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Πεζογραφία 
 

Η αγχόνη του Παγκάλου 

Η πεδιάς και το νεκροταφείον 

Έχει πια δύσει ο ήλιος του χειμώνα  

και γρήγορα, σα θέατρο, σκοτεινιάζει  

ή σα να πέφτει πέπλο σε μια εικόνα.  

Άλλο δε βρίσκει ο άνεμος, ταράζει 

  

μόνο τ’ αγκάθια στην πεδιάδα όλη  

μόνο κάποιο χαρτί σ’ όλη τη φύση.  

Μα το χαριτωμένο περιβόλι  

αίμα και δάκρυα το ’χουνε ποτίσει.  

Αδιάκοπα τα δέντρα ξεκινούνε  

 

κι οι πέτρινοι σταυροί σκίζουν σα χέρια  

τον ουρανό ’πού σύννεφα περνούνε  

τον ουρανό που είναι χωρίς αστέρια.  

 

(Ωραίο, φρικτό και απέριττο τοπίον!  

Ελαιογραφία μεγάλου διδασκάλου.  

Αλλά του λείπει μια σειρά ερειπίων  

κι η επίσημος αγχόνη του Παγκάλου) 

 

Κώστας Καρυωτάκης 

 

Και τι δεν είδαν τα μάτια τους κείνες τις μέρες 

του ξεριζωμού. Μιλιούνια κατέφθαναν οι εκπα-

τρισμένοι απ’ τις πατρογονικές των εστίες στον 

λιμένα του Πειραιά. Ξεβράκωτοι, με μόνη πε-

ριουσία λίγα ρούχα κάτω απ’ τη μασχάλη και τις 

αναμνήσεις, ολοζώντανες, ενός ανθηρού παρελ-

θόντος στα κάδρα με τις πολύχρωμες αμφιέσεις 

και τα στολίδια στο λαιμό και τους καρπούς των 

χεριών να δηλώνουν την κοινωνική τους κατα-

γωγή. Απ’ το Αϊβαλί έως τη Σμύρνη, κι από τη 

Θράκη έως τον Πόντο, οι μέρες δόξας έδωσαν 

τη θέση τους στα καπνισμένα πρόσωπα των εκ-

διωγμένων και τα δέρματα κολλημένα στα κόκ-

καλά τους, να τονίζουν την πείνα που θέριζε τα 

στομάχια τους. Κι εδώ, στη μητέρα πατρίδα, οι 

υπεύθυνοι της συμφοράς να κρύβονται πίσω από 

τους εξαφανισμένους κυβερνήτες και τις πολιτι-

κές αποδράσεις. Οι πολιτικάντηδες να ανεβοκα-

τεβαίνουν στα κυβερνητικά κλιμάκια με ταχύ-

τητα φωτός και τους κομματικούς σχηματι-

σμούς, που βαστούσαν στα χέρια τους τις τύχες 

της χώρας, να αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Οι 

βασιλικοί έριχναν το ανάθεμα στους βενιζελι-

κούς· οι βενιζελικοί επέστρεφαν το ανάθεμα 

στους βασιλικούς· κι όλοι μαζί βούλιαζαν τη 

χώρα στις αιμάτινες λίμνες χιλιάδων σφραγισθέ-

ντων απ’ τον φανατισμό των Τούρκων. Σού-

σουρο μεγάλο και οχλοκρατία δάμαζε τα πλήθη 

τούτες τις μέρες. Μέχρι να ανακηρυχτεί η Δη-

μοκρατία από τον Παπαναστασίου, βολόδερνε 

η Ελλάς απ’ τα κατασταλτικά μέτρα κατάπασσα 

την επικράτεια της επαναστατικής επιτροπής του 

Νικολάου Πλαστήρα και τις απόπειρες αποκα-

τάστασης της βασιλικής εξουσίας υπό ομάς φίλα 

προσκείμενων αξιωματικών.  

Μεσολάβησε κι εκείνος ο τρομερός Οκτώ-

βρης με μερίδα αξιωματικών του στρατεύματος 

να συνωμοτούν όπως ανατρέψουν τον «μαύρο 

καβαλάρη». Έβαινε η χώρα προς εκλογάς και 

παραγκωνισμένοι άνδρες του στρατεύματος απ’ 

τη μία και βασιλόφρονες, πιστοί στο στέμμα, 

από την άλλη, συμμάχησαν εναντίον της επανα-

στατικής επιτροπής. Οι μεν γιατί ένιωθαν απο-

μονωμένοι απ’ τα πεπραγμένα, οι δε υπό το 

φόβο ανακήρυξης του αβασίλευτου πολιτεύμα-

τος. Στο τέλος της ημέρας πάλι διαιρεμένοι ε-

ξήλθαν οι Έλληνες απ’ τον βόρβορο των παθών. 

Χιλιάδες αξιωματικοί εν ενεργεία αποτάχθηκαν 

και οι πρωταίτιοι καταδικάστηκαν σε θάνατο. Τί 

κι αν η αγχόνη δεν εφαρμόστηκε τότε; Δόθηκε 

χάρις προκειμένου να κατευναστούν τα πνεύ-

ματα. «Αρκετά με τους τουφεκισμούς» σκέφτηκε 

η ώριμη πολιτεία. Θάψανε τους εξ μέσα στα 

σκοτάδια, ας μην θάψουνε κι άλλους τόσους για 

χάρη του Λεοναρδόπουλου. Δεν χωρά άλλο 

χώμα στην αφεντιά του. Στήθηκαν επιτροπές επί 

επιτροπών, κατέκλυσαν την Ελλάδα διεθνείς ορ-

γανισμοί και εταιρείες παροχής βοήθειας για 

τους ξεσπιτωμένους. Οι ιδιοκτησίες άλλαζαν χέ-

ρια εν μια νυκτί. Ούτε συμβόλαια ούτε νόμοι. 

Προφορικά γίνονταν όλα, με τις ευλογίες τοπι-

κών αρχόντων και της εκκλησίας. Τα συσσίτια 

της τελευταίας κράτησαν όρθιους τους χριστια-

νούς της Ανατολής, ειδάλλως η μητέρα πατρίδα 

θα μετατρεπόταν σε απέραντο νεκροταφείο. 

Εδώ, καλά καλά, δεν διέθετε τα απαραίτητα για 

να θρέψει τους ντόπιους, που τους φορολογούσε 

και τον αέρα που ανέπνεαν, πώς να συντηρήσει 

τους εξαθλιωμένους που έφταναν κατά χιλιάδες; 

Είδαν κι αποείδαν κι εκείνοι και συμβιβάστηκαν 

με την πραγματικότητα που τους υποδέχτηκε. 

Από το θάνατο καλύτερη η ζωή με στερήσεις και 

περιορισμούς.   

Τούτα τα χρόνια ο Αντώνης φοιτούσε στη 

Νομική Σχολή Αθηνών. Στο δεύτερο έτος των 

σπουδών εμβάθυνε στη φιλοσοφία του Δικαίου 

και τα ανθρώπινα, εκ φύσεως δοθέντα, δικαιώ-

ματα, μέσα απ’ τα διδάγματα του Διαφωτισμού 

και των αστικών επαναστάσεων του 18ου και 19ου 

αιιώνα. Την ίδια στιγμή κατά την οποία οι επι-

στάτες έσπρωχναν τα πτώματα των φουκαράδων 

που τύγχανε να αφήνουν την τελευταία τους πνοή 

στα σκαλοπάτια των Προπυλαίων, ο Αντώνης 

και οι υπόλοιποι φοιτητές σχεδίαζαν επί χάρτου 

τη νέα Μεγάλη Ιδέα, βγαλμένη απ’ τους μύθους 

του Κωλέττη και τις φαντασιώσεις των συγχρό-

νων. Παρακολουθούσαν τις παραδόσεις των μα-

θημάτων έως αργά το απόγευμα κι έπειτα συγκε-

ντρώνονταν στον καφενέ του κυρ Αποστόλη, στα 

πλευρά της πλατείας Κλαυθμώνος. Συρροή αν-

δρών, παντός είδους και τύπου, που σχολνούσαν 

κείνες τις ώρες και το σύννεφο καπνού, που 

συσσωρευόταν υψωμένο στο ταβάνι του κατα-

στήματος, μαρτυρούσε τις αγωνίες μιας ολάκε-

ρης γενιάς ανθρώπων του πνεύματος και της βιο-

πάλης.  

«Να δείτε που αυτή τη φορά δεν θα χαριστεί 

ο στρατός. Πλήρωσε ακριβά την ήττα στη Μι-

κρά Ασία» τόνιζε ο υπερεθνικός σε κάθε του το-

ποθέτηση ο Ίωνας, τελειόφοιτος της φιλολογίας.  

«Δέχθηκε βαρύ πλήγμα και ίσως ανεπανόρ-

θωτο. Τώρα, όποιες ενέργειες κι αν υποστηρίξει 

καταλήγουν απονενοημένες. Μια στάση εδώ, μια 

στάση εκεί και το αξιόμαχο του στρατεύματος 

έχει σμπαραλιαστεί σε φανφάρες και διακηρύ-

ξεις» υποστήριζε ο μετριοπαθής Διογένης, φοι-

τητής των θετικών επιστημών.  

«Εγώ σας το δηλώνω καθαρά. Ούτε βασιλικοί 

ούτε βενιζελικοί. Η νέα τάξη πραγμάτων θέτει 

την εργατική τάξη στην πρωτοπορία για την α-

πελευθέρωση του ανθρώπου από τον ζυγό του 

κεφαλαίου και την συναδέλφωση των λαών» ανα-

φώνησε με πάθος και εμπιστοσύνη στα λόγια του 

ο εργάτης Παρασκευάς απ’ το διπλανό τραπέζι. 

Δούλευε στη βιοτεχνία μάλλινων υφασμάτων του 

Ιωάννη Σακελλαρίου. Δεκατέσσερις, δεκαπέντε 

ώρες ημερησίως και μόλις σχολνούσε ξημερο-

βραδιαζόταν στον καφενέ του κυρ Αποστόλη ό-

πως μαθαίνει τις ειδήσεις που κυκλοφορούσαν 

πότε δεξιά και πότε ζερβά. Έπλαθε με το νου 

του εικόνες γεμάτες ένταση και δυναμισμό. «Στη 

Ρωσία γεννήθηκε ο νέος άνθρωπος» ψιθύρισε μη 

τυχόν και τον ακούσουν οι παριστάμενοι και α-

ποκαλυφθεί το ποιόν του. «Ο νέος άνθρωπος, με 

χαρά για τη ζωή, ανέμελος, δίχως σκοτούρες για 

το ψωμί και την επιβίωση» έλεγε και ξανάλεγε, 

με τις θεατρικές κινήσεις των χεριών να προσδί-

δουν υπεραξία στο περιεχόμενο των ιδεολογι-

κών υποστάσεων.  

«Πες και σε μας το μυστικό τούτης της ευτυ-

χίας βρε Παρασκευά» απαντούσε ενοχλημένος ο 

Διογένης. 

«Και γιατί, του λόγου σου, μένεις ακόμη εδώ 

να δουλεύεις σα το σκυλί δεκατέσσερις ώρες τη 

μέρα;» ρώτησε υπαινικτικά ο Ιωάννης και αμέ-

σως ρούφηξε το σιγαρέτο που σιγόκαιγε στα 

χείλη.  

«Πού θα πάει και τα ρούσικα θα γένουν πα-

γκόσμια γλώσσα συνώνυμο ελευθερίας και χει-

ραφέτησης» είπε με στόμφο εκείνος. 

«Δείτε τον Παρασκευά που αντιγράφει τις 

προκηρύξεις του Ριζοσπάστη!» χωράτευε ο Διο-

γένης καθώς παράγγελνε κρασί απ’ το κατά-

στημα.  

Ο κυρ Αποστόλης δεν άργησε να ανταποκρι-

θεί στην παραγγελία. Μόλις απώθησε την κα-

νάτα με τον, πορφυρού χρώματος, οίνο στην ε-

πιφάνεια του ξύλινου τραπεζιού τόνισε στους νε-

αρούς που τον περικύκλωσαν.  

«Δεν σας έχω πει χίλιες φορές όχι πολιτικές 

συζητήσεις εντός του καταστήματος; Βρε, άντε 

να κάμετε καμιά δουλειά μπας και δει προκοπή 

αυτός ο τόπος! Ο ένας θέλει Ρουσίες, ο άλλος 
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Μεγάλες Ιδέες. Μπα σε καλό σας!» είπε και ανα-

χώρησε για την κουζίνα.  

Οι νέοι σύρθηκαν σε κατάσταση ευθυμίας. 

Την χαρά διέκοψε ο Διογένης. 

«Όλος ο ντουνιάς μιλά για την πολιτική κατά-

σταση του τόπου. Και οι έμποροι ζητούν να σω-

πάσουμε» είπε καθώς ύψωνε τον τόνο της φωνής. 

Τη στιγμή εκείνη εισέρχονταν στον καφενέ 

δυο αξιωματικοί του στρατού. Περιπλανώμενη 

σιωπή κυριάρχησε στο χώρο. Οι θαμώνες κοι-

τούσαν με χαμηλωμένα τα βλέφαρα τους άνδρες 

με τις στολές και τα παράσημα που εξέταζαν ε-

πιμελώς τις παρουσίες των. Ο κυρ Αποστόλης 

έσπευσε να τους εξυπηρετήσει.  

«Καλώς το στράτευμα. Δόξα να ‘χει ο στρα-

τηγός μας! Σαν τα ψηλά βουνά να στέκει και να 

αγναντεύει το μεγαλείο της Ελλάδος» έκανε και 

σταυροκοπήθηκε ευλαβικά. 

Στην συμβολική τούτη πράξη ανταποκρίθηκε 

σύσσωμος ο καφενές. Το δεξί χέρι των παριστα-

μένων ενώθηκε στα δάκτυλα του τριαδικού Θεού 

και σχημάτισε το σημείο του σταυρού. Οι φοι-

τητές, που είχαν στοιβαχθεί στα τελευταία τρα-

πέζια, ακολούθησαν το τυπικό περισσότερο από 

φόβο και λιγότερο από πίστη. Από κοντά και ο 

Παρασκευάς. Ξέχασε επί τόπου και το νέο άν-

θρωπο που γεννήθηκε στη Ρωσία και τις ιδέες 

για την παγκόσμια συναδέλφωση των λαών και 

υποχώρησε ατάκτως ενώπιον της στρατιωτικής 

παρουσίας, σχηματίζοντας το σημείο του σταυ-

ρού. Μάλιστα, ήταν τόσο υπερβολική η προσπά-

θειά του να μην αφήσει ίχνος αμφισβήτησης ώ-

στε κινήσαν το ενδιαφέρον των αξιωματικών. 

Θεώρησαν αυτή του την ενέργεια συνώνυμο α-

κολασίας και προσβολής στα θεία. Εις εξ αυτών 

κίνησε να τον επιπλήξει. Αφού σάλιωσε το μου-

στάκι που κατέληγε σε δυο μυτερές γωνίες και 

τακτοποίησε την στολή όπως λάμπουν τα παρά-

σημα στο πέτο, τον πλησίασε απειλητικά.  

«Ποιος είσαι του λόγου σου;» ρώτησε από-

τομα. 

Ο Παρασκευάς ένιωσε τον κρύο ιδρώτα να 

λούζει κάθε σπιθαμή γης του σώματός του, απ’ 

την κορφή ως τα νύχια των ποδιών. Ανασήκωσε 

τις κόρες των ματιών και με τρεμάμενη φωνή α-

πάντησε σαν απολογούμενος σε δικαστική αί-

θουσα. 

«Ευπειθώς αναφέρω, κύριε αξιωματικέ, ονο-

μάζομαι Παρασκευάς Τούλογλου»  

«Και για ποιο λόγο περιπαίζεις τα θεία, Πα-

ρασκευά Τούλογλου;» συνέχισε εκείνος ενώ πίσω 

του εμφανίστηκε ο δεύτερος αξιωματικός. 

Στον καφενέ του κυρ Αποστόλη δεν ακουγό-

ταν ο παραμικρός ήχος. Λες και ο χρόνος στα-

μάτησε μεμιάς και η ιστορία πάγωσε σαν ά-

γαλμα εμπρός τους. Ο νεαρός Παρασκευάς μια 

άσπριζε σαν το πανί και μια κοκκίνιζε από 

ντροπή. Οι λέξεις είχαν κολλήσει στη λάσπη των 

σιελογόνων αδένων της στοματικής κοιλότητας. 

Στο λαιμό του ο διάδρομος είχε ξεραθεί. Μο-

νάχα η ανάσα του μπαινόβγαινε απ’ τα 

ρουθούνια ρυθμικά, δίχως αναστολές. Τότε, απ’ 

το διπλανό τραπέζι των φοιτητών, σηκώθηκε ο, 

μέχρι πρότινος θεατής των γεγονότων, Αντώνης 

και ζητωκραύγασε, «Δόξα και τιμή στον στρα-

τηγό Πάγκαλο!». 

Στο άκουσμα αυτό κύμα ευθυμίας και αλλη-

λεπιδράσεων έλαβε χώρα, με τους θαμώνες θαρ-

ρεμμένους να υψώνουν τα ποτήρια τους και να 

εύχονται υγεία και μακροζωία στον δικτάτορα. 

Οι δυο αξιωματικοί έμοιαζαν ικανοποιημένοι με 

την απρόσμενη τροπή των πραγμάτων. Αφου-

γκράστηκαν το λαϊκό αίσθημα και χαμογέλα-

σαν. Γύρω τους οι άνδρες επανήλθαν στις πρό-

τερες συζητήσεις και οι φωνές τους τάραξαν έτι 

μία φορά την ησυχία του εξωτερικού περιβάλλο-

ντος χώρου. Οι αξιωματικοί κάθισαν εκ νέου 

στις θέσεις τους. Δίχως να πάρουν το βλέμμα 

τους απ’ τον Παρασκευά, παρήγγειλαν την 

πλειοψηφία των προϊόντων που το κατάστημα 

διέθετε προς κατανάλωση. Απ’ το τραπέζι τους 

παρέλασαν λογιών λογιών μεζέδες και άφθονο 

κρασί. Κερνούσαν τους υπόλοιπους στο όνομα 

του στρατηγού Πάγκαλου. Ο λογαριασμός φού-

σκωσε επικίνδυνα. Όταν ετοιμάστηκαν να φύ-

γουν, είχαν ήδη παρέλθει τρεις ώρες από την 

πρώτη παραγγελία, ο κυρ Αποστόλης, με θάρ-

ρος και περισσή τόλμη, ζήτησε την πληρωμή 

του λογαριασμού.  

