακριά, κάνανε μπάμ, όπως λέγανε 
τότε. Και υπήρχαν βέβαια και οι ζηλοφθονίες της εποχής 
από αυτές που δεν ήξεραν από ντύσιμο και όλα άσχημα 
τους φαίνονταν. Και ο κακός ο λόγος πάντα μέσα στο 
στόμα τους ήτανε, δείγμα κι αυτός της μικροψυχίας του 
ανθρώπου. 

 Και να που είχε φτάσει η μέρα και η ώρα της τρίτης 
πρόβας και του δικού της φορέματος και πολύ 
αδημονούσε  για την επιτυχία του γιατί θα το φορούσε σε 
ένα γάμο συγγενικού τους προσώπου. Θα ήταν γύρω στις 
πέντε το απόγευμα που βρέθηκα έξω από το σπίτι της για 
το καθορισμένο ραντεβού. Ξαφνιάστηκε σαν είδε κόσμο 
μαζεμένο, της λύθηκαν τα γόνατα. Κάτι θα έπαθε 
κάποιος, σκέφτηκε ενώ πλησίαζε στην αυλή. Τότε άκουσε 
τη φωνή της Ελένης, της κόρης της να σπαράζει: Γιατί 
μάνα, γιατί; Και βεβαιώθηκε! Η κυρά Τασούλα τους είχε 
αφήσει χρόνους όπως και το φόρεμα μισοτελειωμένο. Να 
έρθεις να το πάρεις, της μήνυσε η κόρη της και σε αυτήν 
και στις άλλες πελάτισσες και δεν θέλουμε χρήματα, μόνο 
ένα κεράκι να ανάψετε για την ψυχούλα της, ένα κεράκι. 

Από τότε, χρόνια πολλά διαβήκανε, άλλαξε ο τόπος 
κατοικίας της, ο τρόπος ζωής της, μεγάλωναν οι 
υποχρεώσεις, μίκραιναν οι μέρες, λιγόστευαν. Κυλούσε η 
ζωή σαν πολύβουο ποτάμι κι όλο μπροστά σε δύσκολα 
περάσματα την έβαζε. Αλλά βαθιά στη μνήμη έστεκαν 
ριζωμένες οι εικόνες αυτές της ήσυχης ζωής στη μικρή 
πόλη. Γιατί οι δεκαετίες της νιότης και της πολεπίπεδης 
δραστηριότητας συμπυκνώνουν όλο το νόημα της ζωής, 
είναι η κορύφωση της καμπύλης, μετά από αυτή έρχεται 
η κάμψη, αρχίζει σιγά σιγά η έκπτωση που ολοένα και 
μεγαλώνει, μέχρι να σε νικήσει το θεριό και να περάσεις 
κι εσύ απέναντι όπως όλοι οι άλλοι. 

Είναι κάποιες μνήμες όμως και κάποια ενθύμια μιας 
άλλης εποχής που σε κρατάνε όμηρο και κάποιες φορές 
σε καλούν να τα βγάλεις απ' το συρτάρι και να 
αναμετρηθείς μαζί τους. Τέτοιο πράγμα στάθηκε και το 
φόρεμα που αποτελούσε κειμήλιο της παλιάς, 
νοσταλγικής ζωής της. Γι’ αυτό σήμερα που το βρήκε, 
είχε πάρει την απόφαση: Να ξανά αναστήσει τη χαμένη 
της νιότη, μέσα από αυτό. Γι' αυτό το πήγε στο χρυσό 
ψαλίδι, για να το δει τελειωμένο και να το φορέσει, με την 
ιδέα πως θα φορούσε ξανά την εποχή του, τη δική της 
εποχή της φρεσκάδας και της περήφανης  ικμάδας της. 
Τα διάλεξε μαζί με τη μοδίστρα τα κουμπιά, σε χρώμα 
ταιριαστό και ύφος κλασσικό όπως και η γραμμή του. Και 
την άλλη μέρα το παρέλαβε. Στήθηκε μπροστά από τον 
μεγάλο καθρέφτη του σπιτιού της και κοιταζόταν. Όχι, 
δεν ήταν το φόρεμα που είχε σχεδιαστεί ή μάλλον δεν 
ήταν η ίδια αυτή που το προβάριζε τώρα. Είχε αλλάξει. 
Το σώμα της το είχε σφραγίσει ο χρόνος, με μια 
ανεξίτηλη σφραγίδα. 

Είναι πολύ όμορφο φόρεμα, σκέφτηκε, ίσως θα 
ταιριάζει καλλίτερα στην κόρη μου. Και της ξέφυγε ένα 
δάκρυ. Ένας λεκές σχηματίστηκε πάνω στο φόρεμα. 
Έμοιαζε με τη σφραγίδα του χρόνου. 

Πόλα Βακιρλή Γιαννακοπούλου 

Της ηθικής, της μοναξιάς, της λογικής 
 
Είχε πολλούς τρόπους. Να μιλήσει για την μοναξιά. 

Μπορούσε να ξεκινήσει με το μι. Όχι σαν νότα, αλλά σαν 
γράμμα. Του έλεγαν πως ήταν όλο πρόστυχος, και πίσω 
από κάθε αρχή έβρισκε μια ιστορία βρόμικη να διηγηθεί. 
Κάπνιζε πάντα το τσιγάρο άφιλτρο και κάθε που του την 
βάραγε με αυτά που του έλεγαν, έφτυνε τον καπνό με αη-
δία στον αέρα. Πάντα σεκλετισμένος ήτανε. Έσμιγε τα 
φρύδια σφιχτά το ένα πάνω στο άλλο. Όλα του, διπλά, να 
ανταμώνουνε τα ήθελε. Λυπόνταν το συκώτι, την καρδιά, 
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την σπλήνα. Τα χέρια ήταν από τα πιο τυχερά, κι εκείνα 
εκεί, τα ανάμεσα στα πόδια. Αμελέτητα τα έλεγε. 

Η ώρα ήταν τώρα δώδεκα παρά, νυχτερινή. Δυο ώρες 
μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας. Δέκα νταν γυρνούσε 
στην πόρτα το κλειδί. Τα πήγαινε καλά με τους νόμους. 
Τους μετρούσε. 

«Η κοινωνία μας τείνει να στρατιωτικοποιηθεί», του 
είπε στο τηλέφωνο η Έλσα. Τη γούσταρε. Μάλλον παρα-
πάνω από την Ελένη και τη Μαρία. «Αναφορά. Δίνουμε 
αναφορά που είμαστε, που κατευθυνόμαστε, πόση ώρα α-
πουσιάζουμε». 

Αν δεν σκεφτόταν τα υγρά χείλη της, μπορεί και να το 
είχε κλείσει. Αρκετά όσα βίωναν. Δεν του χρειαζότανε και 
να τα ακούει. Γενικά ήταν απρόθυμος. Από την καραντίνα 
και έπειτα, ήθελε να πάψει να ακούει. Του την έδιναν οι 
ήχοι. Και όσο του την έδιναν, τόσο έσκαγε πάνω του 
φλυαρία από παντού. 

Φορτώθηκε την τηλεόραση στα χέρια και την κατέ-
βασε με τα πόδια απ τον τέταρτο. Την έριξε στον κάδο. 
Χαλασμένη είναι, μουρμούρισε λες και όφειλε να αιτιολο-
γήσει την κίνηση του στα  μάτια πίσω από τις κουρτίνες. 
Μια χαρά έπαιζε. Αυτός δεν την άντεχε. Ούτε τα πάνελ, 
ούτε τις ειδήσεις, ούτε τα ψυχαγωγικά της. Και το κινητό 
του το κοπάνησε με ένα σφυρί, φορές εφτά, μέχρι να το 
διαλύσει. Ένα σταθερό κράτησε, να τον βρίσκει καμιά γυ-
ναίκα στις κάψες της ή η μάνα του άμα της είχε λείψει. 

«Όχι. Δεν πιστεύω πως ο ιός ήταν φτιαχτός. Απλά βο-
λεύει. Βολεύει με τη ευκαιρία της πανδημίας να μελετη-
θούν αντιδράσεις σε ομάδες μεγάλων πληθυσμών. Να γί-
νει ‘κανα πείραμα. Μια έξτρα απαγόρευση. Μια έξτρα ψή-
φιση. Ένα νέο μέτρο, ποιος θα αντιδράσει». 

Άφησε το τηλέφωνο του ανοιχτό να κοιτάει στο τα-
βάνι. Όχι πως δεν του φαινόταν ενδιαφέροντα τα όσα έ-
λεγε, μόνο που δεν είχε πια κεφάλι. Ή μάλλον δεν είχε 
μυαλό μέσα στο κεφάλι. 

«Έλσα, φοράς ακόμη τις νύχτες εκείνες τις κάλτσες, 
ξέρεις, τις νάιλον, τις ψηλές;» 

Χαχανητό. Τάχα αμήχανο, στην πραγματικότητα 
ναρκισσιστικό. Ο άντρας χαμογέλασε στο σκοτάδι. Από 
το ρολόι του τοίχου ακουγόταν αυτό το ρυθμικό τικ τακ 
που έπρεπε να πάψει. Είχε αναγκάσει να πάψουν όλοι οι 
ήχοι, εκτός απ αυτόν. Αν το έσπαγε, θα ήταν σαν να ξερί-
ζωνε από το σπίτι την καρδιά του. 

«Ξέρεις, εσύ μπορεί να το γελάς, να μην σε νοιάζει 
αλλά…», συνέχισε η Έλσα, «μπαίνουμε σε νέα είδη κοι-
νωνιών. Θυμάσαι τις ταινίες…;» 

«Θυμάμαι τα μπούτια σου, τη ρόμπα που ξέχασες επί-
τηδες εδώ. Την έπλυνα, πάει καιρός. Φρόντισε να περά-
σεις να την πάρεις» 

Η Έλσα δεν απάντησε τίποτα. Είχε βρει άλλον, το ή-
ξερε και ήθελε να τη φέρει σε μια μικρή άβολη στιγμή. 
Όλα εύκολα της ήτανε μέχρι τότε.  

«Με θεωρείς τελείως ανήθικη, έτσι;» τον ρώτησε κι α-
κόμη κι η φωνή της είχε πάρει τόνο αμυντικό, μουλωχτά 
επιθετικό. 

«Δεν είμαι ο κατάλληλος να μιλήσεις μαζί του για η-
θική» 

«Ναι ξέρω. Έλεγες πάντα πως την φτιάχνουν έτσι ώστε 
να επικρατήσει η κοινή λογική. Που δεν είναι καθόλου 
κοινή. Κι άρα πρέπει να μιλάμε μόνο για τη λογική της 
ηθικής» 

«Ακριβώς. Σκέψου απλά, πως στις μέρες μας όποιος 
έχει άλλη οπτική, άλλη ηθική, είναι φασίστας». 

Την άκουσε να ανάβει τσιγάρο. Την φαντάστηκε να 
σταυρώνει τα πόδια της και να φυσάει τον καπνό ντουγρού 
στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.  Το στόλιζε κάθε χρόνο 
με μικρές χάρτινες σακούλες από τα ψώνια του έτους και 
με δεκάδες αποδείξεις από τα μαγαζιά. 