«Ο λογαριασμός στο εξής θα παραδίδεται 

στο Υπουργείο Στρατιωτικών» δήλωσε ο συ-

νταγματάρχης και αφού περίφερε τη γλώσσα του 

στην περιμετρική όψη των δοντιών όπως τα κα-

θαρίσει από τα περιττά υπολείμματα τροφής, 

φόρεσε το πηλήκιο και αναχώρησε υπό τη συνο-

δεία του αξιωματικού.  

Ο κυρ Αποστόλης έμεινε σύξυλος. Απ’ τα 

γύρω τραπέζια απλώθηκε μουρμούρα δυσφο-

ρίας. Αναστέναξε βαθιά. «Άντε τώρα να βρω το 

δίκιο μου με τους καλαμαράδες» είπε και γέλασε 

με την απογοήτευση να κυκλοφορεί ανεμπόδι-

στα στην πρόσοψη των ματιών.  

Οι νεαροί φοιτητές είχαν από ώρα αποχωρή-

σει. Ο Διογένης με τον Ίωνα κινήθηκαν στην 

πλατεία Συντάγματος. Εκεί, με τη δύση του η-

λίου, παρέες συγκεντρώνονταν και σχημάτιζαν 

ζωντανούς πυρήνες οχλαγωγίας. Στην εμφάνιση 

της χωροφυλακής διαλύονταν και χάνονταν στο 

σκοτάδι. Ο Αντώνης με τον Παρασκευά κατευ-

θύνθηκαν προς τα Προπύλαια του Πανεπιστη-

μίου. Κατά την πορεία τους, ανέπτυσσαν σκέ-

ψεις, ιδέες και φαντασιώσεις αναμεμιγμένες με 

φόβους και υπαρξιακές αγωνίες. Κάτω από τον 

σκοτεινό ουράνιο θόλο, που σε λίγη ώρα ετοιμα-

ζόταν να λάμψει υπό τη μεγέθυνση χιλιάδων φω-

τεινών αστέρων προσδίδοντας υπεραξία στο υ-

περοπτικό θέαμα, περπατούσαν ο ένας σιμά 

στον άλλο. Οι αμαξάδες, με τα γκέμια ανά χεί-

ρας και τα άλογα σε υπερένταση, πηγαινοέρχο-

νταν φορτωμένοι πελάτες. Απ’ τις δυο πλευρές 

του δρόμου παρατηρούσε κανείς νεαρά ζευγά-

ρια να προχωρούν με σεμνότητα και εξωτερική 

αυτοσυγκράτηση, όταν μέσα απ’ τα ρούχα και 

τα πανωφόρια τους τα σώματα έκαιγαν από η-

δονή. Όσοι βάδιζαν μονάχοι τους, έγερναν το 

κεφάλι όπως δώσουν ώθηση στα πέλματα να ξε-

μακρύνουν μια ώρα αρχύτερα. Το δροσερό αε-

ράκι που τύλιξε τα μαρμάρινα κράσπεδα στις 

φυλλωσιές των διάσπαρτων δέντρων, μετέφερε 

μαζί του κι ένα σμήνος από μυρωδιές ανθισμέ-

νου καλοκαιριού. Τα μηνίγγια στα ρουθούνια έ-

γλειφαν με μανία καταδίωξης τις ευωδιαστές α-

πεικονίσεις της φύσης.  

«Παρασκευά, με όλο το θάρρος της φιλίας 

μας, να προσέχεις» τόνισε ο Αντώνης. 

«Τί να προσέχω Αντώνη;» ρώτησε απορημέ-

νος. 

«Ό,τι είπε ο κυρ Αποστόλης δεν είχε άδικο. 

Οι καιροί είναι πονηροί. Και οι τοίχοι έχουν αυ-

τιά» τον προειδοποίησε και συμπλήρωσε, «Δια-

βάζεις εφημερίδες;» 

«Που να βρω το χρόνο; Απ’ τις έξι τα χαρά-

ματα ενημερώνω τον επιστάτη στη βιοτεχνία για 

την άφιξή μου. Μέχρι τις οκτώ το βράδυ μετρώ 

δεκατέσσερις ώρες με μια ώρα διάλειμμα για 

φαγητό. Κι αυτό στο πόδι. Μας επιβλέπουν με 

χίλιους δυο τρόπους. Τις προάλλες έβαλαν ανά-

μεσά μας ένα ανήλικο παιδί να μας σερβίρει 

νερό. Άμαθο μαθέ ήταν και απονήρευτο μας τα 

ξεφούρνισε όλα» 

«Δηλαδή;» 

«Να ακούει όσα λέμε και να τα μεταφέρει 

χαρτί και καλαμάρι. Κι έπειτα, να, περνώ από 

τον καφενέ να ξαποστάσω. Εκεί μαθαίνω όσα γί-

νονται στον κόσμο» έκανε πικραμένος.  

«Και τα περί κομμουνισμού που τα μελετάς;» 

συνέχισε επίμονα ο Αντώνης. 

Ο Παρασκευάς αναστατώθηκε. Έμεινε για 

λίγα λεπτά της ώρας ακίνητος. Κούνησε περιμε-

τρικά του χώρου τους οφθαλμούς να παρατηρή-

σει τους πεζούς που περνούσαν αδιάφορα δίπλα 

τους. Μόλις διασφάλισε πως οι λέξεις που θα υ-

πονοούνταν δεν διέτρεχαν κίνδυνο τα αποκά-

λυψε όλα. 

«Κάθε Κυριακή μαζευόμαστε στο υπόγειο 

του παλιού βυρσοδεψείου» 

«Ποιοί συναντιέστε;» ρώτησε εκείνος εμφανώς 

ανήσυχα.  

«Επίτρεψέ μου να μην εισέλθω σε λεπτομέ-

ρειες» 

«Όπως νομίζεις» συγκατένευσε ο συνομιλητής 

του. 

«Εκεί, λοιπόν, μας μιλάνε για το νέο άνθρωπο 

που χτίζεται στη Ρωσία. Μια νέα κοινωνία, βγαλ-

μένη απ’ τα σπλάχνα του καπιταλισμού, γεννιέ-

ται και ξεθαρρεύει» με τις φλέβες στο λαιμό του 

να μαρτυρούν τον ενθουσιασμό που κάλπαζε α-

μείωτος.  

«Εγώ διαβάζω πως υπάρχει πείνα και φτώχεια 

στη Ρωσία και ότι ο νέος άνθρωπος είναι ίδιος 

με τον προηγούμενο» σχολίασε σκωπτικά ο Α-

ντώνης. 

Ο Παρασκευάς έδειξε να αιφνιδιάζεται.  



 Φιλολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης  

«Δε μιλάς σωστά Αντώνη. Όσα διαβάζεις στα 

βιβλία και τις φυλλάδες, τα γράφουν εκείνοι που 

έχουν συμφέρον να παραμείνει αυτή η κατά-

σταση, της εκμετάλλευσης, της βίας και της κα-

ταπίεσης, ως έχει. Όσο πολλαπλασιάζονται τα 

μηδενικά στις τσέπες των τραπεζικών λογαρια-

σμών τόσο θα μας παρουσιάζουν τούτη την κοι-

νωνία ως αγγελικά πλασμένη» 

Ο Αντώνης έδειχνε σκεφτικός. Ο τρόπος με 

τον οποίο υποστήριζε τα πιστεύω του ο Παρα-

σκευάς, κλόνιζε την εμπιστοσύνη του στα γρα-

πτά και τις διαδόσεις.  

«Δεν γνωρίζω την αλήθεια Παρασκευά. Το 

μόνο για το οποίο είμαι βέβαιος, και σε καλώ να 

προσέξεις, είναι ότι η δικτατορία ετοιμάζει νο-

μοθετήματα για την κατοχύρωση του πολιτεύ-

ματος. Ήδη στους φοιτητικούς συλλόγους έχουν 

διαδοθεί φήμες ότι επέρχεται νομοσχέδιο εντός 

των ημερών του Ιουλίου.  

«Τί θα σημάνει αυτό; Νομοσχέδια ψηφίζο-

νται και μένουν ανεφάρμοστα κάθε μέρα» 

«Όχι αυτή τη φορά. Τα πράγματα, πλέον, εί-

ναι διαφορετικά. Αλήθεια, πώς και δεν ήσουν σή-

μερα τακτικός στη βιοτεχνία;» 

«Απόθανε η μάνα του κυρ Σταύρου και μας 

υποχρέωσαν όλους μαζί με τις οικογένειές μας 

να παραβρεθούμε στην κηδεία» 

«Ζωή σε λόγου μας» έκανε και σταυροκοπή-

θηκε.  

«Χωρίς αγώνα για την απελευθέρωση του αν-

θρώπου, η ζωή θα γίνεται ολοένα και πιο δύ-

σκολη» συνέχισε εκείνος απτόητα. 

«Ε, λοιπόν, ακούς τί σου λέω; Θα ψηφιστεί νο-

μοσχέδιο που θα απαγορεύουν τις διαδόσεις α-

νατρεπτικών, για το καθεστώς, ιδεών. Ούτε εφη-

μερίδες ούτε κομματικές οργανώσεις ούτε συλ-

λαλητήρια και απεργίες. Ακούς; Είναι καιρός για 

σωφροσύνη και προσοχή» τόνισε με έμφαση. 

Ο Παρασκευάς προηγήθηκε σκεφτικός λίγα 

βήματα πιο κει. Ο Αντώνης τον ακολούθησε ξο-

πίσω.  

«Έλα να καθίσουμε στο Παγκάκι» του πρό-

τεινε καθώς το ζευγάρι, που μέχρι εκείνη τη 

στιγμή στρογγυλοκάθονταν στις ξύλινες ατρα-

πούς, χάθηκε στο σκοτάδι του ορίζοντα.  

Ο Παρασκευάς υπάκουσε πειθήνια. Κάθισε 

σιμά του και δίχως να ξεστομίσει λέξη περιεργα-

ζόταν τους περαστικούς βυθισμένους στην περι-

συλλογή.  

«Τί συλλογάσαι;» ρώτησε από ενδιαφέρον ο 

Αντώνης. 

«Να, πως μια ζωή κολυμπούσα στη λάσπη. 

Από έξι ετών μπήκα στην παραγωγή. Τα χέρια 

μου, λεπτοκαμωμένα καθώς ήταν, ορμούσαν 

στις δαιδαλώδεις μηχανές. Έβλεπα πελώριες 

σπίθες να γιγαντώνονται στους ατσάλινους φούρ-

νους. Όταν απόθανε ο πατέρας μου, πήγα ψυχο-

παίδι στον Εβραίο μαραγκό Ιωσήφ Βαρλαάμ. 

Είχε εργαστήρι στον Πειραιά. Και τί ξύλα δεν 

κουβάλησα στην πλάτη. Οξιές, ιτιές, καρυδιές. 

Έτριβα τον κορμό με τα χέρια μου μερόνυχτα, 

μέχρι να πάρει το σχήμα που μου υποδείκνυε 

κάθε φορά. Οι παλάμες μου μάτωναν απ’ την πί-

εση και το γδάρσιμο του δέρματος προκαλούσε 

αφόρητους πόνους έως ότου οι πληγές μπαλω-

θούν μονάχες τους. Απ’ τις πρώτες ακτίνες το η-

λίου μέχρι που ‘βγαινε το φεγγάρι, ολόγιομο, 

δούλευα ακατάπαυστα. Καμιά φορά παρακο-

λουθούσα στα κλεφτά το νυχτερινό σχολείο. Τις 

μέρες που οι Εβραίοι έκλειναν τα μαγαζιά τους 

για να προσευχηθούν. Οκτώ χρόνια κύλησαν 

στο ξυλουργείο κι από ‘κει στα ναυπηγεία στου 

Σκαραμαγκά. Άγνωστες φυλές του Θεού συσσω-

ρεύονταν στις τάξεις των εργατών. Συνεννοούμα-

σταν με τα μάτια. Η βαρβαρότητα υπήρξε το 

τραπέζι που τρώγαμε και ξαπλώναμε. Και τώρα, 

να σου εδώ στη βιοτεχνία. Εξάγουμε προϊόντα 

στο Βέλγιο και την Αυστρία, τη Ρουμανία και τη 

Ρωσία. Ούτε που γνωρίζουμε ποια χέρια τα πα-

ραλαμβάνουν, για ποιους προορίζονται. Άγνω-

στοι μεταξύ αγνώστων. Είμαστε αριθμοί στο τε-

φτέρι του επιστάτη, Αντώνη. Τα γράμματα που 

μαθαίνεις τί λένε; Για τί πράγμα μιλάνε;» 

Ο Αντώνης αναστέναξε. Στο νου του ζωντά-

νευαν εικόνες απ’ τις παραδόσεις στα αμφιθέα-

τρα της Νομικής Σχολής. Διατάξεις επί διατά-

ξεων και ιστορικά δεδομένα της Ρωμαϊκής και 

Βυζαντινής περιόδου ξεφύτρωναν ανάμεσα απ’ 

τις λέξεις που αποδεσμεύονταν στα χείλη του κα-

θηγητού.  

«Μιλάνε για τη ρύθμιση των καθημερινών 

σχέσεων των ανθρώπων. Απ’ την οικονομία, το 

εμπόριο και τη θρησκευτική πίστη έως την διοί-

κηση του κράτους και τις διεθνείς συμβάσεις. 

Και όλα αυτά μέσα απ’ την κριτική ματιά τής 

ιστορίας» 

«Φαίνεται σπουδαίο» έκανε με θαυμασμό ο 

Παρασκευάς. 

«Σήμερα, μετά από τη μεταξύ μας συζήτηση, 

καταλήγω σε ένα απλό συμπέρασμα…» 

«Ποιό είναι αυτό;» ρώτησε και ανασήκωσε 

τους οφθαλμούς με αγωνία.  

«Να, πως τη ζωή την έχουμε στοιβάξει σε τό-

μους βιβλίων, βουνά χαρτούρας και γραφειο-

κρατικές αγκυλώσεις» 

«Συμφωνώ» έκανε επιδοκιμαστικά ο Παρα-

σκευάς. 

«Κι εμείς γρανάζια αυτής της μηχανής, ά-

βουλα όντα που αποστηθίζουμε τις σημερινές α-

λήθειες ενάντια στις αλήθειες του χτες, προετοι-

μάζοντας τις αλήθειες που οι επόμενες γενιές θα 

κληθούν να υιοθετήσουν και να αμφισβητήσουν. 

Όλα όσα σήμερα αποθεώνουμε και για τα οποία 

κοπιάζουμε, αύριο θα είναι ανάμνηση στα βι-

βλία» είπε και αποκάλυψε απ’ το εσωτερικό του 

σακακιού μια ταμπακιέρα. Έβγαλε ένα σιγαρέτο 

και το στάθμευσε στα χείλη. Έπειτα, τράβηξε 

απ’ το κουτί με τα σπίρτα τη φωτιά όπως ανάψει 

τον καπνό που στοιβαζόταν στο χαρτί. «Φουμά-

ρεις; Δεν σε πρόσεξα ποτέ να κρατάς σιγαρέτο» 

«Όχι, όχι δεν καπνίζω. Και σίγουρα δεν θα το 

αρχίσω σήμερα» είπε και γέλασαν αμφότεροι. 

«Να πηγαίνω κι εγώ. Αύριο με περιμένει δύ-

σκολη μέρα. Σε χαιρετώ» έκανε και με δειλά βή-

ματα, το ένα πίσω από το άλλο, αργά αργά βυ-

θίστηκε στο βάθος του δρόμου.  

Ο Αντώνης έμεινε με το φλεγόμενο σιγαρέτο 

ανά χείρας να αφουγκράζεται το δροσερό αε-

ράκι του καλοκαιριού που γυρόφερνε τα κενά 

διαστήματα στο μαρμάρινο δάπεδο των Προπυ-

λαίων. Δυο νεαρές γυναίκες φάνηκαν απ’ την ά-

κρη του Πανεπιστημίου με κατεύθυνση την κε-

ντρική λεωφόρο. Συνομιλούσαν μεταξύ τους και 

γελούσαν, ώσπου δυο χωροφύλακες εθεάθησαν 

εμπρός τους. 

«Τα έγγραφά σας, παρακαλώ» έκανε εις εξ αυ-

τών με τον ανώτερό του αξιωματικό να κοιτά αυ-

τάρεσκα.  

Οι κοπέλες αιφνιδιάστηκαν. Αρχικά κοκκίνη-

σαν. Έπειτα, μόλις συνήλθαν απ’ το απρόσμενο 

συναπάντημα, έψαξαν άναρχα στην τσάντα χει-

ρός που κρατούσαν τα κατάλληλα αποδεικτικά. 

Με ανακούφιση τα προέτειναν στα όργανα της 

τάξης. Ο ξερακιανός με το λεπτό μουστάκι και 

τα γαλόνια στον αριστερό ώμο, τις ήλεγχε εξο-

νυχιστικά.  

«Είναι εντάξει» έκανε ο χωροφύλακας. 

«Μέτρησε τις φούστες» πρόσταξε ο αξιωματι-

κός. 

Το όργανο ξεδίπλωσε τη μεζούρα που φύλαγε 

στη φόδρα του παντελονιού. Οι δυο γυναίκες 

άμα τη εμφανίσει της άρχισαν να φωνασκούν και 

να κλωστούν τον άνδρα που επιχειρούσε με αλ-

λεπάλληλες εφορμήσεις να μετρήσει το ύψος της 

φούστας απ’ τον αστράγαλο. 