«Δίκιο έχεις που να σε πάρει Πετρή! Έχουμε χάσει το 
μέτρο. Δεν μπορείς να πεις έναν μαύρο μαύρο, μια πόρνη 
πόρνη, έναν χοντρό χοντρό. Φοβόμαστε ακόμη και τις 
λέξεις. Τις φοβόμαστε πιο πολύ από τον εαυτό μας». 

Ο Πέτρος χαμογέλασε και έκλεισε απότομα το τηλέ-
φωνο. Το τράβηξε από την πρίζα. Η μητέρα του ποτέ δεν 
θα τηλεφωνούσε τόσο αργά. Ακόμη κι αν πάθαινε κάτι 
τώρα, μέχρι να την ανακαλύψουν, να την πάνε στο κέντρο 

υγείας, να τον βρουν, να τον ειδοποιήσουν, θα πέρναγαν 
κάμποσες ώρες, πολύ πιθανόν και μέρες. 

Κάποια άλλη, μπορεί να νόμιζε πως έπαθε ανακοπή κι 
έκλεισε έτσι απότομα. Η Έλσα όχι. Ήταν από τις γυναίκες 
ή μάλλον η γυναίκα που θα μπορούσε ας πούμε να είχε 
παντρευτεί, αν δεν έβλεπε ξεκάθαρα πόσο δυστυχισμένη 
θα ήταν μέσα σ έναν γάμο, με τον ίδιο άντρα εσαεί, με 
πεθερικά και παιδιά. Ας το έκανε το έγκλημα με κάποιον 
άλλον. 

Φόρεσε τον ναυτικό μάλλινο σκούφο του και έριξε ένα 
τζάκετ στους ώμους. Πιάστηκε από τα κάγκελα του μπαλ-
κονιού, σαν να αγνάντευε από το βαπόρι τη θάλασσα και 
έψαξε τα άστρα. 

Ένας σκύλος αλυχτούσε παρά πέρα, ύστερα ξεκίνησαν 
άλλοι δυο. Ποτέ δεν θα το βούλωναν τα πλάσματα του 
κόσμου. Κι η Έλσα του μιλούσε για λογική και ηθική, τη 
στιγμή που το μόνο που θα έπρεπε να την απασχολεί θα 
ήταν πώς να βρεθούν να κάνουν έρωτα. 

Άναψε ακόμη ένα. Κοιτούσε τα φωτάκια που αναβό-
σβηναν από το απέναντι διαμέρισμα. Συνειρμικά σκέ-
φτηκε την κατανάλωση ρεύματος. Θυμήθηκε πως έκανε 
αίτηση να αλλάξει πάροχο. Θα έφευγε από τη ΔΕΗ. Ό-
πως θα έφευγε μια μέρα από τη ζωή. Ρούφηξε ένα τρίτο 
τσιγάρο. Ξημέρωναν μάλλον Χριστούγεννα. 

Φωτεινή Ναούμ 

Η κάθαρση αργεί αλλά λυτρώνει 
 
Αγωνίστρια από μικρό παιδί η κυρία Αφροδίτη. Δεν 

θυμάται ποτέ να έπαιξε στους χωματένιους δρόμους κι  ό-
ταν τα άλλα παιδιά έπαιζαν ανέμελα στη γειτονιά και έκα-
ναν σκανταλιές αυτή κρατούσε ένα σπίτι ολόκληρο καθώς 
οι γονείς της, μικροαστοί αγωνιστές της μεγαλούπολης, 
που ζούσαν, εργάζονταν πολλές ώρες της ημέρες. Η Α-
φροδίτη από μικρή έπρεπε να διαβάζει, να προσέχει τα 
μικρότερα αδέλφια της, να φροντίζει για αρκετές ώρες της 
ημέρας το σπίτι. Έτσι ωρίμασε πρόωρα, ίσως ακούσια. 

Και κάπου εκεί που θεωρούσε ότι όλη αυτή η διαδικα-
σία ενσαρκώνονταν μέσα της βαθιά δίνοντας της, τη χαρά 
της προσφοράς και της ικανοποίησης άρχισε να νιώθει πε-
ρίεργα. Άρχισε να συνειδητοποιεί, ότι ζούσε πάντα για 
τους άλλους και ποτέ γι’ αυτή, ήταν σχεδόν αναγκαστική 
επιλογή που συνυφαίνονταν στο εγώ της και έπαιρνε 
σάρκα και οστά. 

Κάπου εκεί που τη βασάνιζαν αυτές οι σκέψεις άρχισαν 
οι σπουδές της που και ‘κει για να αποδείξει πως όλα αυτά 
τα καταφέρνει τέλεια είχε το ίδιο ανεκπλήρωτο κενό. Δεν 
ζούσε ούτε μια στιγμή ξεγνοιασιάς και νεανικής ανεμε-
λιάς. Μήπως συντέλεσε το υπόβαθρο της μικροαστικής 
κουλτούρας και του καθωσπρεπισμού. Λίγο αργότερα 
ήρθε και ο γάμος και η επαγγελματική αποκατάσταση και 
μετά τα παιδιά. Μια  ζωή  φαινομενικά γεμάτη και ό-
μορφη για τους άλλους αλλά για την ίδια μουντή και ά-
δεια, σχεδόν μονόχρωμη, χωρίς μαγεία. Πάντα έδινε, 
ποτέ δεν έπαιρνε, ότι κατάφερε ήταν δικό της απόκτημα 
που έγινε με επιμονή και αγώνα προσωπικό. 

Όλη αυτή η διαδικασία ήταν ευχάριστη, ήταν ευλογία 
για την ίδια μέχρι που σφηνώνονταν στη σκέψη της η μα-
ταιότητα των πάντων. 

Τα χρόνια πέρασαν και η κυρία Αφροδίτη μεγάλωσε, 
μαζί με αυτή μεγάλωσαν και τα παιδιά της που άνοιξαν τα 
δικά τους φτερά και χάραξαν τους δικούς τους  μεγαλειώ-
δεις δρόμους. Τότε ήταν η στιγμή που άρχισε η αντί-
στροφη μέτρηση για την κυρία Αφροδίτη και ο απολογι-
σμός της ζωής της. Τότε, ήταν που γι’ αυτή άρχισε η κά-
θαρση. Όλες  οι σκέψεις της περί ματαιότητας των  πά-
ντων αντικαταστάθηκαν από πρόσωπα, χαμόγελα, λόγια 
και πράξεις απλών καθημερινών ανθρώπων που την έκα-
ναν χαρούμενη. Όλους όσους είχε βοηθήσει στη ζωή της 
ήρθε η ώρα που την έκαναν περήφανη και της το αποδει-
κνύουν καθημερινά με τον πιο  περίτρανο τρόπο. Η ζωή 
της πήρε άλλη τροπή πιο μαγική, πιο ευχάριστη. Η αρι-
στοτελική  «κάθαρσιν»  έρχεται αρκεί να τη αποζητά κα-
νείς, όπως την κυρία Αφροδίτη. Η κυρία Αφροδίτη θα ζει 
ανάμεσα μας για να μας το υπενθυμίζει. 

 
Ειρήνη Γιαννούση 

«Το φεγγάρι να είναι μάρτυρας» 

Τα χωράφια τους ήταν πλαϊνά, κολλητά. Στου ενός το 
χωράφι το σιτάρι καλό γινότανε, στου αλλουνού δεν γινό-
τανε. Εκείνος που το σιτάρι δεν γινότανε καλό στο χω-
ράφι του, πέρναγε το σύνορο τού αλλουνού, έμπαινε μέσα 
στο χωράφι τού άλλου. Αυτοί μαλώσανε. Όταν μαλώσανε, 
αυτός που στο χωράφι του δεν γινόταν καλό σιτάρι, είπε. 
«Εγώ τη μάνα σου....Θα  έρθει  μια μέρα». Ένα βράδυ, 
εκείνος που το χωράφι του είχε καλό σιτάρι, έρχεται να 
θερίσει. Αφού θέρισε-θέρισε, ξάπλωσε ανάσκελα. Ο άλ-
λος που είχε πει, ότι θα τον σκοτώσει, τον παρακολου-
θούσε. Ήρθε σιγά-σιγά ,κρατώντας στα χέρια του  μια πέ-
τρα κι ένα μεγάλο εγγλέζικο καρφί. Μόλις κάρφωσε το 
καρφί στο κεφάλι του, εκείνη την ώρα και το φεγγάρι είχε 
ανατείλει. «Το φεγγάρι να είναι μάρτυρας», είπε ο άνθρω-
πος πριν ξεψυχήσει.  Πού θα τον θάψει; Θα τον γυρέ-
ψουνε. Τον έσυρε, τον έφερε στο αχούρι του και τον έθαψε 
κάτω από το παχνί. 

Μετά από καιρό, τον άλλο χρόνο, πάει στο χωράφι 
του να θερίσει το σιτάρι του. Και η γυναίκα του μαζί του 
ήταν. Κοιμόντανε στο χωράφι. Όταν ξυπνήσανε, το φεγ-
γάρι ανέτειλε. Όταν είδε το φεγγάρι που ανέτειλε, γέλασε. 
Η γυναίκα τον ρώτησε «γιατί γέλασες». «Έ, έτσι γέλασα», 
είπε. «Μα αφού δεν έγινε τίποτε, γιατί γέλασες» τον ξανα-
ρώτησε η γυναίκα του. Γέλασα-δεν γέλασα, λέγοντας, η 
γυναίκα τον αναγκάζει να το πει. Της λέει, να, έτσι κι έτσι 
έγινε «και πριν πεθάνει είπε, το φεγγάρι να είναι μάρτυρας. 
Και γι’ αυτό, τώρα που βγήκε το φεγγάρι, γέλασα», είπε. 
«Ά, δηλαδή εκείνον εσύ τον σκότωσες». Αυτή η κουβέντα 
έτσι έμεινε.  

Είχανε δυο παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος κάπου αλλού 
γλυκάθηκε, για προστυχιές πήγαινε. Η γυναίκα του έλεγε 
να μη πάει, αλλά αυτός πήγαινε. Άρχισε να μην αναγνω-
ρίζει (υπολογίζει) την γυναίκα του. Άρχισε να την διώχνει, 
να την δέρνει. Η γυναίκα λέει σ’ αυτόν «μη κάνεις έτσι, θα 
σε κλείσω μέσα» (στη φυλακή). «Τι μπορείς να με κάνεις 
εσύ εμένα, ποια είσαι που εσύ θα χώσεις εμένα μέσα». Και 
συνέχισε να την βρίζει. Έδιωξε την γυναίκα και τα παιδιά. 
Η γυναίκα πάει στην αστυνομία , όπου τους λέει ότι ο ά-
ντρας της την δέρνει και την διώχνει από το σπίτι. Έρχε-
ται η αστυνομία σ’ αυτόν. «Γιατί την δέρνεις, γιατί την 
διώχνεις», τον ρωτάνε.  

«Δεν την θέλω. Από τώρα και ύστερα από μένα αυτή 
να είναι άδεια» (ελεύθερη, διαζευγμένη). 

«Από τα επτά ως τα εβδομήντα άδεια (ελεύθερη) να 
είναι από μένα».(Η συνήθεια των Τούρκων τέτοια είναι). 