«Απ’ το έδαφος!» φώναξε ο ξερακιανός με τα 

γαλόνια «Όχι απ’ τον αστράγαλο! Να απέχει έως 

τριάντα πόντους από το έδαφος»  

«Μάλιστα!» απάντησε το όργανο της τάξης 

χαιρετώντας το πηλήκιο σε στάση προσοχής.  

«Κατόπιν διαταγής του Προέδρου της Κυ-

βερνήσεως, καταρτίζεται και υποβάλλεται εις το 

Υπουργείον Εσωτερικών προς έγκρισιν αστυνο-

μική διάταξις, δι’ ης απαγορεύονται αι κονταί 

φούσται των γυναικών. Το κατώτατον άκρον της 

φούστας δέον να απέχη από του εδάφους 30 ε-

κατοστά του μέτρου. Εις τον περιορισμόν τού-

τον υπάγονται άπασαι αι γυναίκες από του 12ου 

έτους και άνω. Αι παραβάτιδαι θα παραπέμπω-

νται εις το επ’ αυτοφώρω πταισματοδικείον, συ-

νυπεύθυνοι θα είναι και οι γονείς αυτών. Η εφαρ-

μογή θα αρχίση από 15 Δεκεμβρίου» έγραφε η 

ανακοίνωση της επισήμου κυβερνήσεως και ο 

νόμος εφαρμόστηκε απαρέγκλιτα, αφού πρώτα 

δόθηκε χρονικό περιθώριο δεκαπέντε ημερών 

όπως αποταθούν οι κυρίες στους μόδιστρους και 

στρώσουν τις φούστες στο επιτρεπτό ύψος.  

«Άσε με, σου λέω!» φώναζε η νεαρή γυναίκα 

με τα ξανθά μαλλιά. 

Η φίλη της μόλις κατόρθωσε να διαφύγει απ’ 

τον στενό κλοιό του χωροφύλακα και το ‘βαλε 

στα πόδια. Η ξανθιά γυναίκα δεν τα κατάφερε. 

Τόσο ο ξερακιανός άνδρας με τα γαλόνια όσο 
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και ο κοντός με τη μεζούρα την τραβολογούσαν 

πότε δεξιά και πότε αριστερά όπως κατορθώ-

σουν να μετρήσουν την απόσταση που χώριζε το 

ύψος της φούστας από το έδαφος. Με χέρια και 

πόδια σε διάταξη και άγαρμπες κινήσεις εκατέ-

ρωθεν, η νεαρή κοπέλα ζήτησε βοήθεια επιτα-

κτικά. Τότε, απ’ το παγκάκι στο οποίο απολάμ-

βανε το σιγαρέτο του πετάχτηκε ο Αντώνης. 

Πλησίασε το αλλόκοτο θέαμα και αναμείχθηκε 

στη συμπλοκή.  

«Σα δε ντρέπεστε κοτζάμ χωροφύλακες, ί-

σαμε τα ψηλά βουνά, να συμπεριφέρεστε στο δύ-

σμοιρο τούτο πλάσμα με κακοήθεια» τόνισε με 

ύφος δέκα καρδιναλίων. 

Οι χωροφύλακες σάστισαν. Κατάπιαν τη 

γλώσσα τους μένοντας σε στάση προσοχής. Μό-

λις επανήλθαν απ’ την απρόσμενη αντίδραση, 

την οποία συνάντησαν στο πρόσωπο του αγνώ-

στου ανδρός, ο αξιωματικός με τα γαλόνια κινή-

θηκε απειλητικά εναντίον του. 

«Ποιος είστε, κύριε; Μια κουβέντα ακόμη και 

σας συλλαμβάνω για απείθεια» 

«Ονομάζομαι Αντώνης Οικονόμου, φοιτητής 

Νομικής Σχολής Αθηνών και απαιτώ να σταμα-

τήσετε αμέσως να τραβολογάτε τη δεσποινίδα» 

Ο χωροφύλακας έμεινε άναυδος. Γρήγορα, 

ωστόσο, αφυπνίστηκε μέσα του ο εγωισμός της 

στολής.  

«Είμαι αξιωματικός της χωροφυλακής και 

τούτη δω η δεσποινίς δεν μας επιτρέπει να ασκή-

σουμε την, εκ του νόμου, διαδικασία μετρήσεως 

της φούστας. Χωροφύλαξ;» διέταξε.  

«Μάλιστα!» απάντησε εκείνος σε στάση προ-

σοχής και το χέρι κολλημένο στο πηλήκιο. 

«Συλλάμβανε τη νεαρή για αντίσταση κατά 

της αρχής» είπε με στόμφο και κάρφωσε το 

βλέμμα του στον, ανήμπορο να αντιδράσει, Α-

ντώνη. 

Το όργανο της τάξης, μετά από ανεπιτυχείς 

προσπάθειες, κατόρθωσε να δέσει πισθάγκωνα 

τα χέρια της γυναικός που σφάδαζε στον πόνο.  

«Μα, την πονάτε!» φώναξε ο Αντώνης. 

«Μην ανακατεύεστε, παρακαλώ» απάντησε α-

διάφορα ο ξερακιανός με τα γαλόνια.  

Οι περαστικοί κοντοστέκονταν όπως διερευ-

νήσουν το περιστατικό που λάμβανε χώρα ενώ-

πιόν τους. Στη θέα της γυναικός με τα χέρια δε-

μένα και τους χωροφύλακες να την σέρνουν κατά 

μήκος των Προπυλαίων, κατέβαζαν ενοχικά το 

κεφάλι και απομακρύνονταν με συνοπτικές δια-

δικασίες. Ο χωροφύλακας οδήγησε τη νεαρή γυ-

ναίκα στο όχημα της υπηρεσίας και την οδήγησε 

στο κτίριο της Αρχής στην Κυψέλη. Τον Αντώνη 

κατέκλυζε μια κρυφή αγωνία. Πεζός άρχισε να 

ακολουθεί το όχημα. Ακόμη κι όταν εκείνο ανέ-

πτυξε ταχύτητα και ξεμάκρυνε, δεν μείωσε το 

ρυθμό. Χρειάστηκε κοντά μία ώρα έως ότου 

φτάσει στην Κυψέλη. Το κτίριο της χωροφυλα-

κής έστεκε μεσίστιο στο κέντρο της άδειας πλα-

τείας. Το σκοτάδι της νυκτός αφέθηκε πυκνό. 

Καθώς η είσοδος στο κτίριο δεν επιτρεπόταν 

στους μη έχοντας υπηρεσία, ο Αντώνης κατέ-

ληξε στο απέναντι πεζοδρόμιο κάτω από μια μα-

νταρινιά. Έκοψε το μανταρίνι που κρεμόταν σα 

Δαμόκλειος σπάθη πάνω του και αφού το ξε-

φλούδισε το γεύτηκε λαίμαργα. Έπειτα, κάθισε 

αναπαυτικά στον κορμό του δέντρου κι έγειρε το 

κεφάλι προς τα πίσω. Πώς να ξεχάσει τα ξανθά 

μαλλιά και το βελούδινο δέρμα; Με τη σκέψη 

της σαν οπτασία να τριγυρνά στο νου του απο-

κοιμήθηκε κάτω απ’ το ανάλαφρο αεράκι του θέ-

ρους.  

Οι πρώτες ακτίνες του ηλίου περιέτρεξαν με-

θοδικά τα ζυγωματικά του προσώπου έως ότου 

αγκιστρώθηκαν στα βαριά βλέφαρα. Οι κόρες 

των ματιών κινήθηκαν ακατάληπτα ώσπου, στο 

τέλος, αντίκρισαν ενώπιόν τους το κτίριο της χω-

ροφυλακής. Ελάχιστος κόσμος περνούσε απ’ 

τον κεντρικό δρόμο που τον χώριζε. Μονάχα 

μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας στάθηκε εμπρός 

του και τον κοίταξε, με τον πόνο να καθρεφτίζε-

ται στον αναστεναγμό που διέφυγε καθώς άφηνε 

στα πόδια του μια ολάκερη δραχμή. Η κίνησή 

της συγκίνησε τον Αντώνη. Ανήμπορος καθώς 

ήτο, δεν πρόβαλε αντίσταση. Έγνεψε καταφα-

τικά το κεφάλι σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Με τη 

δραχμή στην τσέπη του σακακιού σηκώθηκε και 

τακτοποίησε τις ενδυματολογικές του επιλογές. 

Έπειτα, πλησίασε τον χωροφύλακα που φρου-

ρούσε την είσοδο του χώρου. 

«Καλημέρα σας» είπε και κοντοστάθηκε.  

«Τί θα θέλατε;» ρώτησε εκείνος νυσταγμένα 

καθώς ανέμενε από στιγμή σε στιγμή τον συνά-

δελφο να τον αντικαταστήσει. 

«Την κοπέλα που φέρανε χθες, μήπως γνωρί-

ζετε που την κρατούν;» 

«Ποια κοπέλα;» ρώτησε εκείνος αδιάφορα. 

«Μια ξανθιά γυναίκα, με δαντελωτό φόρεμα 

γαλάζιου χρώματος. Την φέρανε χθες το βράδυ 

στο τμήμα» 

«Όνομα;» 

«Αντώνης Οικονόμου, φοιτητής Νομικής 

Σχολής Αθηνών» 

«Όχι το δικό σας κύριε, της κοπέλας» 

«Δεν το γνωρίζω» είπε και κοκκίνησε από συ-

στολή. 

«Δεν το γνωρίζετε; Τότε τί με πιλατεύεις άν-

θρωπέ μου πρωί πρωί;» 

«Τη φέρανε χθες βράδυ…» 

«Δεν γνωρίζω τίποτες. Παρακαλώ, παρακαλώ 

πηγαίνετε» και με το δεξί χέρι έδειξε τον επίμονο 

συνομιλητή την υποχρέωση απομάκρυνσης. 

Ο Αντώνης έκανε δυο βήματα προς τα πίσω. 

Ελάχιστες στιγμές αργότερα, προτού οι δείκτες 

του ρολογιού διαβούν την απόσταση ενός λε-

πτού της ώρας, κατέφθασε ο αντικαταστάτης 

του. Αφού αντάλλαξαν τα τυπικά συνθηματικά 

αλλαγής φρουράς, ο νέος χωροφύλακας έλαβε 

τη θέση του στην εξώπορτα του κτιρίου. Ο Α-

ντώνης δίχως να πτοείται απ’ την πρότερη ήττα 

επανήλθε δριμύτερος. Πλησίασε τον φρουρό 

και, με ευγενικό ύφος, ζήτησε τα στοιχεία της 

νεαρής κοπέλας που έφεραν, πισθάγκωνα δε-

μένη, σε τούτο το κτίριο χθες βράδυ. 

«Μισό λεπτό να ρωτήσω τον αξιωματικό υπη-

ρεσίας» απάντησε εκείνος. 

Ο Αντώνης έπλεε σε πελάγη ευτυχίας για την 

απροσδόκητη απόκριση του οργάνου της τάξης. 

Έπειτα από λίγο ο φρουρός επέστρεψε στη θέση 

του. 

«Στη δεσποινίδα Ρόζα Παυλίδου αναφέρε-

στε;» 

«Πιθανόν…» απάντησε εκείνος αινιγματικά. 

«Ήτο η μόνη δεσποινίς που κρατείτο το 

βράδυ για απείθεια κατά της αρχής και αντί-

σταση. Εντός ολίγων λεπτών θα οδηγηθεί στο 

πταισματοδικείο στην οδό Λεάνδρου επί της 

Σταδίου να δικαστεί» 

«Να δικαστεί;» ρώτησε έντρομος. 

«Μάλιστα» απάντησε εκείνος μονολεκτικά. 

Ο Αντώνης δεν έχασε καιρό. Έτρεξε όσο πιο 

γρήγορα βαστούσαν τα πόδια του. Τα πέλματα 

έκαιγαν απ’ την οχλοβοή που προκαλούσε ο 

γδούπος των υποδημάτων στο χωμάτινο έδαφος. 

Κρατούσε την αναπνοή εγκλωβισμένη στις κυ-

ψέλες των πνευμόνων. Ο ιδρώτας έγλειφε το 

κορμί του. Κάθε σπιθαμή γης νότιζε τα υγρά 

σταγονίδια που ξεκολλούσαν απ’ το μέτωπό του 

και στιγμάτιζαν το υπόστρωμα. Δε λύγισε απ’ 

την κοπιώδη προσπάθεια. Παρά τον καυτό ήλιο 

που εξέπεμπε κατά κύματα τη ζεστή του ανάσα, 

εκείνος συνέχισε να τρέχει δίχως σταματημό. 

Λιγότερο από ώρα, λουσμένος στον ιδρώτα του, 

βρώμικος και ταλαιπωρημένος, έφτασε στον 

προαύλιο χώρο του πταισματοδικείου. Χωροφύ-

λακες και στρατιώτες κατά κύριο λόγο συσσω-

ρεύονταν ακατάστατα. Η βρύση που διέθετε με 

το κρυστάλλινο νερό να εξοβελίζεται ακατάπαυ-

στα υπήρξε πηγή όασης. Βούτηξε το κεφάλι του 

κι έτσι ηλιοκαμένο καθώς ήταν αλάφρωσε με-

μιάς τα εγκαύματα που σωρηδόν σχηματίζονταν 

στο δέρμα του εγκεφάλου. Καταβρόχθισε τα λι-

μνάζοντα ύδατα ακούγοντας σε κάθε κατάποση 

τους καρδιακούς του παλμούς να συστέλλονται 

και να διαστέλλονται σε ισορροπία εναλλαγών. 

Ανακουφισμένος προσέγγισε τον άνδρα με το 

τουφέκι ανά χείρας. 

«Έφτασε το όχημα με τη νεαρά κοπέλα;» ρώ-

τησε αμήχανα. 

Ο άνδρας βαριεστημένα έστρεψε το δεξί του 

μάτι προς το σημείο απ’ το οποίο εξήλθε η πνι-

γερή φωνή. Συνοφρυώθηκε στην όψη του ανδρός 

που τον κοίταζε με αγωνία. 

«Δεν σας εννόησα» απάντησε με σοβαρό ύ-

φος. 

«Η δίκη για τις φούστες πότε ξεκινά;» 

«Α, οσονούπω. Αναμένεται η άφιξης της υπη-

ρεσίας» 

Δεν πρόκαμε να αποσώσει το λόγο του και το 

όχημα κόρναρε επιδεικτικά. Ο αρχιφύλακας της 

πύλης έσπευσε να ανοίξει διάπλατα τα φύλλα της. 

Το όχημα εισήλθε στον προαύλιο χώρο. Δυο 

άνδρες της χωροφυλακής βοήθησαν τη νεαρή 
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γυναίκα όπως κατέβει με ασφάλεια. Οι γονείς 

της, που έστεκαν σε μια γωνιά, άμα τη εμφανίσει 

της πετάχτηκαν προς το μέρος της σύγκορμοι. 

Η μητέρα της πρόφτασε να την αγκαλιάσει προ-

τού οι άνδρες της υπηρεσίας μπουν ανάμεσά 

τους και τις χωρίσουν. Δευτερόλεπτα πριν αρχί-

σουν να την σπρώχνουν στην αίθουσα του δικα-

στηρίου, περίστρεψε τους οφθαλμούς της, ζω-

γραφισμένους στο πράσινο της φύσης, στο 

χώρο. Ανάμεσα στα κυπαρίσσια, που ορθώνο-

νταν πελώρια στον ουράνιο θόλο, διέκρινε τον 

άνδρα που αποπειράθηκε τη χθεσινή μέρα να τη 

βοηθήσει. Ένα χαμόγελο ευγνωμοσύνης διέρ-

ρευσε στα χείλη, όσο τα χέρια παρέμεναν δέ-

σμια.  

«Παρακαλώ, παρακαλώ» επαναλάμβανε ο αρ-

χιφύλακας καθώς έσερνε το σαρκίο της κοπέλας 

στον διάδρομο της αιθούσης. 

Οι γονείς, και μερικές φίλες της κοπέλας, την 

ακολούθησαν. Μαζί τους και ο Αντώνης. Η αί-

θουσα του δικαστηρίου, λιτή κι απέριττη, ξεδι-

πλωνόταν ενώπιόν τους. Η εικόνα του εσταυρω-

μένου δέσποζε στο μέσο αυτής. Τρεις σειρές κα-

θισμάτων φιλοξενούσαν τα στασίδια του ακροα-

τηρίου. Στις πρώτες θέσεις οι γονείς της κάθο-

νταν σε αναμμένα κάρβουνα. Πέριξ της αιθού-

σης, ομάδα δημοσιογράφων, με τα σημειωματά-

ρια ανά χείρας, προετοιμαζόταν όπως καταγρά-

ψει τις παραμικρές λεπτομέρειες της υπόθεσης, 

επενδύοντας στις γαργαλιστικές περιγραφές που 

ακόμη κι αν αποτελούσαν αποκύημα της φαντα-

σίας ήταν εξαιρετικά θελκτικές στο αναγνωστικό 

κοινό που διψούσε για την κλειδαρότρυπα της 

κοινωνίας. Ο Αντώνης στάθηκε κοντά στην 

πόρτα της εισόδου. Την αίθουσα περικύκλωσαν 

σμήνη από χωροφυλάκους και οπλισμένους 

στρατιώτες. Το τριμελές δικαστήριο ανέβηκε 

στην έδρα. Μετά από τις απαραίτητες συστάσεις 

ο δικαστής κάλεσε το όργανο της τάξης, τον ξε-

ρακιανό αξιωματικό με τα γαλόνια, όπως κατα-

θέσει σχετικά με την υπόθεση. 

«Πείτε μου κύριε αξιωματικέ της χωροφυλα-

κής για το συμβάν. Πώς αντέδρασε η κατηγο-

ρούμενη στο αίτημά σας;» 

«Αρχικά μαζί με τη φίλη της που την συνό-

δευε μας έδειξαν τις ταυτότητές τους» 

«Και στη συνέχεια;» 

«Όταν ζητήσαμε να μετρήσουμε το ύψος της 

φούστας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

αρνήθηκαν κατηγορηματικά» 

«Δηλαδή, πώς αρνήθηκαν;» 

«Φωνασκούσαν, κύριε δικαστά, και κλωτσού-

σαν το όργανο όπως αποτρέψουν την επιτέλεση 

του καθήκοντός του» 

«Υπήρχε προφανής λόγος γι’ αυτή την στάση 

των νεαρών γυναικών;» 

«Κανένας απολύτως. Τις παρακαλέσαμε κατ’ 

επανάληψη να μας επιτρέψουν το μέτρημα της 

φούστας» 

«Ήσασταν ευγενικοί;» 

«Μάλιστα, κύριε δικαστά» απάντησε με αυτο-

πεποίθηση ο αξιωματικός. 