Η γυναίκα τότε του λέει. «Εγώ εσένα στη φυλακή θα 
σε βάλω». Και ο χωροφύλακας της λέει «Πώς θα τον βά-
λεις στη φυλακή». 

«Αυτός κάποτε έκανε ένα κακό. Εγώ θα το πω και θα 
τον βάλω μέσα». 
    «Έ, τι έκανε αυτός? Και γιατί ως τώρα δεν το είπες;». 

«Ε, άντρας μου ήταν, το λέω; Πώς θα το έλεγα. Το 
ήξερα, αλλά δεν το έλεγα, επειδή είχαμε παιδιά. Τώρα θα 
το πω». 

«Τι έκανε κορίτσι μου;» Και η γυναίκα είπε για το χω-
ράφι τους, που είχε κοινό σύνορο με το χωράφι ενός αν-
θρώπου. «Σε εκείνου του ανθρώπου το χωράφι, το σιτάρι 
καλό γινόταν, στο δικό μας το μέρος δεν γινόταν. Αυτός 
(ο άντρας της) πάντα πέρναγε το σύνορο  και έμπαινε στο 
χωράφι του ανθρώπου όταν καλλιεργούσε. Κι επειδή πέρ-
ναγε το σύνορό του, ο άνθρωπος αυτός μάλωσε μαζί του. 
Γι’ αυτό, όταν ο άνθρωπος  πήγε στο χωράφι του να θε-
ρίσει το σιτάρι του, αυτός (ο άντρας της), πήγε την ώρα 
που κοιμόταν εκείνος και με μια πέτρα κάρφωσε στο κε-
φάλι του ένα αγγλικό καρφί. Ο άνθρωπος όταν πέθαινε, 
το φεγγάρι μόλις είχε βγει. Τότε ο άνθρωπος είπε, «το 
φεγγάρι  να γίνει μάρτυρας». (Επειδή δεν βρέθηκε κανείς 
εκεί, έτσι είπε ο άνθρωπος). 

«Μια μέρα που πήγαμε μαζί στο χωράφι εκείνο, όταν 
είδε να βγαίνει το φεγγάρι, γέλασε. Τον ρώτησα τότε γιατί 
γέλασε, αλλά δεν μου έλεγε. Κι επειδή εγώ συνέχεια τον 
ρωτούσα, αναγκάστηκε στο τέλος να μου πει ότι αυτός 
σκότωσε τον άνθρωπο τού διπλανού χωραφιού κι ότι ο 
άνθρωπος πεθαίνοντας είπε «το φεγγάρι να είναι μάρτυ-
ρας», επειδή εκείνη την ώρα είχε βγει το φεγγάρι από το 
βουνό». 
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«Τον σκότωσε και τον έφερε στο σπίτι μας, στο μαντρί  
και  τον έθαψε  κάτω από το παχνί». 

Οι χωροφύλακες τον πήρανε, πήγανε στο αχούρι (στά-
βλο) και έσκαψαν κάτω από το παχνί, όπου βρήκανε τον 
άνθρωπο θαμμένο  και το καρφί  καρφωμένο στο κεφάλι 
του.  Τότε οι χωροφύλακες τον πήρανε για να τον σκοτώ-
σουν.  

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης 

Μόνος κι άτυχος στον Τιτάνα 

Μέρος Α΄  

Έφτασε η ώρα! Θα πάω επιτέλους στη Γη! Αυτή η κλήρωση 
θα είναι η τυχερή μου! Μακάρι μόνο να μου τύχει καμιά καλή 
περιοχή. Άσε που και κακή να μου τύχει πάλι θα πάω! Μόνο να 
φύγω από αυτόν τον κωλο-Τιτάνα! [ΣτΕ: Τιτάνας: Ο μεγα-
λύτερος δορυφόρος του πλανήτη Κρόνου. Η μέση θερ-

μοκρασία στην επιφάνειά του είναι -178C] 
«Αγαπητοί συνάνθρωποι του Τιτάνα μας, Τιτάνες μου! 

Καλωσήρθατε στην Κρονο-ετήσια κλήρωσή μας!» [ΣτΕ: 
Ένας χρόνος στον Κρόνο (μία πλήρη περιφορά γύρω από 
τον Ήλιο) διαρκεί περίπου 29 Γήινα χρόνια)] 

Θα δω επιτέλους γαλανό ουρανό! Θα αναπνεύσω καθαρό α-
έρα! Θα σκάψω με τα χέρια μου κόκκινο χώμα! Θα κολυμπήσω 
σε γαλαζοπράσινα νερά! 

«..100 από τους αλύγιστους κατοίκους του θαυμαστού 
άστρου μας ..» 

..θα φτιάξω ένα σπίτι! Θα βρω και μια δουλειά ΓΙΑ 
ΜΕΝΑ!! 

«..θα είναι ακόμα πιο τυχεροί να ταξιδέψουν και να μεί-
νουν μόνιμα στη Μητέρα Γη! Οι χώρες της Μητέρας Γης 
μας ξεπληρώνουν τη χάρη που τους κάνουμε ..» 

Ε όχι και χάρη! Τους μαζεύουμε μεθάνιο για όλη μας τη 
ζωή! 

«..να τους στέλνουμε την ανεκτίμητη πηγή ενέργειας 
και φιλοξενούν έναν από εμάς για πάντα!» 

..αυτό το ‘για πάντα’ είναι και κάπως απειλή! 
«Η διαδικασία είναι γνωστή: θα φωτίζεται στο χάρτη 

μία χώρα και αμέσως μετά θα κληρώνεται ένα – ένα 
γράμμα το όνομα ενός από εσάς, του Τιτάνα, που θα την 
κατοικήσει μόνιμα και αποκλειστικά!» 