«Πολύ καλά» έκανε αυτός και κάλεσε στο 

βήμα την κατηγορούμενη Ρόζα Παυλίδου. «Ορ-

κιστείτε, παρακαλώ» 

«Ορκίζομαι» απάντησε εκείνη αθώα. 

«Στο ευαγγέλιο δεσποινίς, όχι σε μένα» και 

σούσουρο γέλωτος πλανήθηκε στην αίθουσα. 

Η Ρόζα Παυλίδου τοποθέτησε την παλάμη 

του δεξιού της χεριού στο ευαγγέλιο. 

«Ορκίζομαι να είπω την αλήθεια και μόνο την 

αλήθεια, δίχως φόβο και πάθος» πρόσταξε ο δι-

καστής. 

«Ορκίζομαι να είπω την αλήθεια και μόνο την 

αλήθεια, δίχως φόβο και πάθος» επανέλαβε πει-

θήνια εκείνη.  

«Λοιπόν, ακούσατε τον αξιωματικό της χωρο-

φυλακής που σας κατηγόρησε για απείθεια και 

αντίσταση κατά της Αρχής. Τί έχετε να δηλώ-

σετε;» 

«Ψέματα, κύριε πρόεδρε!» αναφώνησε με 

θράσος. 

«Πώς;» αιφνιδιάστηκε εκείνος. 

Τα δάκτυλα των δημοσιογράφων δεν σταμά-

τησαν να αραδιάζουν λέξεις και φράσεις πυκνο-

γραμμένα στις σελίδες των σημειωματάριων.  

«Αντιδράσαμε, κύριε πρόεδρε, όπως οφείλει 

να αντιδρά κάθε ανυπεράσπιστο πλάσμα όταν οι 

κύριοι, τους οποίους οι Έλληνες φορολογούμε-

νοι πληρώνουν απ’ τον τίμιο ιδρώτα τους για να 

εφαρμόζουν το νόμο, με πρόφαση το μέτρημα 

της φούστας» κι έδειξε τον αξιωματικό της χω-

ροφυλακής «επιχείρησαν να θωπεύσουν τους μη-

ρούς των ποδιών μου» ολοκλήρωσε υπερτονίζο-

ντας το ρήμα προκαλώντας αναστάτωση στην 

αίθουσα.  

Ο δικαστής έστρεψε το βλέμμα του στον α-

ξιωματικό της χωροφυλακής που έμοιαζε να έχει 

απωλέσει φιάλες αίματος καθώς άσπρισε σαν το 

πανί. 

«Κύριε αξιωματικέ, σύμφωνα με τα λεγόμενα 

της κατηγορουμένης, επιχειρήσατε να θωπεύ-

σετε τους μηρούς των νεαρών κορασίδων» υπο-

γράμμισε αναψοκοκκινισμένος. 

Ο άνδρας διαμαρτυρήθηκε επιστρέφοντας 

την κατηγορία ως ψευδή και αναληθή. Τότε, απ’ 

τα βάθη της αιθούσης, η φωνή του Αντώνη δια-

πέρασε την απόσταση που χώριζε την είσοδο 

έως την δικαστική έδρα. Μια φωνή στιβαρή, γε-

μάτη πάθος για δικαιοσύνη.  

«Τη θώπευσαν επανειλημμένως!» αναφώνησε 

και κινήθηκε προς το μέρος του δικαστή. 

«Εσείς ποιος είστε;» 

«Αυτόπτης μάρτυρας» δήλωσε. 

«Δηλαδή ήσασταν παρών την στιγμή του γε-

γονότος;» 

«Όχι απλά ήμουν παρών, αλλά μπλέχτηκα 

στην αντιδικία προκειμένου να γλιτώσω τη νε-

αρή κοπέλα απ’ τις αμφισβητούμενες προθέσεις 

του οργάνου της τάξης» 

«Πώς ονομάζεστε;» ρώτησε ο πρόεδρος της 

έδρας. 

«Αντώνης Οικονόμου, φοιτητής Νομικής 

Σχολής Αθηνών» 

«Τί δουλειά είχατε στο σημείο του συμβά-

ντος;» 

«Βγήκα περίπατο, κύριε πρόεδρε, και κάθισα 

να ξαποστάσω στα Προπύλαια του Πανεπιστη-

μίου» 

«Περιγράψτε τα όσα είδατε, παρακαλώ» 

«Μόλις είχε βραδιάσει. Λίγος κόσμος περιφε-

ρόταν στους δρόμους. Τότε, απ’ την πλευρά του 

Πανεπιστημίου εμφανίστηκαν δυο κοπέλες και 

από την πλευρά της λεωφόρου ανέβαιναν τα όρ-

γανα της τάξης. Τότε, ζήτησαν τα έγγραφα ταυ-

τοποίησης των δεσποινίδων. Εκείνες τα έδειξαν 

δίχως αντιρρήσεις»  

«Κι έπειτα;» ρώτησε ανυπόμονα. 

«Έπειτα, πρόσταξε ο αξιωματικός της χωρο-

φυλακής να μετρηθεί η φούστα των γυναικών με 

τη μεζούρα» 

«Και τη μέτρησε;» 

«Με πρόφαση τη χρήση της μεζούρας, είδα 

με τα ίδια μου τα μάτια το όργανο να θέτει το 

χέρι του στον μηρό της δεσποινίδος»  

Το σούσουρο επιδεινώθηκε.  

«Δηλαδή δηλώνετε ευθαρσώς και υπεύθυνα 

πως η αντίδραση της κοπέλας προήλθε απ’ την 

απρέπεια του οργάνου;» 

«Απολύτως. Η αμφίεσή της ήταν τέτοια που 

δεν επέτρεπε οποιονδήποτε φόβο εκ μέρους της 

στο μέτρημα της φούστας. Ήταν κομψή και με 

ευσέβεια στα χρηστά ήθη» 

Ο αξιωματικός κατάπιε τη γλώσσας του. Είχε 

ανοίξει τους οφθαλμούς από έκπληξη. Το ένα 

ράπισμα ακολουθούσε το επόμενο, δίχως να κα-

ταφέρνει να συνέλθει. Το στόμα του δέθηκε με 

χίλιους κόμπους και μήτε λέξη τολμούσε να ε-

ξέλθει από δαύτο. Ο δικαστής ζήτησε την επιβε-

βαίωση των γεγονότων που ο μάρτυρας κατέ-

θεσε. Μετά την αδυναμία απάντησης στα ερωτή-

ματά του, η δικαστική αρχή συσκέφτηκε. Έπειτα 

επανήλθαν.  

«Το δικαστήριο απαλλάσσει την κατηγορού-

μενη από τις βαρύνουσες κατηγορίες. Όσον α-

φορά εσάς, κύριε αξιωματικέ, διατάσσεται διοι-

κητική έρευνα τόσο για τους χειρισμούς σας όσο 

και για την αμέλεια την οποία επιδείξατε στην 

συμπεριφορά του κατωτέρου σας. Παράλληλα, 

σας επιβάλλεται παρακράτηση μισθού ίση με 

την αξία των δύο τρίτων του μηνιαίου ύψος απο-

δοχών. Για τον χωροφύλακα, που προέβη στις 

άνωθεν απρεπείς χειρονομίες, προτείνεται η α-

ποπομπή του από το σώμα. Αίτημα το οποίο θα 

εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα της υπηρε-

σίας. Λύεται η συνεδρίασις» έκανε ο δικαστής 

και σύσσωμη η τριμελής έδρα αποχώρησε.  

Έκρηξη ενθουσιασμού και επιφωνήματα χα-

ράς εξαπλώθηκαν, σα φωτιά σε ξερά σιτάρια, απ’ 

άκρη σ’ άκρη της αιθούσης. Οι γονείς της Ρόζας 

Παυλίδου έσπευσαν να την αγκαλιάσουν. 
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Εκείνη, ωστόσο, αναζήτησε το νεαρό που με 

την, καίριας σημασίας, παρέμβασή του έγειρε 

την πλάστιγγα της δίκης υπέρ της. Οι κόρες των 

ματιών της συγκινημένες βούρκωναν. Μέσα στη 

θολούρα των δακρύων προσπάθησε να ξεχωρί-

σει τη φιγούρα του. Οι δημοσιογράφοι περιόρι-

σαν το οπτικό της πεδίο και, καθώς πνιγόταν 

στους εναγκαλισμούς συγγενών και φίλων και τις 

αμέτρητες ερωτήσεις των γραφιάδων του Τύπου, 

έχασε την επαφή με την παρουσία του. Εκείνος 

απομακρύνθηκε από την αίθουσα υπό την πίεση 

των χωροφυλάκων που εγκατέλειπαν μαζικά το 

χώρο. Στο προαύλιο του πταισματοδικείου, το 

πλήθος κόσμου, που είχε συρρεύσει όπως παρα-

κολουθήσει τη δίκη, άρχισε να διαλύεται εξ ων 

συνετέθη. Ανάμεσά τους και ο Αντώνης. Άυπνος 

και εξαντλημένος επέστρεψε στην οικία του. Έ-

πεσε να κοιμηθεί και μήτε κατάλαβε πότε οι ώ-

ρες κύλησαν ως το επόμενο πρωί.  

Από εκείνη τη μέρα κι έπειτα δεν τον χω-

ρούσε η γη. Το δωμάτιό του έμοιαζε να στενεύει 

λεπτό το λεπτό. Έσκυβε πάνω απ’ τα βιβλία της 

νομικής επιστήμης και οι λέξεις αλληθώριζαν. 

Συναντούσε συμφοιτητές στο Πανεπιστήμιο και 

τα μάτια του έψαχναν να ανταμώσουν εκείνο το 

γλυκό πρόσωπο με τα ξανθά μαλλιά. Επί μέρες 

στάθμευε κάθε απόγευμα ως αργά τη νύχτα στις 

μαρμάρινες οδούς των Προπυλαίων. Μα, εκείνη 

δε φάνηκε ποτέ. Περίλυπος επέστρεψε στην οι-

κία του μετά την τελευταία απόπειρα. Ο χτύπος 

στο παραθύρι της εξώπορτας τον βρήκε απροε-

τοίμαστο. Απρόθυμα κινήθηκε προς το μέρος 

της. Ο Παρασκευάς στεκόταν πίσω της.  

«Καλώς τον» έκανε ανόρεκτα καθώς έτεινε 

χειραψία.  

«Πού εξαφανίστηκες;» τον αποπήρε ο Παρα-

σκευάς. 

«Διαβάζω για τις προαγωγικές εξετάσεις» δι-

καιολογήθηκε εκείνος. 

«Αφού έχεις πάνω από μήνα να φανείς στο 

Πανεπιστήμιο» τόνισε με έμφαση ο συνομιλητής 

του και συνέχισε «Όπως και να ‘χει, χαίρομαι 

που σε βλέπω» και με πλατύ χαμόγελο προσπά-

θησε να αλαφρύνει την ατμόσφαιρα.  

«Πες μου τα νέα σου…» 

«Άσε τα νέα μου και επίλεξε τα κυριακάτικά 

σου ρούχα. Ένα ολάκερο καλοκαίρι ήσουν εξα-

φανισμένος. Τώρα, όμως, ήρθε η ώρα να βγούμε 

έξω» 

«Και γιατί τα κυριακάτικα ρούχα;» 

«Μα, καλά, δεν διαβάζεις εφημερίδες; Δεν ε-

νημερώνεσαι για τα γεγονότα;» 

«Ποια γεγονότα;» έκανε ανήξερα.  

«Ήδη απ’ τον Ιούλιο εκδόθηκε διάταγμα για 

τους καταχραστές του δημοσίου χρήματος επί 

ποινή του απαγχονισμού»  

Ο Αντώνης έμεινε άναυδος. 

«Σκουραίνουν τα πράγματα» υπογράμμισε.  

«Τα πρώτα δείγματα γραφής θα τα δούμε σή-

μερα» 

«Τί εννοείς;» 

«Εικοσιένα κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν 

σε δίκη με την κατηγορία κατάχρησης δημοσίου 

χρήματος ύψους εικοσιπέντε εκατομμυρίων 

δραχμών» 

«Τί λες;» απόρησε εκείνος. 

«Κοίτα να δεις πως στήθηκε η κομπίνα. Ορι-

σμένα απ’ τα μέλη της σπείρας παρουσιάζονταν 

στις αρμόδιες αρχές, διεκδικώντας υπέρογκα 

ποσά δήθεν για επιτάξεις περιουσιακών τους 

στοιχείων κατά την Μικρασιατική εκστρατεία. 

Στις δηλώσεις τους, με τη βοήθεια αξιωματικών 

του στρατεύματος, εκδίδονταν εντάλματα πλη-

ρωμών. Σούσουρο μεγάλο γίνηκε. Στη δίκη 

πάνω από εκατό πενήντα μάρτυρες κατηγορίας 

και άλλοι τόσοι υπεράσπισης κλήθηκαν από το 

δικαστήριο. Κοσμοσυρροή μεγάλη! Μόλις προ-

χθές ο στρατοδίκης Δάρας ανέγνωσε την ετυμη-

γορία» 

«Και;» 

«Τρεις απ’ το σύνολο των κατηγορουμένων 

καταδικάστηκαν στην εσχάτη των ποινών» 

«Πώς;» έκανε, μη μπορώντας να πιστέψει όσα 

άκουγε. 

«Ο Αντισυνταγματάρχης του στρατού Διονύ-

σης Δρακάτος και ο Αντισυνταγματάρχης της 

χωροφυλακής Ιωάννης Ζαφειρόπουλος σήμερα 

θα θανατωθούν δημόσια. Ήταν τυχερός ο εμπο-

ράκος Αριστείδης Αϊδινλής που την τελευταία 

στιγμή του απονεμήθηκε χάρη» 

«Και τώρα;» 

«Πλήθος κόσμου τραβά για το Γουδί» 

«Δι’ απαγχονισμού;» ρώτησε ο Αντώνης, με 

τον τρόμο να καθρεφτίζεται στο πρόσωπό του. 

«Μέγα θέμα στον Τύπο όλες αυτές τις μέρες» 

Ο Αντώνης κλείστηκε στην κάμαρή του. Εν-

δύθηκε ρούχα ευπρεπή, με γραβάτα, κοστούμι 

και τιράντες να κρατούν το παντελόνι. Γυάλισε 

τα δερμάτινα υποδήματα και αφού χτένισε τα 

μαλλιά στο πλάι και αρωματίστηκε, τοποθέτησε 

ένα μαντήλι στο πέτο και συνόδευσε τον Παρα-

σκευά στον τόπο της εκτέλεσης.  

Πράγματι, οι Αθηναίοι είχαν βρεθεί από νω-

ρίς στο χώρο για να καταλάβουν την κατάλληλη 

θέση όπως παρακολουθήσουν μεγαλοπρεπώς το 

έργο. Ένας χώρος υπερυψωμένος, γυμνός από 

φύση, σε μια άγονη πετρώδη υφή, κυκλωμένος 

από δέντρα. Το ικρίωμα είχε στηθεί στην κο-

ρυφή του. Δυο σχοινιά κρέμονταν με καθοδική 

πορεία σε βρόχο. Απ’ το βάθος του ορίζοντα 

φάνηκε η μπάντα του στρατού. Παιάνιζε πένθιμα 

εμβατήρια, ενώ οι στρατιώτες που την ακολου-

θούσαν βαστούσαν τα οπλοπολυβόλα υπό μά-

λης. Μόλις οι δύο μελλοθάνατοι έφτασαν συνο-

δεία αξιωματικών, τη σκυτάλη έλαβαν τα τα-

μπούρλα. Με ρυθμό και τόνο πεσιμιστικό, όρι-

ζαν τα τελευταία βήματα προς την αγχόνη. Το 

πλήθος βαστούσε την ανάσα του. Οι δύο άνδρες 

έμοιαζαν ήρεμοι, σχεδόν γαλήνιοι. Ακολούθη-

σαν τις οδηγίες των υπευθύνων. Ο Διονύσης 

Δρακάτος, μόλις βρέθηκε ενώπιον του ικριώμα-

τος, αναστέναξε βαθιά. Τα πνευμόνια του 

ρούφηξαν τις τελευταίες σταγόνες οξυγόνου, που 

τύγχανε να περνούν εμπρός του, και, κάνοντας 

τον σταυρό του, έγνεψε καταφατικά στον δήμιο, 

που του πέρασε το σχοινί στο λαιμό. Ο Ιωάννης 

Ζαφειρόπουλος στάθηκε για λίγο ακίνητος. Πε-

ρίφερε τους οφθαλμούς του στα πρόσωπα των 

ανθρώπων, που κατά χιλιάδες παρακολουθού-

σαν, με κομμένη την ανάσα, την τελετή. Ανά-

σαινε ανεπαίσθητα. Έπειτα, προσκάλεσε τον δή-

μιο όπως του περάσει το σχοινί στο λαιμό. Πρό-

θυμα ο τελευταίος υπάκουσε. 

Ο Αντώνης έμεινε αποσβολωμένος. Υπό το 

φόβο της σκηνής του θανάτου, που πλησίαζε με 

κραδασμούς, έστρεψε το βλέμμα του πέρα μα-

κριά του ικριώματος. Προς έκπληξή του αντί-

κρισε το χρυσαφί χρώμα των μαλλιών, καθώς α-

νέμιζε διακριτά ανάμεσα στα μαυροφορεμένα 

σώματα των θεατών.  

«Αυτή είναι!» είπε με ενθουσιασμό. 

Ο Παρασκευάς αναζήτησε το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος. 

«Ποια λες;» 

«Η Ρόζα Παυλίδου…» απάντησε με θαυμα-

σμό. 