Ένα όνομα θέλω να φωτίσει, το δικό μου: ΗΕΧ-16F0105! 
«Η τύχη μας έλαχε να γεννηθούμε σε αυτή την παρά-

ξενη φλούδα γης! Με τα χρόνια φτιάξαμε μια κοινότητα 
που αγαπά τη σκληρή δουλειά, τη λιτή ζωή, το μέτρο και 
την ισότητα. Μια κοινωνία ζηλευτή! Όμως είναι τραχύς 
και άστατος αυτός ο τόπος και κάποιες φορές σε εχθρεύ-
εται με τον τρόπο του! Αλλά εμείς τον αγαπάμε παρόλο 
που κατανοώ και την επιθυμία πολλών να τον εγκαταλεί-
ψουν!» 

«Στεναχωριόμαστε που θα φύγουμε Πρόεδρε!» 
«Πρόεδρε, πώς θα σε αφήσουμε;» 
Παλιογλύφτες! Τι άλλο θα σκεφτούν επιτέλους! 
«Το ξέρω παιδιά μου ΗΕΧ-16F0086, ΗΕΧ-16F0099! 

Έχετε προσφέρει τόσα πολλά! Η εθελοντική σας εργασία 
στη συλλογή των τοξικών αποβλήτων απομάκρυνε τον 
κίνδυνο από την κοινότητά μας!» 

Να μην ανοίξω το στόμα μου που τα ‘χουν ρίξει τα τοξικά 
απόβλητα και πόσες Τραχμές άρπαξαν! [ΣτΕ: Τραχμή: το νό-
μισμα στην αποικία του Τιτάνα] 

 Δημήτρης Καλλέας 

Το φάντασμα 
 

Ένα φάντασμα μ’ ακολουθεί πάντα. Εδώ και χρόνια. Δεν 
θυμάμαι από πότε. Όταν το εντόπισα πίστεψα πως είναι η 
σκιά μου. Είχε συννεφιά, όμως. Ποτέ δεν τα πήγαινα καλά 
με τις λεπτομέρειες. Εξ αιτίας τους έχω υποστεί πολλά. Κι 
έχω χάσει περισσότερα. Αυθορμητισμός, επιπολαιότητα, α-
φέλεια; Επιλέγω τον αυθορμητισμό. Δεν παίρνω όρκο πως 
είναι η σωστή επιλογή. Είναι η αναγκαία. Αρκετά έχω ενο-
χοποιήσει τον εαυτό μου. Ας τον απαλλάξω σ’ αυτή την πε-
ρίπτωση. Κατάφερα να επιβιώσω με τις καταδίκες μου. Θα 
τα καταφέρω και με τις αθωώσεις μου.  

Το ερώτημα, βέβαια, παραμένει. Φάντασμα ή σκιά; Αν 
δεν το είδα στο σκοτάδι, το ένιωσα. Στο φως της μέρας με 
κάποιο τρόπο δηλώνει την παρουσία του. Οι σκιές δεν λει-
τουργούν έτσι. Έχουν αυστηρά οριοθετημένο ωράριο. Σε 
καμιά περίπτωση δεν είναι 24ωρης και συνεχούς 

απασχόλησης. Μερικές φορές σκέφτομαι πως σ’ αυτό τον 
κόσμο καλύτερα να είσαι σκιά. Τα δικαιώματα της δεν αλ-
λάζουν ποτέ. Ούτε υποχρεώσεις δημιουργεί, όπως κάθε τι 
που κινείται ελεύθερα, που μετατοπίζεται απ’ την μια στιγμή 
στην άλλη, που ξεγλιστράει πάντα, που δεν λογοδοτεί.     

Το φάντασμα δεν το φοβάμαι. Βέβαια, ούτε όταν ήμουν 
μικρός φοβόμουν τα φαντάσματα. Φοβόμουν, όμως, τις ι-
στορίες με τα φαντάσματα. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί οι με-
γάλοι επέλεγαν να μας αφηγηθούν τέτοιου είδους ιστορίες. 
Ίσως τους τις είχαν φορτώσει κάποιοι άλλοι μεγάλοι και μη 
αντέχοντας πια να τις κουβαλάνε τις ξεφόρτωναν σε μας, 
τους μικρότερους. Με τα δικά μου παιδιά δεν συνέβη το 
ίδιο. Για να ‘μαι ειλικρινής το επιχείρησα. Με κοίταξαν με 
πρόδηλη απορία πριν στρέψουν και πάλι το βλέμμα τους 
στην ανοικτή τηλεόραση. Ανήκω στην γενιά που είχε τηλε-
όραση στο σπίτι. Εκείνη την ασπρόμαυρη με τα δύο κρα-
τικά κανάλια που πολλές φορές την κτυπούσαμε από πάνω 
για να φύγουν τα χιόνια που κατέκλυζαν την οθόνη ή βγαί-
ναμε στο μπαλκόνι φωνάζοντας στον πατέρα που ακροβα-
τούσε στην ταράτσα να σταματήσει να στρίβει την κεραία 
της καθώς βρέθηκε σήμα. Ένα από τα πρώτα σήριαλ που 
θυμάμαι με τρομοκρατούσε με το που ακουγόταν η μου-
σική των τίτλων του. Πολλές φορές κρύφτηκα κάτω απ’ το 
ντιβάνι και κάποιες άλλες πίσω απ’ το καρεκλάκι που καθό-
ταν η γιαγιά. Εκείνη, αμίλητη και ανέκφραστη, άπλωνε το 
χέρι της και μου χάιδευε τα μαλλιά. Πότε έπαψε η γιαγιά να 
μιλά; Μόλις συνδέσαμε την τηλεόραση ή λίγο μετά; Πριν 
πάντως με το που ερχόταν στο σπίτι για τον απογευματινό 
της καφέ, στρωνόμασταν ολόγυρα της, πιστό ακροατήριο 
των ιστοριών της, που τις περισσότερες μας επανέλαβε πολ-
λές φορές, παραλλάσσοντας τες. Τις ξεχνούσε ή το έκανε 
επίτηδες για να μας κρατά το ενδιαφέρον; Όταν σκέφτηκα 
να την ρωτήσω το καρεκλάκι της παρέμενε άδειο στην γω-
νιά, αλλά παίρνω όρκο πως ένιωσα το χάδι της.  

Χωρίς να καταλάβω και πολύ περισσότερο χωρίς να 
μπορώ να το εξηγήσω άρχισα να νιώθω το φάντασμα σαν 
ένα πρόσωπο γνωστό. Όχι οικείο, δικό μου. Σαν ένα πρό-
σωπο με το οποίο ανταλλάσσουμε μια καλημέρα στο 
δρόμο, δύο κουβέντες στην είσοδο της πολυκατοικίας.  

Αργότερα, σκέφτηκα, πως θα έπρεπε να το προσεγγίσω. 
Να μάθω τίνος είναι, από πού έρχεται, αν φέρνει κάποιο μή-
νυμα; Αποδείχτηκε βήμα στο κενό. Ό,τι κι αν έκανα, όσο 
και αν προσπάθησα, καταφέρνει συνέχεια να ξεγλιστράει.   

Απογοητεύτηκα. Όχι για πολύ. Στο διαδίκτυο βρίσκεις 
τα πάντα. Ή σχεδόν τα πάντα. Ακόμα και αυτά που δεν ψά-
χνεις. Γιατί όχι και οδηγίες για το «πώς μπορείτε να χειρι-
στείτε το φάντασμα που σας ακολουθεί». Πληκτρολόγησα 
αυτήν ακριβώς την φράση στην μηχανή αναζήτησης και ε-
ντυπωσιάστηκα από την μακριά σειρά σχετικών θεμάτων 
που μου αποκαλύφθηκε. Σχετικών, χωρίς ωστόσο να υπάρ-
χει, τουλάχιστον με την πρώτη ματιά, η απάντηση στο δικό 
μου απόλυτα συγκεκριμένο και οριοθετημένο ερώτημα. 

Πόνεσε ο σβέρκος μου, μούδιασαν οι αγκώνες μου. Έ-
μαθα για κυνηγούς φαντασμάτων, διάβασα για μαρτυρίες 
ανθρώπων που ήρθαν σ’ επαφή με υπερφυσικά φαινόμενα 
και όντα. Είδα βίντεο, «αποκαλυπτικά» ή «ανατριχιαστικά», 
όπως τα χαρακτήριζαν, μάλλον όσοι τα τράβηξαν, που κα-
τάφεραν να εγκλωβίσουν φαντάσματα! Όσο κι αν έσκυψα, 
όμως, σχεδόν κολλώντας την μύτη μου στην οθόνη, δεν διέ-
κρινα τίποτα. Μήπως εκτός απ’ την όραση σου θα πρέπει να 
επιστρατεύσεις και την φαντασία σου;  

Κουράστηκα. Δεν έχω και τόση φαντασία. Εκεί που άλ-
λοι μπορεί να δουν ολόκληρη εικόνα εγώ μπορεί να δω α-
πλώς ένα απροσδιόριστο σημάδι. Δεν ξέρω αν είναι πλεονέ-
κτημα ή μειονέκτημα αυτό. Είναι όμως μια άμυνα απέναντι 
στις συζητήσεις που στήνονται στο πόδι στην ουρά μιας 
τράπεζας, ενός σούπερ μάρκετ. «Βλέπετε τι γίνεται; Όλα 
στημένα είναι!» Χαμογελάω. Δύο τρεις φορές που τόλμησα 
να πω δεν «βλέπω τίποτα» με κοίταξαν σαν να τα είχα όλα 
στραβά και ανάποδα πάνω μου. Αντέδρασα κάνοντας πως 
ψάχνω τα γυαλιά, που δεν είχα, στην τσέπη του σακακιού 
μου.   

Με το που έκανα να απομακρυνθώ απ’ το κομπιούτερ 
και στράφηκα προς τα πίσω είδα το φάντασμα μου να χα-
μογελάει ειρωνικά. Το άφησα ασχολίαστο. Δεν ήθελα να το 
εκνευρίσω μήπως και άλλαζε γνώμη και με προσέγγιζε ε-
κείνο. Είναι ένα δικαίωμα που οφείλω να του το αναγνωρίσω 
και να το σεβαστώ. Το ότι βρίσκεται κοντά μου δεν σημαίνει 
πως είναι και υποχρεωμένο να μου ανοιχτεί, να μου αποκα-
λύψει στοιχεία της ταυτότητας και του προορισμού του. 

Ίσως να μην θέλει από γνωστό πρόσωπο να γίνει δικό μου. 
Να δεθεί μαζί μου.  

Με πολλά δικά μου πρόσωπα, με τα περισσότερα, δεν 
είμαι δεμένος παρόλο που λέμε πολλά μεταξύ μας. Τα πε-
ρισσότερα, βέβαια, είναι περί ανέμων και υδάτων. Επανα-
λαμβανόμαστε επειδή φοβόμαστε την σιωπή. Με τα πρό-
σωπα που νιώθω πραγματικά δικά μου λέμε λίγα. Τις πιο 
πολλές φορές ελάχιστα. Τα αισθήματα που τρέφουμε με-
ταξύ μας δικαιολογούν, επιτρέπουν την σιωπή. Αντικατα-
στήσαμε τις λέξεις με βλέμματα, χαμόγελα, αγγίγματα, χα-
ϊδέματα. Κοιτάμε αλλού και καταλήγουμε να βλέπουμε την 
ίδια εικόνα.  