Και καθώς άφηνε την πρότερή του θέση, άρ-

χισε να δρασκελίζει δεξιά και αριστερά των θεα-

τών, να προσεγγίσει το σημείο που στεκόταν ε-

κείνη, με τα ξανθά μαλλιά και το, όλο ζωντάνια, 

καλλίγραμμο ανάστημα. Ο λαιμός των δύο αν-

δρών διαμελίσθηκε σε κομμάτια καθώς κρέμο-

νταν στο κενό, με τα σώματά τους να σπαρτα-

ράνε σαν ψάρια που ξέβγαλε το κύμα στην ακτή. 

Κι ο Αντώνης, επιταχύνοντας το βήμα, με τον 

έρωτα να κατακλύζει τους καρδιακούς παλμούς 

να προσπερνά χιλιάδες ανθρώπινα σαρκία όπως 

υψώνονταν στο διάβα του. 

Αντώνης Ε. Χαριστός 

 Στον καφενέ 

     Το χινόπωρο είχε μπει για τα καλά πια και οι 

μέρες είχαν μικρέψει, ενώ τελευταία φυσούσε έ-

νας νοτισμένος αγέρας που προμηνούσε βροχές. 

Κυριακή θα ξημέρωνε, 23 του Σεπτέμβρη, μ’ α-

κόμη ο ήλιος δεν είχε προκάμει να φέξει και 

στον ουράνιο θόλο αχνοφωτοβολούσαν μερικά 

αργοπορημένα αστέρια, ωσάν τρεμάμενα απο-

μεινάρια της νυκτός. Σήμερα θα ‘βρεχε σίγουρα, 

από ψες είχε πάρει να βαμβακώνει ο ουρανός και 

να χαμηλώνει. Κι ο καιρός ήδη κρυερός, προε-

τοίμαζε έναν χειμώνα βαρύ, με βροχοπτώσεις 

ραγδαίες και ψύχη δριμύτατα, θαρρείς και ε-

χθρευόταν το πεινασμένο κι άντυτο ανθρωπο-

μάνι, που πάσχιζε να βρει κεραμίδι να απλώσει 

πάνω απ‘ το κεφάλι του και κουβέρτα να σκεπα-

στεί. 

     Μου ‘φερνε στο νου αυτός ο καιρός, τον προ-

περασμένο Σεπτέμβρη, την αποφράδα περίοδο 

της έλευσης των προσφύγων ύστερα απ’ την ε-

θνική συμφορά. Και τότε νυχθημερόν έβρεχε, 

λες κ’ ήθελε ο θεός να μας ξεκάνει ολότελα και 
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ν’ αποτελειώσει ό,τι είχε με κόπο αρχινήσει ο άν-

θρωπος. Απ‘ τις 22 του μηνός είχαν αρχίσει να 

καταφθάνουν οι πρόσφυγες στον Πειραιά, και να 

στοιβάζονται στις αποθήκες του λιμανιού σαν τα 

κρέατα. Βρώμα, αρρώστια και οδυρμό γιόμισε 

ο τόπος ολάκερος. Και θάνατο, αμέτρητο θά-

νατο. Τα κάρα της δημαρχίας κουβαλούσανε τα 

κουφάρια με το σωρό. Σκελετωμένα, αφρόντι-

στα κι αδιάβαστα τα εφόρτωναν, και τα πήγαιναν 

ένας θεός ξέρει που, για να τα θάβουν εκείθε, ό-

που ύστερα δεν θα τα εύρει κανείς.  

     Μέσα σε λίγες ημέρες, άλλαξε ο τόπος μας 

εντελώς και γίνηκε αγνώριστος. Στις πλατείες 

στήνονταν συσσίτια και λαϊκοί έρανοι, ενώ σε 

κάθε γωνιά ξεφύτρωνε κι απ’ ένα γραφείο ευρέ-

σεως εργασίας. Οι δουλειές ήταν λιγοστές όμως, 

τα μεροκάματα ισχνά και οι τιμές των αγαθών 

ολοένα και αύξαιναν. Οι λαϊκοί ξεσηκωμοί και οι 

εργατικές απεργίες είχαν καταντήσει φαινόμενο 

καθημερινό, μα λύση δεν δινόταν. Ο κόσμος 

πεινούσε, και πιότερο απ’ όλους πεινούσαν οι νε-

οφερμένοι μας γείτονες. Να εμφανιστεί τέτοια 

ανάγκη σε τρόφιμα, φάρμακα και κλινοσκεπά-

σματα δυο μέτρα έξω απ‘ το σπίτι μας, δεν το 

περίμενε ποτέ του κανείς μας πως θα συμβεί. 

Και τι μπορούσαμε να προσφέρουμε όμως, στον 

έχοντα ανάγκη και τον δοκιμαζόμενο, αφού δεν 

μας περίσσευε τίποτα για να το δώσουμε απλό-

χερα; Ήταν, εκείνες τις ώρες, να σταυροκοπιέται 

κανένας και με τα δυο του τα χέρια. 

     Κάθε μέρα κατέφθαναν πλοία και ξεφόρτω-

ναν κόσμο με τις χιλιάδες. Η Νίκαια, το Κερα-

τσίνι, που μέχρι τότες ήταν έρημος χώρος, και η 

Δραπετσώνα που ήταν μια απέραντη βιομηχα-

νική ζώνη, γιομίσανε παραπήγματα και πρόχει-

ρους καταυλισμούς. Και σήμερα, δυο χρόνια 

αργότερα, μοιάζουν ακυβέρνητες κι απολησμο-

νημένες, πολυπληθείς πολιτείες. Εκεί κοντά, σε 

μια γειτονιά της παλιάς Κοκκινιάς, πίσω από μια 

οικοδομή που χτιζόταν για μήνες, ζούσε κι ο 

Γιώργης. Ένας νέος που ‘χε έρθει απ’ τη Λάρισα, 

για να σπουδάσει και να γυρέψει την τύχη του. 

Την άλλη εβδομάδα θα ‘δινε εξετάσεις στη Νο-

μική, μα οι οικοδόμοι που δουλεύαν ολημερίς 

τον εξυπνούσαν κάθε μέρα χαράματα, και περί-

μενε πως και πως τις Κυριακές για να μπορέσει 

να κοιμηθεί ανενόχλητος. 

     Όταν πια έφεξε, το νεογέννητο φως εισόρ-

μησε στην κάμαρη του Γιώργη απ’ τις χαραμά-

δες των παραθύρων, μα εκείνος άλλαξε πλευρό 

αποφασισμένος να συνεχίσει τον ύπνο του· μέχρι 

που γίνηκε σαματάς έξω απ’ το σπίτι του και τον 

εξύπνησε. Μέσα στη σιγαλιά της αυγής, είχε α-

κουστεί ένα βιαστικό ποδοβολητό και νεανικά 

ξεφωνητά, που σήκωσαν στο πόδι την γειτόνισσά 

του, την κυρά Πολυτίμη, η οποία έμπηξε ευθύς 

τις φωνές και αναστάτωσε τον τόπο ολάκερο. 

«Δεν ντρέπεστε να φωνασκείτε ακόμη δεν χά-

ραξε. Παλιόπαιδα!» είπε η κυρά Πολυτίμη με 

φωνή υπόβραχνη και υστερική, απευθυνόμενη 

στο πουθενά, και ύστερα άρχισε να κοπανά τις 

πόρτες της με θυμό. 

    Ο τοίχος που χώριζε το διαμέρισμα της κυ-

ράς Πολυτίμης μ‘ εκείνο του Γιώργη, ήταν κα-

μωμένος από τσιγαρόχαρτο και ο Γιώργης πε-

τάχτηκε ορθός, αναταραγμένος απ’ το σαματά. 

Αφού ξέπλυνε τα μούτρα του με κρύο νερό, κι 

έριξε μια αδέξια κλωτσιά σ’ ένα σκαμνί επειδή 

του χαλάσαν τον ύπνο, άρχισε απευθείας να ντύ-

νεται. Φόρεσε βιαστικά το παντελόνι και το που-

κάμισό του, έριξε μια ξεφτισμένη ζακέτα απάνω 

του, άδραξε το μαλακό του γκρίζο καπέλο και 

βγήκε στο δρόμο. 

     Γύρω του, παντού ερημιά. Ακινησία απόλυτη 

και απόκοσμη σιωπή. Δεν ακουγόταν ψυχολα-

λιά, λες και οι πάντες ακόμη εκοιμόνταν μακά-

ριοι. Οι πάντες, εκτός απ’ εκείνον. Ο Γιώργης 

φάνηκε για λίγο διστακτικός, λες και σκεφτόταν 

να επιστρέψει στο δώμα του και να το ρίξει πάλες 

στον ύπνο. Μα ήταν συνάμα και δύσθυμος, τόσο 

που θα του ‘παιρνε ώρα να ξαναβρεί ηρεμία. Συ-

νέχισε να βαδίζει λοιπόν, και πέρασε εμπρός απ’ 

την αναθεματισμένη οικοδομή που του χαλούσε 

τον ύπνο εδώ κι ένα μήνα. Οι σκαλωσιές, τα μα-

δέρια και τα σακιά του τσιμέντου, ήταν αφημένα 

στην άκρη του δρόμου και επροσμέναν το εργο-

τάξιο, που από Δευτέρα θα εξακολουθούσε το 

έργο του. 

     Ο Γιώργης έριξε στο ετοιμόρροπο και ξε-

φλουδισμένο κτίριο μια ματιά μισερή και κλώ-

τσησε μια πέτρα στο δρόμο για να ξεθυμάνει τα 

νεύρα του. Έπειτα, γόργεψε το βήμα του δείχνο-

ντας να νιώθει ντροπή για το θυμό του -παρόλο 

που δεν ήταν ολωσδιόλου αδικαιολόγητος-, φό-

ρεσε το καπέλο του για να λευτερώσει τα χέρια 

του, κι άρχισε να ψάχνει τις τσέπες του μήπως 

βρει κάνα ξεχασμένο τσιγάρο ή κάνα λεφτό για 

να πληρώσει καφέ. Επάνω του όμως, δεν είχε 

ούτε μισό πεντάδραχμο. Στην κυριολεξία μισό, 

γιατί απ’ τον Φεβρουάριο του ‘22, τα χαρτονο-

μίσματα είχαν διχοτομηθεί ώστε να μειωθεί ο τι-

μάριθμος. Μ’ ένα σκίσιμο, οι Έλληνες δάνεισαν 

το κράτος και έχασαν τα μισά τους λεφτά, ελπί-

ζοντας πως θα τα πάρουν πίσω τοκισμένα, μετά 

εικοσαετίας. Το εκατοντάδραχμο ξέπεσε σε πε-

νηντάδραχμο, το εικοσιπεντάδραχμο σε χαρτο-

νόμισμα αξίας δωδεκάμισι δραχμών, το δεκά-

δραχμο ξέπεσε σε πεντάδραχμο, και το πεντά-

δραχμο γίνηκε αέρας που δεν έφτανε για τίποτα. 

     Απένταρος, ατσίγαρος, με τα βλέφαρά του 

βαριά και το στομάχι αδειανό, βάδιζε στα σοκά-

κια της Κοκκινιάς ο Γιώργης, και καθώς πήρε να 

ψιχαλίζει ακολούθησε βιαστικά το δρόμο που έ-

στριβε για να βγει στην πλατεία. Εμπρός απ’ ένα 

κλειστό ζαχαροπλαστείο, απάντησε μερικά ξυ-

πόλητα σχολιαρόπαιδα με σαρακοφαγωμένα 

παντελονάκια, που σεργιάνιζαν γελώντας και μι-

λώντας δυνατά αναμεταξύ τους. Τα κοίταξε για 

λίγο επίμονα, διερωτώμενος αν ήταν αυτά η αι-

τία που ‘χε ξυπνήσει αχάραγα, αλλά ύστερα α-

διαφόρησε και στέριωσε το βλέμμα του στις 

άκαπνες καμινάδες των εργοστασίων και τις 

φθαρμένες σκεπές των φτωχόσπιτων ολόγυρά 

του. 

     Καθώς οι στάλες της βροχής ολοένα εμεγά-

λωναν, φάνηκε πως ερχόταν μια κακοκαιρία που 

δεν έμοιαζε διαβατάρικη. Δεν θα πράαιναν σύ-

ντομα η βροχή κι ο αγέρας, και ο Γιώργης έ-

πρεπε ή να επιστρέψει στο σπίτι του ή να βρει 

αλλού καταφύγι. Στη μια στιγμή που κοντοστά-

θηκε για να σκεφτεί, ο καιρός αγρίεψε απότομα. 

Ο άνεμος πλέον σερνόταν στους τσίγκους και 

στέναζε, ενώ το νερό χτυπιόταν στα τζάμια και 

τις πλάκες των σπιτιών, κάνοντας έναν πάταγο 

που σ’ αλάφιαζε. Άρχισε να τρέχει ο Γιώργης 

λοιπόν, και να κατευθύνεται -αν κι άφραγκος- 

κατά την εκκλησία της Αγίας Σωτήρας και τον 

καφενέ του κυρ-Ανέστη που ήταν λιγάκι πιο 

κάτω. 

     Όταν έφτασε στον καφενέ και τον βρήκε 

ανοιχτό, χίμηξε μέσα μουσκεμένος, έβγαλε το 

καπέλο του, τίναξε τα μανίκια του απ’ τα νερά 

και σήκωσε το βλέμμα για να επιθεωρήσει το 

χώρο. Ο κυρ-Ανέστης, που ήταν ορθός μπρο-

στά στην κουζίνα του, τον κοίταξε παραξενευμέ-

νος απ’ την κορφή μέχρι τον πάτο και ύστερα 

του γύρισε την πλάτη μουρμουρώντας. Ο Επα-

μεινώνδας και ο Θωμάς, δυο βασικοί θαμώνες 

του καφενέ, κάθονταν μαζί σ‘ ένα γωνιακό τρα-

πεζάκι και κοιτούσαν τον Γιώργη επίμονα, ενώ 

εκείνος στεκόταν ακόμη στην είσοδο στάζοντας.  

«Καλημέρα», ψέλλισε ο Γιώργης δήθεν αδιά-

φορα, και ύστερα ξεκίνησε να προχωρά άθαρρα 

ανάμεσα στ’ άδεια τραπέζια για να καθίσει στο 

βάθος. 

«Κακή, ψυχρή κι ανάποδη!» είπε ο Θωμάς με 

ύφος τάχατες αγανακτισμένο και ύστερα, πιο 

αργά, πιο σοβαρότροπα, πρόσθεσε «τέτοιο δρο-

λάπι είχε χρόνια να ρίξει» 

«Άσε να βρέξει, να ξεπλυθεί ο τόπος» είπε ο 

κυρ-Ανέστης κινούμενος προς τον Γιώργη, για 

να του πάρει παραγγελία. Μα ο Γιώργης κατέ-

βασε τα μούτρα του και καμώθηκε πως δεν τον 

είδε, κι ο κυρ-Ανέστης έκανε μεταβολή μουρ-

μουρώντας και επέστρεψε στην κουζίνα του.  

 

*** 

     Ο καφενές του κυρ-Ανέστη, ήταν ένα λαϊκό 

μαγαζάκι με σιδερένια στρογγυλά τραπεζάκια 

και ξύλινες ξεχαρβαλωμένες καρέκλες, που προ-

ορίζονταν να υποδεχτούν τους πισινούς των αν-

θρώπων της εργατιάς του λιμανιού. Αχθοφό-

ρους, ναυτικούς, ανθρώπους της πιάτσας που συ-

ναθροίζονταν για να καλαμπουρίσουν και να πε-

ράσουν την ώρα τους ευχάριστα, εργάτες των κυ-

λινδρόμυλων, σπουδαστές των ναυτικών σχολών, 

μηχανικούς, βαρκάρηδες και γεμιτζήδες, φύλα-

κες του λιμανιού και φορτοεκφορτωτές απ’ όλα 

τα μέρη της Ελλάδος, Κρητικούς, Σαντορι-

νιούς, Υδραίους και άλλους πολλούς, τους καλο-

δεχόταν ο κυρ-Ανέστης στο καφενείο του και 

τους σερβίριζε περιβαλλόμενους από τους 
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χρωμολιθογραφικούς πίνακες επιφανών μορφών 

της ελληνικής ιστορίας, ενώ εκείνοι έκλειναν 

συμφωνίες για μπάρκα, για ναύλα και για κάθε 

λογής εργασία. 

     Ο κυρ-Ανέστης, φιγούρα αγαπητή σε όλους, 

ήταν γνωστός για τους αμόλευτους καφέδες που 

έβραζε και το συνεχές του μουρμουρητό. Χήρος 

κι άτεκνος, με πράο ύφος και μέτωπο πλατύ και 

καθάριο, ψηλός με μακριά χέρια και φαρδύ 

στέρνο, φορούσε πάντοτε την ίδια ντυμασιά, και 

λόγω της λευκής του ποδιάς, θύμιζε στη θωριά 

πιότερο χασάπη παρά καφετζή. Κάθε μέρα ξη-

μεροβραδιαζόταν στον καφενέ του και πλειστά-

κις εκοιμούνταν σ’ αυτόν, για να γλιτώνει απ’ την 

γκρίνια της κακογερασμένης της μάνας του, της 

κυρά Χαρίκλειας,  που τον επερίμενε στο σπίτι 

δύστροπη, κακόκεφη και παραμελημένη. 

    Στο κέντρο του καφενέ, είχε τοποθετήσει ένα 

τετράγωνο τραπεζάκι που ’ταν λιγάκι ψηλότερο 

απ’ τ’ άλλα και το χρησιμοποιούσε ως πάγκο ερ-

γασίας, όπου ακουμπούσε τα σταχτοδοχεία, το 

δίσκο και τα σφουγγαρόπανά του. Στους τοί-

χους, που ήταν πάντοτες φρεσκοβαμμένοι ανοι-

χτό γαλάζιο, είχε κρεμασμένες λιθογραφίες 

πρωθυπουργών, βασιλιάδων και ηρώων του α-

γώνα της εθνικής ανεξαρτησίας, οι οποίοι κο-

σμούσαν τον καφενέ ως σύμβολα περασμένης 

δόξης, κοιτώντας με ύφος απρόσιτο κι αυστηρό, 

που τους έκαμε να μοιάζουν επιφανή φαντά-

σματα των ενδόξως κεκοιμημένων υπέρ βωμών 

και εστιών.  

     Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, είχε προβιβά-

σει τους βασιλείς στα ανώτερα επίπεδα του τοί-

χου του, για να εκφράσει έτσι την αντίθεσή του 

απέναντι στους αντιβασιλόφρονες. Καθώς οι αρ-

χηγοί της επαναστάσεως του 22, ο Πλαστήρας 

κι ο Στυλιανός Γονατάς, είχαν αναγκάσει τον βα-

σιλιά Κωνσταντίνο σε παραίτηση και είχαν επι-

βάλει δημοκρατία με τη βία. Ειδικά απ’ τη 

στιγμή, που ‘γινε εφέτος το δημοψήφισμα του Α-

πρίλη και καταργήθηκε με τη λαϊκή ψήφο η Μο-

ναρχία οριστικά, ο κυρ-Ανέστης είχε κρεμάσει 

τον τέως βασιλιά, τον Γεώργιο τον Β΄, ψηλότερα 

απ’ όλους· ακριβώς επάνω απ’ το τραπέζι που ε-

καθόταν συνήθως ο Επαμεινώνδας, διαβάζοντας 

την αντιβασιλική του εφημερίδα.  

     Ο Επαμεινώνδας είχε χρόνια πολλά που σύ-

χναζε στον καφενέ του κυρ-Ανέστη, κι ερχόταν 

πάντα φροντισμένος και στην πιο μικρή λεπτο-

μέρεια. Αλλιώτικος άνθρωπος αυτός, ευγενικός, 

προσηνής και μετρημένος· τόσο στις ανατάσεις, 

όσο και στις καταπτώσεις του. Αδύνατος σαν πε-

τονιά και ψηλός, κρατούσε πάντοτε μια λεπτή 

μαγκουρίτσα στο δεξί του το χέρι, που έμοιαζε 

πως θα έσπαγε αν ποτέ στήριζε στ’ αλήθεια το 

βάρος του πάνω της. Σήμερα, φορούσε ένα κα-

φετί βαμβακερό παντελόνι κι ένα γκρίζο πουκά-

μισο με μαύρα μανικετόκουμπα, και διάβαζε ευ-

λαβικά την εφημερίδα του, την «Δημοκρατία», 

το επίσημο όργανο του κόμματος της Δημο-

κρατικής Ενώσεως. Το γεγονός πως εκαθόταν 

παρέα μ’ έναν αγροίκο σαν τον Θωμά όμως, 

προξένησε μεγάλη απορία στο Γιώργη, όταν 

μπήκε στον καφενέ και τους είδε μαζί. 

     Ο Θωμάς ο θεριακλής, όπως τον φωνάζαν, 

ήταν βραχύσωμος, πλατυκέφαλος με φαρδιούς 

ώμους, κατάμαυρα μάτια μονίμως υγρά και 

μαύρα αραιωμένα μαλλιά. Φορούσε συνήθως 

ένα κακομπαλωμένο μαυρί παντελόνι κι ένα κα-

ταλερωμένο άσπρο υποκάμισο. Στα χέρια και 

στα μούτρα ήταν συνέχεια γεμάτος ασβέστες και 

τα παπούτσια του ήταν μονίμως πνιγμένα στις 

λάσπες. Τις Κυριακές όμως, που ντυνόταν τα 

καλά του, επήγαινε στον καφενέ πλυμένος και σι-

δερωμένος, κρατώντας στο χέρι ένα μαύρο κα-

πέλο που δεν το φορούσε ποτές, αλλά το κουβα-

λούσε αδέξια και το παρατούσε από δω κι από 

‘κει, λες και κάποιος τον είχε αναγκάσει να το 

πάρει μαζί του. 

«Κέρνα έναν καφέ τον νεαρό μας φίλο Ανέστη 

μου», είπε ο Επαμεινώνδας κοιτάζοντας τον 

Γιώργη που καθόταν μόνος κι αμίλητος, και ύ-

στερα εξακολούθησε, «Αλλά θα ‘ρθει να τον 

πιούμε παρέα. Δεν μπορώ να τονε βλέπω μο-

νήρη κι απόμακρο» 

     Ο Γιώργης άλλο που δεν ήθελε απ’ ένα ζεστό 

καφεδάκι, κι οπότε σηκώθηκε και κάθισε σιμά 

στους άλλους, για να γίνει της παρέας κομ-

μάτι, με συστολή λιγότερη κι απ’ όση θα έδειχνε 

ένας επαίτης. Ο Θωμάς, που πήρε θάρρητα α-

μέσως, άρχισε να τον πειράζει γιατί του φάνηκε 

αδυνατισμένος, με μάτια κομμένα κι ωχρός, λες 

κ’ είχε προδιάθεση για φθίση. Σταδιακά όμως, 

πήραν ν’  αγριεύουν τ’ αστεία, μόλις εφάνηκε πως 

ο Γιώργης ελαφρώς ενοχλούταν. Ο Θωμάς ως 

τα τώρα, δεν είχε βάλει ποτέ με το νου του να 

τον επειράξει, γιατί τον έβλεπε ως σεμνό και 

μυαλωμένο παιδί, να ‘ρχεται στον καφενέ παρα-

μάσχαλα μ’ ένα βιβλίο και να πίνει τον καφέ του 

μονάχος του. Σα και τον πήρε στον συγκαθισμό 

του, όμως, οι ισορροπίες αλλάξαν.  

     Όταν ο κυρ-Ανέστης βγήκε απ’ την κουζίνα, 

φέρνοντας τον καφέ του Γιώργη, μια δυνατή 

πνοή τ’ ανέμου κοπάνησε την μισάνοιχτη πόρτα, 

ράντισε με νερόβροχο την είσοδο του καφενέ 

και πέταξε απ’ τον τοίχο την προσωπογραφία 

του Γεώργιου Β΄. «Πάει! Εκθρονίστηκε ο Γεώρ-

γιος», αναφώνησε ο Θωμάς χασκογελώντας, πα-

ρόλο που δεν ήταν ούτε αντιβασιλικός, ούτε δη-

μοκράτης. Ήτανε άνθρωπος όμως, που δεν είχε 

καμιά αναστολή εκ των ένδον σα και έβρισκε α-

φορμή να χωρατέψει. Μολονότι τα έβγαζε δύ-

σκολα βόλτα, ήτανε χαρακτήρας εύθυμος καρ-

τερικός, που θεωρούσε φυσιολογικό τον καθη-

μερινό μόχθο και τη βιοπάλη. Ένας άνθρωπος 

που υπέμενε τη ζωή όπως την έβρισκε, σαν να 

λέμε, και δεν ήθελε ολωσδιόλου ν‘ ακούει για αλ-

λαγές. Και εφόσον δεν θ’ απέδραμε ποτέ απ’ την 

πεπατημένη, έδειχνε μεγάλη αντιπάθεια για τις 

σοσιαλιστικές θεωρίες και δεν ήθελε μηδέ να 

πλησιάζει τα μέλη του ΣΕΚΕ, των οποίων ο 

ζήλος και η περιπάθεια έφτανε στο έπακρο τις 

μέρες εκείνες.  

«Θα τον αποκαταστήσω ευθύς αμέσως», απο-

κρίθηκε ο Ανέστης. Κι αφού πήρε το πεσμένο 

κάδρο, επάτησε επίφοβα σε μια καρέκλα για να 

το ξανακρεμάσει στη θέση του. 

«Δεν κλείνεις καλύτερα την ριμάδα την 

πόρτα. Μη χάσεις πελατεία φοβάσαι; Δεν πρό-

κειται να ‘ρθει κανείς με τέτοιο χαλασμό», είπε 

ο Θωμάς.  

Αφού εκοίταξε γύρω του όμως, και είδε πως δεν 

τον υποστήριξε άλλος κανένας, έγειρε το κεφάλι 

του χάμω και σιώπησε. 

«Η πόρτα δεν κλείνει. Το μαγαζί θα μείνει α-

νοιχτό» αντείπε ο Ανέστης και κατέβηκε απ’ την 

καρέκλα, αφού είχε επανατοποθετήσει τον τέως 

βασιλιά στην περίοπτη θέση του. 

 «Άσε τότε να μας τρώει τ’ αγιάζι» ψιθύρισε ο 

Θωμάς, ρίχνοντας περιγελαστικές ματιές στον 

Ανέστη και ύστερα εξακολούθησε· «τον αναθε-

ματισμένο έπρεπε να τον αφήσεις καταγής. Α-

φού τον αποκαθήλωσαν τα ίδια τα στοιχεία της 

φύσης» 

 «Ακριβώς, αγαπητέ μου Θωμά» είπε ο Επα-

μεινώνδας δίχως να σηκώσει το βλέμμα απ’ την 

εφημερίδα του, και ύστερα πρόσθεσε «Γιατί κι ο 

άνθρωπος, στοιχείο της φύσεως γίνεται, άμα του 

κάμουν τον βίο αβίωτο και δεν μπορεί να καλύ-

ψει της ζωής τις ανάγκες» 

 «Ο Γεώργιος θα μείνει στη θέση του!» είπε ο 

Ανέστης βαριεστημένα, δείχνοντας ανόρεχτος 

πραγματικά ν’ ασχοληθεί με τα χωρατά του 

Θωμά. 

 «Γιατί να μείνει; Δημοκρατία έχουμε πλέον. 

Δεν το ‘μαθες;» 

 «Δεν το ‘μαθα και μηδέ θέλω να το μάθω» 

αποκρίθηκε απότομα ο Ανέστης και ύστερα 

μουρμούρισε «Ας όψονται οι πρόσφυγες» 

«Πάλι με τους ταλαίπωρους τα βάζεις Ανέστη 

μου; Τι κακό είναι τούτο μ’ εσένα; Αξιολύπητοι 

και στερημένοι από κάθε πόρο ζωής ήρθαν» είπε 

ο Επαμεινώνδας με ύφος περίλυπο, αφού δί-

πλωσε την εφημερίδα του και την απίθωσε στο 

τραπέζι. 

 «Αφού τους δώκαν ψηφοδέλτια μόνο υπέρ 

της δημοκρατίας και τους στείλαν να ψηφίσουν 

θέλοντας και μη» ανταπάντησε ο Ανέστης με 

στόμφο. 

 «Δεν φταίνε αυτοί που ξεριζώθηκαν απ’ τον 

τόπο τους όμως. Εμείς φταίμε, που γιόμισαν τα 

μυαλά μας μεγάλες ιδέες και θέλαμε εκστρα-

τείες. Το μόνο καλό που βγήκε απ’ την συμ-

φορά, ήταν η επανάστασις και η επικράτηση της 

δημοκρατίας» είπε ο Θωμάς κοιτώντας πονηρά 

τον Ανέστη. 

 «Τα είδα τα δημοκρατικά φρονήματα και 

των αντιβασιλικών. Τα είδα όπως κι εσύ, πέρσι 

το καλοκαίρι. Όταν ο Γονατάς διέταξε να πυρο-

βολήσουν αδιακρίτως στο πλήθος που ‘χε μαζω-

χτεί στο Πασαλιμάνι για την πανεργατική 
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συγκέντρωση» αποκρίθηκε ο Ανέστης υψώνο-

ντας ελαφρώς της φωνής του τον τόνο. 

 «Δεν θέλω να σας κακοκαρδίσω αγαπητοί 

μου, αλλά δημοκρατία πραγματική, ούτε εί-

χαμε, ούτε έχουμε, ούτε πρόκειται σύντομα να 

δούμε» είπε ο Επαμεινώνδας με ύφος στοχα-

στικό και μειλίχιο κατορθώνοντας, υπό την κα-

λύπτρα της ευγένειας, να μην διαφανεί η ιδεολο-

γική υφή των λεγομένων τού. 

 «Έτσι είναι! Άρα, τι καλό βγήκε απ’ τη συμ-

φορά; Τίποτα! Ξεριζώθηκε ο Ελληνισμός απ’ 

την μικρά Ασία και φορτώθηκε απάνω μας για 

να πεινάσουμε παρέα» είπε ο Ανέστης κοιτάζο-

ντας τον Επαμεινώνδα ενώ στην ουσία απα-

ντούσε στον Θωμά. 

 «Από αλώσεως μέχρι και των καθ’ ημάς χρό-

νων, μια ευκαιρία περίμεναν οι Αγαρηνοί για να 

ξεριζώσουν τον ελληνισμό απ’ την Ανατολία» 

είπε ο Επαμεινώνδας απολογητικά, που κατά 

ένα περίεργο τρόπο ήταν συμπαθητικός προς 

τους πρόσφυγες, κατακριτής της μεγάλης ιδέας, 

αλλά συνάμα απέφευγε και να κακολογήσει, ό-

σους είχαν ταχθεί υπέρ της εκστρατείας στην 

καθ’ ημάς ανατολή. Ίσως επειδή ο γιός του, που 

‘χε λάβει μέρος στην εκστρατεία, νοσηλευόταν 

τραυματίας στο Δ΄ στρατιωτικό νοσοκομείο -το 

οποίο είχε επιταχθεί με στρατιωτικό νόμο και 

μετονομαστεί σε Νοσοκομείο Προσφύγων Α-

θηνών- στην πτέρυγα του σανατορίου μαζί με 

φυματικούς και φρενοβλαβείς, και το μόνο που 

ρωτούσε όταν άνοιγε το στόμα του, ήταν αν κρα-

τάει ακόμη το μέτωπο. 

«Κι έπρεπε να τους δώσουμε εμείς την ευκαι-

ρία απλόχερα» έσπευσε να διακόψει ο Θωμάς. 

«Δυστυχώς, επέσαμε θύματα μιας δυσχείρι-

στης και περιπλόκου καταστάσεως» ψιθύρισε ο 

Επαμεινώνδας ανόρεχτα. 

 «Θύματα της μωρίας μας πέσαμε» τον διέ-

κοψε ξανά ο Θωμάς και εξακολούθησε «γιατί νο-

μίζαμε πως μπορούμε να στηριχτούμε σε πλάτες 

ξένες»  

 «Ο ελληνισμός έχει υποστεί των παθών του 

τον τάραχο απ’ τους συμμάχους του, αγαπητέ 

μου Θωμά. Η εποχή είναι τοιαύτη δυστυχώς, 

που εκλείπουν η φρόνησις και η πολιτική διορα-

τικότητα» απάντησε ο Επαμεινώνδας και ξανά-

πιασε την εφημερίδα του για να συνεχίσει το διά-

βασμα και να απεμπλακεί απ‘ την αντιπαράθεση. 

 «Πάντως, σε παίρνουν πιότερο τοις μετρη-

τοίς οι ξένες δυνάμεις, άμα είσαι βασίλειο», είπε 

ο Θωμάς με ύφος δήθεν αδιάφορο. 

«Σταμάτα! Ανοίγεις το στόμα σου και δεν ξέ-

ρεις τι λες. Πριν μου παρίστανες τον δημοκράτη 

και με ζάλιζες να ξεκρεμάσω τον Γεώργιο, και 

τώρα υπερασπίζεσαι τη βασιλεία», είπε ο Ανέ-

στης οργισμένα, ξεκινώντας ν’ αλίσκεται από μα-

νία. 

 «Γιατί ωρύεσαι λες και σε σφάζουν; Εγώ δη-

μοκράτης είμαι, μα θέλω την Ελλάδα βασίλειο. 

Πού είν’ το κακό;» αποκρίθηκε ο Θωμάς μ’ α-

πορία. 

 «Το κακό είναι, πως δεν είναι να σε παίρνουν 

στα σοβαρά. Λες και ξελές, μες στο λεπτό» α-

ντείπε ο Ανέστης με ταραχή που μεγάλωνε και 

άρπαξε, χωρίς να το αντιληφθεί, την μαγκούρα 

τού Επαμεινώνδα κι άρχισε να την κουνάει απει-

λητικά. 

 «Δεν ξελέω καθόλου. Εγώ θέλω την Ελλάδα 

βασίλειο, να υπάρχει το στέμμα σαν έμβλημα 

και η βασιλική οικογένεια, αλλά να μην ανακα-

τώνεται στην διακυβέρνηση της χώρας. Να 

‘χουμε, ας πούμε, αβασίλευτη βασιλεία» 

 «Άκου αβασίλευτη βασιλεία» επανέλαβε εκ-

στατικός ο Ανέστης και ύστερα πρόσθεσε «Πρό-

σεχε! Μ’ αυτά που λες θα με παλαβώσεις, θα 

τσακωθούμε και θα μας οργιστεί ο θεός κυρια-

κάτικα»  

 «Άσε με να σου εξηγήσω, και θα καταλάβεις 

τι λέω» 

 «Μέχρι να ‘ρθει η βασιλεία των ουρανών να 

μου ξηγάς, άκρη δε θα βγάλω μ’ αυτά που μου 

λέγεις» είπε ο Ανέστης ταραγμένος, που ‘παιρνε 

τα πράγματα πάντοτε αψά. 

 «Να! Είδες που ’ρθες στα λόγια μου;» 

 «Ποια λόγια σου;» ρώτησε ο Ανέστης κατά-

πληκτος. 

 «Και στον ουρανό βασιλεία έχουν αστοιχεί-

ωτε. Παρόλο που όλοι θαρρούν τον θεό δημο-

κράτη» ανταπάντησε ο Θωμάς, με αψηφισιά που 

ξεπερνούσε τα όρια της ανευλάβειας, κι έφτανε 

την ανοησία. 