Χαλάρωσα. Δεν το ξέχασα πως υπάρχει, αλλά έπαψα ν’ 
ασχολούμαι μαζί του. Κάπου κάπου μόνο το θυμάμαι και 
αναρωτιέμαι «πού να είναι τώρα το φάντασμα μου». Κοι-
τάζω ολόγυρα, στρέφω απότομα το κεφάλι πίσω μπας και 
το προλάβω πριν κρυφτεί. Κάνω ότι θα πάω αριστερά και 
στρίβω απότομα δεξιά. Παιδιάστικα πράγματα. Γελάω μό-
νος μου, αν και πολλές φορές έχω την υπόνοια πως μέσα στο 
δικό μου γέλιο κρύβεται και το δικό του. Απλώς είναι πιο 
χαμηλότονο, διαρκεί λιγότερο.  

Άλλες φορές, λίγες, στέκομαι για ώρα μπροστά στον ο-
λόσωμο καθρέπτη της κρεβατοκάμαρας. Δεν κοιτάω το εί-
δωλο μου. Δεξιά κι αριστερά του κοιτάω μπας και φανεί. 
Δεν πήγε εντελώς τζάμπα ο κόπος μου. Δυο τρεις φορές 
παίρνω όρκο πως το είδα. Για λίγο. Ούτε καν για ένα δευτε-
ρόλεπτο. Ευκίνητο και ευέλικτο εντόπισε προς τα πού κι-
νούνταν το βλέμμα μου και πρόλαβε να κρυφτεί πίσω απ’ το 
σώμα μου. Δεν απογοητεύομαι. Κάποτε θα εμφανιστεί. Α-
πλώς θέλει το χρόνο του. Όπως κάθε τι δικό μας. Κάθε τι 
που όσο δύσκολα το κερδίζουμε τόσο δύσκολα και το χά-
νουμε.         

Μιχάλης Πιτένης    

Θεωρητική εισαγωγή στον δομημένο υπερρεαλισμό 

Εισαγωγή στον «δομημένο υπερρεαλισμό»   

Μέρος Α’ 

Με τον όρο «δομημένο υπερρεαλισμό» αναφερόμαστε 
στην πολυεπίπεδη διεργασία κατασκευής τόσο της ατομικής 
όσο και της συλλογικής έκφρασης σε ποιητική βάση. Βα-
σικό συνθετικό στοιχείο στην, εν λόγω, τεχνική αποτελεί η 
άρνηση αποδοχής δυναμικής τόσο του ονείρου όσο και του 
ασυνειδήτου, τα οποία αποτέλεσαν κυρίαρχο κρίκο στην 
ορθόδοξη εκφορά υπερρεαλισμού, γαλλικής προέλευσης. 
Στη δική μας αντίληψη, το όνειρο και το ασυνείδητο, τα ο-
ποία προβλήθηκαν ως εργαλεία αποδέσμευση του καταπιε-
σμένου ατόμου από τα πλαίσια της λογικής και της αληθο-
φάνειας των πραγμάτων, δεν αποτελούν παρά μόνο εκ του 
ασφαλούς υποκριτικές αναφορές υπεκφυγής έναντι των πε-
ριορισμών των οποίων υφίσταται καθημερινώς το δρών υ-
ποκείμενο. Τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο εντάσσονται 
στις συνειδητές προσλήψεις του ανθρώπου μεταφράζοντας 
στιγμιαίες βιωματικές εμπειρίες με τρόπο ανομοιογενή και 
ασύνδετο. Δεν δύναται ούτε να καταλύσουν την πραγματι-
κότητα ούτε να δημιουργήσουν μία νέα πραγματικότητα. 
Στόχος του «δομημένου υπερρεαλισμού» αποτελεί η ισορ-
ροπία ανάμεσα στους ασφυκτικά πολύπλευρους περιορι-
σμούς τους οποίους αντιμετωπίζει το δρών υποκείμενο με 
τις βαθύτερες επιθυμίες του.   

Η ποίηση σε αυτό το σημείο μετατρέπεται σε όργανο 
κατασκευής αυτής της ισορροπίας. Το τυχαίο και η αυτό-
ματη γραφή ως μέθοδοι προώθησης στην συνειδητή επιφά-
νεια του υποστρώματος του υποσυνειδήτου καταρρίπτεται 
και εγκαταλείπεται οριστικώς. Ο «δομημένος υπερρεαλι-
σμός» μεταθέτει το κέντρο βάρους της ατομικής και συλλο-
γικής έκφρασης στη συνειδητή κατασκευή της επιθυμίας 
στην προοπτική εκφορά της με όρους γλωσσικής νομιμότη-
τας. Με άλλα λόγια, η εγκατάλειψη των βασικών μεθοδολο-
γικών αρχών τις οποίες ασπάστηκαν, αρχικά τουλάχιστον, 
οι Γάλλοι υπερρεαλιστές παραχωρεί τη θέση της στην αξιο-
ποίηση της τεχνικής γλωσσικής φόρμας ως αναγκαίο μηχα-
νισμό για την προβολή των βαθύτερων επιθυμιών. Η χρήση 
της γλώσσας ενισχύει και νομιμοποιεί την παρουσία των ε-
πιθυμιών στη σκέψη και την έκφραση, προτού αυτές ματαιω-
θούν στο πεδίο της πραγματικότητας. Είναι ο προθάλαμος 
για την αποκατάσταση της τάξης στην εσωτερική και εξωτε-
ρική επικοινωνία του ίδιου πεδίου αναφοράς, που δεν είναι 
άλλο από το άτομο.  

Αντώνης Χαριστός                  
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