     Μόλις άκουσε ο Ανέστης την τελευταία 

φράση του Θωμά, σηκώθηκε όρθιος έτοιμος να 

χιμήξει επάνω του, ενώ ο Επαμεινώνδας κι ο 

Γιώργης μείναν ασάλευτοι κι άλαλοι, μη ξέρο-

ντας τι να πουν ή να κάμουν. Βλέποντας τον Α-

νέστη εκτός εαυτού ο Θωμάς, σηκώθηκε κι εκεί-

νος ορθός και φώναξε «Τι κραδαίνεις τη μα-

γκούρα; Για να φοβηθώ;» 

     Η συμπλοκή φαινόταν τότε βεβαία, αλλά ευ-

τυχώς παρενέβη ο Επαμεινώνδας την ώρα ε-

κείνη, και αφού τους μίλησε με φιλοφροσύνη κα-

τάφερε να τους ηρεμήσει. Οι αψιμαχίες δεν κό-

πασαν εντελώς βέβαια, καθώς η συζήτηση συνε-

χίστηκε για ώρα πολλή, μα τουλάχιστον δεν γι-

νόντουσαν χειρονομίες και μεγάλες προσβολές 

ώστε να έχουμε έκτροπα.  

     Ο Γιώργης, που είχε σηκωθεί μέσα στο σα-

ματά και είχε πάει να καθίσει μονάχος, έπινε τον 

καφέ του δίχως να βγάζει μιλιά και κοιτούσε έξω 

στο δρόμο, προσμένοντας να καταλαγιάσει η 

μπόρα. Πήγε κάνα δυο φορές ν’ ανοίξει το 

στόμα του, νιώθοντας πιο ασφαλής λόγω από-

στασης, μα το μετάνιωσε ευθύς. Οι γνώμες ήταν 

τόσο διαφορετικές και ανάκατες, που δεν μπο-

ρούσε να συνταχθεί με κανέναν, και το μόνο που 

έκανε ήταν να τους κοιτάζει σαν χάνος. 

     Κάποια στιγμή, επάνω στην άψα της συζήτη-

σης, ο Ανέστης σηκώθηκε απότομα ορθός και 

σκούντησε με τους γοφούς την καρέκλα του. Η 

καρέκλα έπεσε με δύναμη στο πίσω τραπέζι, που 

εκαθόταν πλέον ο Γιώργης, κι απ’ το 

ταρακούνημα που προκάλεσε αναποδογυρί-

στηκε το φλιτζάνι με τον καφέ. Ο Γιώργης ση-

κώθηκε όρθιος, λες και μόλις είχε απελευθερω-

θεί από κάτι που τον ανάγκαζε να υπομένει μια 

κατάσταση αφόρητη, άρπαξε διαμιάς το καπέλο 

του και κινήθηκε αποφασιστικά προς την έξοδο. 

Προτού φύγει, κοίταξε τον Επαμεινώνδα κατά-

ματα και αλλάζοντας κάπως ύφος και τόνο, ανα-

φώνησε «Ακριβά τον επλήρωσα το ρημάδι τον 

καφέ σήμερα» κι ύστερα διάβηκε την πόρτα και 

βγήκε στο δρόμο.  

     Απ’ έξω η βροχή συνέχιζε να πέφτει με το 

δριμόνι, κι ο άνεμος να λυσσομανάει θαρρείς 

από φθόνο κ’ επιβουλή. Μπροστά απ’ τον κα-

φενέ, ήχησαν τα ανυπόκριτα χαχανητά του 

Θωμά και ύστερα ένας απότομος γδούπος. Η 

αυτού μεγαλειότης, ο τέως βασιλιάς Γεώργιος 

Β΄, είχε αποκαθηλωθεί και πάλι απ‘ τον άνεμο, 

μα αμφιβάλλω εντόνως αν ο Ανέστης, εν την πα-

ρουσία του Θωμά, θα ‘βρισκε το κουράγιο να 

τον αποκαταστήσει ξανά. 

Κώστας Λίχνος 

Η κατάρα 

 

Ο ήλιος είχε αρχίσει να ξεμυτά από την κο-

ρυφή του Πάρνωνα φωτίζοντας το μουντό λακω-

νικό κάμπο. Η βροχή της προηγούμενης νύχτας 

είχε ξεπλύνει τα πάντα στο διάβα της και ένα πυ-

κνό πέπλο καταχνιάς είχε αγκαλιάσει το μικρό 

χωριό Καράσπαϊ από άκρη σ’ άκρη, σαν να ή-

θελε να το κρύψει από την ορατότητα του υπό-

λοιπου κόσμου. Από τις καμινάδες των πλίθινων 

σπιτιών ξεπηδούσαν πίδακες καπνού οι οποίοι α-

ναμιγνύονταν με την υγρή ομίχλη βαραίνοντας 

και άλλο την κρύα ατμόσφαιρα κι ας ήταν ήδη 

τέλος του Απρίλη. Στην κεντρική πλατεία η 

βροχή είχε δημιουργήσει λασπωμένους νερό-

λακκους που έχασκαν σαν μπαλώματα σε πολυ-

καιρισμένο πανωφόρι. Στη μέση αυτού του 

σπογγώδη λαβύρινθου βρισκόταν το μοναδικό 

πηγάδι του χωριού. Η χειροκίνητη αντλία στε-

κόταν μετέωρη πάνω από τη φαρδιά τρύπα, στη-

ριζόμενη σε δύο ετοιμόρροπους ορθοστάτες 

των οποίων η προέκταση θύμιζε το αέτωμα που 

κάποτε στόλιζε την οροφή και από καιρό είχε 

παραδοθεί στη μανία του αέρα. Το πέτρινο κυ-

κλικό τοιχίο προεξείχε περίπου ένα μέτρο πάνω 

από την επιφάνεια του εδάφους και γύρω του ή-

ταν γραμμένο με ασβέστη το σύνθημα που το 

συναντούσε κανείς σε όλη την ευρύτερη περιοχή 

τους τελευταίους μήνες και που δεν είχε προλά-

βει η βραδινή μπόρα να το σβήσει: «Ζήτω ο Βα-

σιλιάς». 

Είχαν περάσει μόλις λίγες μέρες από το δη-

μοψήφισμα της 13ης Απριλίου του 1924 και το 

χωριό δεν είχε ακόμα χωνέψει την εκλογική 

ήττα. Ο λαός αποφάσισε να αποκηρύξει τη βα-

σιλεία εγκαθιδρύοντας την πρώτη ελληνική δη-

μοκρατία μετά τη σύσταση του νέου κράτους και 

το κλίμα στο χωριό ήταν βαρύ. Οι παλιοί θυ-

μούνταν ακόμα την επίσκεψη του Βασιλιά 
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Γεωργίου στο χωριό στις αρχές του αιώνα. Δώ-

ρισε στο χωριό σπόρους πατάτας και από τότε 

οι κάτοικοι του ορκίστηκαν αιώνια πίστη. Είχε 

φτάσει η στιγμή να ανταποδώσουν το καλό που 

τους πρόσφερε ο Βασιλιάς. Θεωρήθηκε ιερό κα-

θήκον να ψηφίσουν όλοι τους υπέρ της βασιλευ-

ομένης Δημοκρατίας και να στείλουν ένα ισχυρό 

μήνυμα στο ραδιούργο Παπαναστασίου και τη 

συνομοταξία του που στην Εθνοσυνέλευση πριν 

από ένα μήνα, είχαν καταργήσει τη μοναρχία. 

Οι άντρες φόρεσαν τα γαμπριάτικα κουστούμια 

τους και όσοι δεν είχαν ή τους το είχε φάει ο 

σκόρος, φόρεσαν ό,τι καλύτερο διέθεταν, πλύθη-

καν, ξυρίστηκαν και άσκησαν το εκλογικό τους 

δικαίωμα με ψηλά το κεφάλι, επιδεικνύοντας 

στην πλειοψηφία τους το ψηφοδέλτιο που προο-

ριζόταν για το ισχυρό «ΝΑΙ» στον Βασιλιά. Οι 

γυναίκες φόρεσαν τα γιορτινά τους, μάζεψαν πα-

παρούνες από τον κάμπο και στόλισαν τα παρά-

θυρα και τις αυλόπορτες. Όταν το βράδυ ολο-

κληρώθηκε η καταμέτρηση κανείς δεν μπο-

ρούσε να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί. Εξήντα 

επτά ψήφοι υπέρ του Βασιλιά και μία κατά.  

Οι πετεινοί από τα αυτοσχέδια κοτέτσια δια-

λαλούσαν την έναρξη της ημέρας και οι λιγοστοί 

κάτοικοι ετοιμάζονταν για μιαν ακόμα αναμέ-

τρηση με το πεπρωμένο τους. Από ένα χαμό-

σπιτο στη βορειοδυτική άκρη της πλατείας ά-

νοιξε μια ετοιμόρροπη πόρτα διακόπτοντας με 

το τρίξιμό της την πρωινή ιεροτελεστία. Βγαίνο-

ντας ο Γιώργης ήρθε αντιμέτωπος με το φως της 

ημέρας που τον έκανε να κλείσει τα μάτια και να 

περιμένει ένα δυο λεπτά έως ότου συνηθίσει την 

απότομη εναλλαγή από το σκοτεινό και υγρό ε-

σωτερικό της καλύβας. Τυλίχτηκε με το σκορο-

φαγωμένο του πανωφόρι με μια ανακλαστική κί-

νηση σαν να ήθελε να προφυλαχτεί από έναν α-

προσδιόριστο κίνδυνο. Φορούσε ένα βρώμικο 

παντελόνι από λινάτσα, ξεφτισμένο στα άκρα, 

και δερμάτινα λασπωμένα παπούτσια με φαγω-

μένη τη σόλα. Άντρας μικροκαμωμένος με 

σκουρόχρωμα ονειροπόλα μάτια που πρόδιδαν 

την αγρυπνία των προηγούμενων βραδιών. Είχε 

αρχίσει να διαφαίνεται το δέρμα στην κεφαλή κι 

ας ήταν μόνο τριάντα χρόνων. Οι κρόταφοι εί-

χαν ασπρίσει από τότε που ήταν λιμενεργάτης 

στους κυλινδρόμυλους του Πάστρα, στην Καλα-

μάτα. Εκεί ήταν που πρωτοσυνάντησε την Ου-

ρανία, ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι, στοιβαγμένο 

μαζί με άλλους πρόσφυγες από την Σμύρνη σε 

μια εγκαταλελειμμένη σιταποθήκη. 

Μόλις συνήλθε έκανε να ξύσει το μάγουλό του 

μα με το που άγγιξαν τα ακροδάχτυλα το δέρμα 

απομάκρυνε το χέρι του απότομα. Το αξύριστο 

πρόσωπο τού ήταν άγνωστο. Κάθε πρωί ακο-

λουθούσε το ίδιο τελετουργικό. Άπλωνε το αφρι-

σμένο σαπούνι στο πρόσωπο, βουτούσε την α-

κονισμένη λεπίδα στο ζεστό νερό που είχε ήδη 

βράσει η Ουρανία και με κοφτές και γρήγορες 

κινήσεις απομάκρυνε τις περιττές τρίχες. Κάθε 

μέρα, την ίδια ώρα το πρωί, διαδικασία που είχε 

μάθει από τον παππού του, τον καλύτερο ακονι-

στή του χωριού, που μέχρι και την τελευταία 

μέρα της ζωής του ακόνιζε τις λεπίδες όλων των 

κατοίκων με αντίτιμο μια φιλοφρόνηση ή κάποιο 

φρέσκο αυγό που και που. Μα ο παππούς δε 

ζούσε πια και η Ουρανία αγνοούνταν εδώ και 

δέκα μέρες, από την προηγούμενη Κυριακή το 

βράδυ, όταν και ανακοινώθηκαν τα αποτελέ-

σματα του δημοψηφίσματος. 

Ο Γιώργης έσκυψε και έπιασε την πήλινη στά-

μνα από το χερούλι, άδειασε το λιγοστό νερό 

που είχε εναπομείνει και κίνησε για το πηγάδι. 

Περνώντας από τη δεξιά πλευρά του σπιτιού του 

κοντοστάθηκε και διάβασε για ακόμα μια φορά 

αυτό που ήταν γραμμένο πάνω στην πλίθινη επι-

φάνεια. Γράμματα δεν ήξερε πολλά, ίσα με τρεις 

μήνες είχε πάει στο σχολείο, αλλά αναγνώριζε 

κάποιες λέξεις. «Θάνατος στους τουρκόσπο-

ρους». Την πρώτη φορά που το αντίκρισε δεν 

καταλάβαινε τι έγραφε. Του το είχε εξηγήσει η 

Ουρανία. Έκτοτε, κάθε φορά το αναδιατύπωνε 

μέσα του σαν να ήθελε με τη συνεχή επανάληψη 

να το εμπεδώσει, να το καταλάβει.  

Ένας κοφτός ήχος διαπέρασε τον αυτοσχέδιο 

φράκτη από καλάμια που χώριζε την αυλή από 

αυτήν του γειτονικού σπιτιού και έφτασε στα αυ-

τιά του Γιώργη, αποτραβώντας τον από τις συ-

γκεχυμένες σκέψεις του. Ο ήχος επαναλήφθηκε 

ξανά και ξανά, ίδιος και απαράλλαχτος. Ο Γιώρ-

γης έκανε δυο βήματα μέχρι το σημείο που ένα 

δεμάτι από καλάμια είχε παραδοθεί στον 

διαρκή εναγκαλισμό της υγρασίας υποχωρώντας 

και φανερώνοντας το εσωτερικό της γειτονικής 

αυλής, γεγονός που του πρόσφερε ανεμπόδιστη 

θέαση και του αποκάλυψε την πηγή του θορύ-

βου. Ο γείτονάς του, ο Κωνσταντής, κρατούσε 

ένα τσαπί και έσκαβε ένα λάκκο. Η μεταλλική 

άκρη του εργαλείου έσκαγε με δύναμη στο χώμα 

προκαλώντας ρωγμές στο υγρό έδαφος, εκτο-

ξεύοντας τριγύρω πηχτά κομμάτια λάσπης. Δί-

πλα στο λάκκο βρισκόταν τοποθετημένη μια 

λευκή μάζα, τόσο βρώμικη από τις λάσπες, που 

μετά βίας ο Γιώργης συνειδητοποίησε ότι επρό-

κειτο για τη γίδα του γείτονά του. 

«Καλημέρα Κωνσταντή! Τι έπαθε το ζω-

ντανό;» είπε κάνοντας ένα βήμα να μπει στην 

αυλή του γείτονα. 

«Στάσου εκεί που είσαι και μην κάνεις βήμα!» 

φώναξε ο Κωνσταντής, σμίγοντας τα πυκνά του 

φρύδια τόσο πολύ που μια ενιαία γραμμή σχη-

ματίστηκε πάνω από το μέτωπό του. «Δεν βλέ-

πεις τι έγινε; Ψόφησε και αυτή, όπως του Θα-

νάση και του Πέτρου» συνέχισε μαινόμενος, με 

το πρόσωπό του να έχει πάρει ένα ροδοκόκκινο 

χρώμα σαν να βγήκε μόλις από τον ξυλόφουρνο. 

«Δε θα μείνει ζωντανό για ζωντανό». 

Ο Γιώργης σάστισε προς στιγμή και έκανε να 

κινηθεί προς το μέρος του Κωνσταντή όταν οι 

φωνές τον διέκοψαν εκ νέου. 

«Σου είπα μην κάνεις βήμα! Φύγε από εδώ, 

εξαφανίσου! Σύρε να βρεις την μέγαιρα που μας 

κουβάλησες στο χωριό και μην ξαναπατήσεις το 

πόδι σου! Μας καταράστηκε η αναθεματισμένη, 

η τουρκόσπορη!» 

«Πρόσεχε τα λόγια σου Κωνσταντή γιατί θα 

‘ρθω και θα σου φέρω το τσαπί στο κεφάλι!» α-

ντέδρασε ο Γιώργης. 

«Δε σε φοβάμαι Γιώργη! Ο Θεός είναι μεγά-

λος και προστατεύει το δίκαιο από το άδικο! 

Τους προδότες τους καίει στο πυρ το εξώτερον. 

Εκεί θα καείς κι εσύ!» 

Ο Γιώργης κοντοστάθηκε για λίγο σκεπτόμε-

νος την κατάσταση που είχε περιέλθει. Δεν είχε 

κανένα νόημα να συνεχίσει μια κουβέντα η ο-

ποία θα κατέληγε σε σοβαρό καυγά.  Πήρε μια 

βαθειά ανάσα και συνέχισε το δρόμο του.  

«Προδότης και δειλός! Άντε πάρε δρόμο!» 

συνέχισε να φωνάζει ο Κωνσταντής.  

Σιγά σιγά η ομίχλη διαλυόταν και τα χρώ-

ματα στον ουρανό ζωγραφίζονταν στις αποχρώ-

σεις του πορτοκαλί. Είχε προσπεράσει το σπίτι 

του Κωνσταντή και έστριβε δεξιά στο σημείο ό-

που ξεκινούσε η πλατεία όταν συνάντησε εμπρός 

του την Θεανώ μια μεσόκοπη γυναίκα γύρω στα 

σαράντα, μαυροφορεμένη όπως πάντα από τότε 

που έμεινε χήρα προ δεκαετίας. Ο σύζυγός της 

σκοτώθηκε στη μάχη των Γιαννιτσών τον Οκτώ-

βριο του 1912. Ένας Οθωμανός Τούρκος του 

έκοψε το κεφάλι σχεδόν κάθετα με την σπάθα 

του. Οι φήμες τότε έλεγαν ότι το κομμάτι που 

έλειπε δεν το βρήκαν ποτέ και ότι πήρε την 

μορφή κορακιού που ξεροστάλιαζε πάνω από 

τον τάφο του. Εξερχόταν από την αυλόπορτά 

της, όταν τα βλέμματά τους συναντήθηκαν για 

μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου. Αυτή έ-

κανε πως δεν τον είδε, απέστρεψε αστραπιαία το 

βλέμμα της και γύρισε να επιστρέψει ξανά στο 

σπίτι της. 

«Καλημέρα Θεανώ» είπε ο Γιώργης θέλοντας 

να προλάβει την διαφαινόμενη αποχώρησή της. 

Η ίδια σταμάτησε το βηματισμό της και γύρισε 

προς το μέρος του με ελαφρώς σκυμμένο το ρυ-

τιδιασμένο της πρόσωπο και με τα μάτια να κοι-

τούν προς τα κάτω. 

«Καλημέρα Γιώργη, δεν… δεν σε είδα 

‘σχώρα με…» αποκρίθηκε με τρεμάμενη φωνή.  

«Τι συμβαίνει Θεανώ; Κι εσύ έπαψες να μου 

μιλάς;» 

«Όχι, όχι Γιώργη μου» τον διέκοψε. «Δεν… 

ξέρεις… τρέχω πολύ αυτές τις μέρες και δεν 

προκάνω, η πεθερά μου είναι βαριά άρρωστη, 

καίγεται από τον πυρετό και δεν έχω κλείσει μάτι 

όλη τη νύχτα…»  

«Και η κυρά Μαριώ άρρωστη;» είπε ο Γιώρ-

γης εν είδει έκπληξης και όχι ερώτησης. Είχε α-

κούσει για την αρρώστια. Ένας ένας οι ηλικιω-

μένοι του χωριού ανέβαζαν πυρετό ξερνώντας 

τον εσωτερικό τους κόσμο με αφόρητους πό-

νους στο στομάχι, μέχρι που αποκαμωμένοι πα-

ραδίνονταν από εξάντληση. Τα βογκητά του κυρ 

Θανάση, του πατέρα του Κωνσταντή, έφταναν 
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στα αυτιά του κάθε βράδυ, συμπληρώνοντας το 

δικό του βουβό πόνο που τον υπέμενε άφωνος.  

«Αχ, Γιώργη μου, μεγάλο κακό μας έχει βρει, 

οι μεγάλοι υποφέρουν, κάποιοι δεν αντέχουν, τα 

ζωντανά ψοφάνε… Ο θεός να φυλάει!» 

«Κι η Ουρανία χάθηκε» συμπλήρωσε ο Γιώρ-

γης. 

Στο άκουσμα του ονόματος, η Θεανώ έφτυσε 

τρεις φορές στον κόρφο της και μονολόγησε μια 

προσευχή. 

«Τί ειν’ τούτα Θεανώ, τί τα θες;» είπε ο Γιώρ-

γης με τέτοια ένταση που οι δυο γαλοπούλες 

στην αυλή της Θεανώς λάλησαν προκαλώντας 

ένα ντόμινο κελαηδίσματος που αντήχησε απ’ ά-

κρη σ’ άκρη στο χωριό. 

Η Θεανώ μαζεύτηκε, έκανε ένα βήμα πίσω 

και βρέθηκε πάλι στην αυλή της. Έπιασε την ξύ-

λινη αυλόπορτα και ξεκίνησε με αργές κινήσεις 

να την κλείνει. Όταν το μισό της σώμα είχε κρυ-

φτεί πίσω από το σαπισμένο ξύλο, του είπε: «Συ-

γνώμη Γιώργη μου, αλλά να… ξέρεις… από τό-

τες που χάθηκε η Ουρανία ήρθαν όλα τα κακά… 

όλο το χωριό το συζητάει… λένε για κατάρα… 

ότι μας καταράστηκε… που… που δεν την θέ-

λαμε… που δεν τη δεχτήκαμε, αλλά Γιώργη δεν 

είναι αλήθεια και το ξέρεις, αυτή… αυτή ήταν 

τόσο διαφορετική… τόσο… δεν… δε συνήθισε 

ποτέ, αυτή.. αυτή ήταν που δε μας ήθελε…» 

Ο Γιώργης είχε ήδη κινήσει για το πηγάδι 

διευκολύνοντας την Θεανώ να δώσει τέλος στο 

παραληρηματικό της λογύδριο. Ξαφνικά ένιωσε 

μια αναπάντεχη αδυναμία. Έσερνε τα πόδια του 

με δυσκολία. Το βάρος των τελευταίων ημερών 

φαινόταν πια να μην μπορεί να το αντέξει. Έ-

μοιαζε μ’ ένα κινούμενο άγαλμα που είχε χάσει 

την επιβλητικότητά του, παρατημένο στο έλεος 

του χρόνου, διαβρωμένο από τις διαθέσεις του 

καιρού. Όταν έφτασε στο πηγάδι συνειδητοποί-

ησε την παρουσία του Αργύρη. Υπό άλλες συν-

θήκες η συνάντησή τους θα ήταν εφαλτήριο για 

μια ευχάριστη συζήτηση αλλά ο τρόπος που τον 

κοιτούσε ο συνομήλικός του, κάθε άλλο παρά 

ευχάριστος ήταν. Ο Αργύρης στεκόταν ευθυτε-

νής μπροστά από το πηγάδι και του έκλεινε τον 

δρόμο. Οι ώμοι του ήταν τόσο στητοί που θύ-

μιζε τους παρασημοφορημένους του Μεγάλου 

Πολέμου που είχε δει κάποια φορά ο Γιώργης 

στην Καλαμάτα, να κάνουν άγημα τιμώντας τον 

πολιούχο Άγιο της πόλης. Το δεξί του χέρι α-

κουμπούσε την λαβή της χειροκίνητης αντλίας 

χωρίς να την κρατά και με το άλλο βαστούσε το 

σκοινί με τον κουβά.  

«Τι γυρεύεις εσύ εδώ; Δε σου είπα να μην σε 

ξαναδώ στα μάτια μου;» του είπε κι έφτυσε στο 

χώμα. Ο Γιώργης εναπόθεσε την στάμνα στο έ-

δαφος και κοιτώντας τον κουβά του είπε κοφτά: 

«τελείωσες;» 

Ο Αργύρης, με μια απότομη κίνηση, πέταξε 

κάτω τον κουβά κι έπιασε τον Γιώργη από τον 

γιακά.  

«Σήκω και φύγε από μπροστά μου ακούς; 

Αυτό το νερό εδώ είναι ευλογημένο, είναι αυτό 

που μας δίνει ζωή και δε θα το γευτούν ξανά τα 

χείλια ενός προδότη. Αρκετά το μαγάρισε η λε-

γάμενη που μας κουβάλησες από την Τουρκιά. 

Πήγαινε να σε δροσίσει ο Παπαναστασίου και 

το δημοκρατικό του ασκέρι, αυτούς που πήγες 

και ψήφισες πανάθεμά σε!» του είπε με το στόμα 

του κολλημένο στο πρόσωπο του Γιώργη και 

τον έσπρωξε μακριά. Ο Γιώργης παραπάτησε 

και σωριάστηκε σ’ ένα νερόλακκο.  

«Εκεί να μείνεις και να σέρνεσαι τέτοιο φίδι 

που είσαι» συνέχισε ο Αργύρης. «Αλλά καλά να 

πάθεις. Θα τρέμουν τα κόκκαλα του πατέρα σου 

έτσι όπως κατάντησες. Την είδες μικρούλα και 

νοστιμούλα, λες «ποια άλλη θα μου δώσει εμένα 

σημασία». Αλλοίμονο ανεπρόκοπε, πίστεψες ότι 

θα είχε μάτια αυτή για τα μούτρα σου. Την έ-

καμε όμως τη δουλειά της, αυτή και όλοι οι 

τουρκόσποροι που μας καβάλησαν στον 

σβέρκο. Τον διώξανε τον βασιλιά, θα τους δώ-

σουν κτήματα λένε, γιατί είναι φτωχοί και κατα-

τρεγμένοι. Άραγε εμείς τι είμαστε ρε Γιώργη, 

προύχοντες τσιφλικάδες;»  

Ο Αργύρης έστεκε πάνω από το Γιώργη και 

το πρόσωπό του είχε γίνει κατακόκκινο. Ο 

Γιώργης βρισκόταν ακίνητος, ξαπλωμένος ανά-

σκελα μέσα στις λάσπες. Με δυσκολία σηκώθηκε 

στηρίζοντας τα χέρια του στο βρώμικο χώμα. 

Κοίταξε τον Αργύρη με ένα βλέμμα καθαρό, 

διόλου εκδικητικό, παρά μ’ ένα βλέμμα οριστι-

κής περιφρόνησης. Τινάχτηκε ελαφρώς σαν να 

ήθελε να διώξει από πάνω του κάποιο έντομο 

που τον ενοχλούσε, γύρισε πλάτη στον Αργύρη 

και πήρε το δρόμο για το σπίτι του. 

Τρεκλίζοντας, σχεδόν, έφτασε έξω από την 

καλύβα του. Ήταν τόσο απασχολημένος με το 

να προσπαθεί να μείνει όρθιος που δεν πρόσεξε 

τη μαυροφορεμένη φιγούρα που στεκόταν ε-

μπρός από την πόρτα του.  

«Γεώργιε, τέκνο μου», του είπε ο παπά Δημή-

τριος και του έτεινε το χέρι προς χειροφίλημα 

μα ο Γιώργης το εξέλαβε ως χείρα βοηθείας, το 

άρπαξε και αφέθηκε πάνω του σαν να ήταν η τε-

λευταία σανίδα που επέπλεε στον ωκεανό. Μετά 

βίας ο πάτερ συγκρατήθηκε να μην πέσουν και 

οι δυο κάτω και αγκομαχώντας κατάφερε να τον 

βάλει να καθίσει σε ένα κούτσουρο ελιάς που 

χρησίμευε για το κόψιμο των ξύλων. Ο Γιώργης 

μισάνοιξε τα μάτια και αντίκρισε ένα κομμάτι 

κουρελιασμένο ουρανό και το αυστηρό πρό-

σωπο του παπά Δημήτριου να τον κοιτά με αυ-

τάρεσκο ύφος.   

«Παπά Δημήτρη, την μοίρα μας την ορί-

ζουμε μόνοι ή μας την καθορίζει ο Θεός;» τον 

ρώτησε με εντυπωσιακή ηρεμία που ερχόταν σε 

ευθεία ρήξη με την αποκαμωμένη εικόνα του. 

Ο παπά Δημήτριος δεν μπόρεσε να κρύψει 

την έκπληξη και την αποστροφή του. Ήταν το 

τελευταίο πράμα που περίμενε να ακούσει τη δε-

δομένη χρονική στιγμή και από τον 

συγκεκριμένο άντρα στην κατάσταση που βρι-

σκόταν. Είχαν περάσει περισσότερα από σαρά-

ντα χρόνια που η μοίρα ή το θέλημα του Θεού 

-δεν ήξερε να απαντήσει- τον έφερε σε αυτό το 

απομακρυσμένο μέρος. Κυνηγημένος από τη 

μικρή κοινωνία της Σπάρτης που είχε καταλάβει 

τις δολοπλοκίες του, κατέφυγε στο μοναστήρι 

των Αγίων Σαράντα. Με ευκολία έπεισε τον η-

γούμενο για τις αγαθές των προθέσεών του και 

χειροτονήθηκε δόκιμος μοναχός. Η ήσυχη και 

καλή μοναστική ζωή αποδείχθηκε σωτήρια και 

παραδόθηκε σ’ αυτήν με πάθος. Όταν ένας επι-

σκέπτης του μοναστηριού και μακρινός συγγε-

νής του παραλίγο να τον αναγνωρίσει ζήτησε 

από τον ηγούμενο να φύγει με το πρόσχημα της 

μετάδοσης του θείου μηνύματος στον απλό λαό. 

Το χωριό τότε είχε χάσει τον ιερέα του από ευ-

λογιά κι έτσι κατέληξε εδώ. Άνθρωποι λίγοι, α-

γράμματοι, φτωχοί αγρότες μεροκαματιάρηδες, 

εύκολη λεία για τον ίδιο, αποτέλεσαν το καταφύ-

γιό του.  

«Γεώργιε παιδί μου, ο Μεγαλοδύναμος έχει 

ένα καλό σχέδιο για όλους αρκεί να βρίσκεσαι 

δίπλα Του, ταπεινός και δούλος» του είπε βρί-

σκοντας την αυτοκυριαρχία του.  

«Τα Βουρλά καίγονται», μουρμούρισε ο 

Γιώργης αγνοώντας τον πατέρα και κοιτώντας 

προς τον πορτοκαλί ουρανό. 

«Τι είναι τα Βουρλά; Ποιος καίγεται;», ξαφ-

νιάστηκε ο παπά Δημήτριος γυρνώντας το κε-

φάλι του προς την κατεύθυνση που κοιτούσε ο 

Γιώργης προσμένοντας να αντικρίσει φλόγες.  

Ο Γιώργης, αντιλαμβανόμενος την ανησυχία 

του παπά Δημήτρη, σήκωσε το χέρι του κάνο-

ντάς του νόημα να ηρεμίσει.  

«Σώπα πάτερ, δεν καίγεται κανείς. Ό,τι ήταν 

να καεί κάηκε. Έτσι ήταν ο ουρανός όταν η Ου-

ράνια είδε για τελευταία φορά τα Βουρλά, το χω-

ριό της πλάι στην Σμύρνη, ακριβώς έτσι μου το 

είχε περιγράψει, μόλο που ο ορίζοντας ήταν 

κόκκινος από τη φωτιά». 

Για μήνες η Ουρανία δεν του έλεγε τίποτα, 

δεν του μιλούσε, παρά μόνο κουνούσε το κεφάλι 

της, συμφωνώντας σε ότι της έλεγε ο Γιώργης. 

Μόνο τα βράδια άκουγε τη φωνή της μέσα από 

τους εφιάλτες της. «Τα Βουρλά καίγονται», μο-

νολογούσε στον ύπνο της και ξυπνούσε μέσα στα 

δάκρυα. Ώσπου μια νύχτα, δραπετεύοντας από 

έναν ακόμα εφιάλτη, είδε τον Γιώργη ξάγρυπνο 

δίπλα της να της βαστά το χέρι, έσπασε, και του 

μίλησε, του είπε για τα Βουρλά, την πόλη όπου 

γεννήθηκε και μεγάλωσε, που παραδόθηκε και 

αυτή αμαχητί στη μανία των λυσσαλέων Τούρ-

κων. Έβλεπαν τον καπνό να έρχεται από τα ανα-

τολικά αλλά κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι 

ήταν η Σμύρνη που καιγόταν. Μόλις οι πρώτες 

ορδές του Κεμάλ φάνηκαν στο λόφο του προ-

φήτη Ηλία, τότε όλοι κατάλαβαν τί τους περί-

μενε. Βρέθηκε, χωρίς να το αντιληφθεί, πάνω σ’ 

ένα πλοιάριο, στοιβαγμένη μαζί με άλλους συγ-

χωριανούς της. Οι μισοί από αυτούς κρέμονταν 
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από τα σκοινιά και άλλοι είχαν πιαστεί από την 

κουπαστή καθώς το πλοίο απέπλεε βιαστικά από 

το μικρό λιμάνι των Βουρλών. Μετά από ένα τα-

ξίδι μερικών ημερών, που της φάνηκε ατελείωτο, 

το μικρό πλοιάριο κατέφτασε στο λιμάνι της 

Καλαμάτας, ξεβράζοντας το ανθρώπινο φορτίο 

του και παραδίδοντάς το αβοήθητο στην αβυσ-

σαλέα γραφειοκρατία του κράτους και στην α-

προσδόκητη εχθρότητα του ντόπιου πληθυ-

σμού.   

«Γεώργιε, παιδί μου, σύνελθε» είπε ο πάτερ. 

«Δεν έχω χρόνο για συναισθηματισμούς! Όπως 

γνωρίζεις, η κατάσταση εδώ έχει επιβαρυνθεί 

σφόδρα και πρέπει όλοι να σταθούμε αντάξιοι 

των περιστάσεων! Ο ρόλος μου είναι να καθο-

δηγώ το ποίμνιό μου προς τον δρόμο του Θεού 

και αυτό σκοπεύω να κάνω και τώρα. Τί θαρρείς 

δηλαδή, ότι το πεπρωμένο μας το γράφουμε μό-

νοι, αυτό μου λες;»  

Ο Γιώργης έκανε μια κίνηση να σηκωθεί από 

το κούτσουρο αλλά ο χειμαρρώδης λόγος του 

παπά Δημήτριου τον καθήλωσε ξανά στη θέση 

του.  

«Άκουσε Γεώργιε, τέκνο μου. Ο δρόμος της 

ζωής είναι χαρτογραφημένος από τις εντολές 

του Θεού, από τις παραδόσεις μας, από τις υπο-

χρεώσεις μας απέναντι στον Βασιλέα μας, με-

γάλη η χάρη του. Όταν ο άνθρωπος λοξοδρομεί 

από αυτές τις αξίες, πελαγοδρομεί και χάνει τον 

δρόμο του. Αυτό σου λέω, Γεώργιε παιδί μου, 

σήκω κι έλα στην εκκλησία να μεταλάβεις, να ε-

ξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, να ξαλαφρώσει 

η καρδιά σου, κι ύστερα θα κάνουμε ευχέλαιο να 

εξαγνιστείς εσύ και όλοι μας, να φύγει η κατάρα 

που μας θώπευσε ο διάβολος».  

Στο άκουσμα της τελευταίας λέξης, ο Γιώρ-

γης αφυπνίστηκε, πετάχτηκε όρθιος, ταρακου-

νώντας με την απότομη κίνησή του τον παπά 

Δημήτριο και κάνοντάς τον να παραπατήσει 

προς τα πίσω.  

«Αρκετά! Φτάνει! Η Ουρανία δεν έχει καμιά 

σχέση μ’ αυτά τα πράγματα!» φώναξε μαινόμε-

νος. 

Ο πάτερ Δημήτριος έκανε άλλα δυο βήματα 

πίσω συνεχίζοντας το βηματισμό που είχε προ-

καλέσει η ακούσια απώθηση από τον Γιώργη. 

«Γεώργιε, ο διάβολος είναι ραδιούργο και μο-

χθηρό πνεύμα, διαλέγει τα πιο θελκτικά και υ-

πέρτερα προσωπεία για να πετύχει τους σκοπούς 

του. Ο ανίσχυρος χαρακτήρας της Ουράνιας υ-

πήρξε το ιδανικό πεδίο για να δράσει».  

«Από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι 

της στο χωριό, κανείς σας δεν της μίλησε, δεν 

την πλησίασε, φτύνατε όλοι στο πέρασμά της. 

Για ποιόν ανίσχυρο χαρακτήρα μου λες; Πότε 

της δώσατε την ευκαιρία να σας δείξει ποια 

πραγματικά ήταν;»  

«Γεώργιε, τέκνο μου, τα τελευταία γεγονότα 

έχουν θολώσει το μυαλό και την κρίση σου. Δεν 

είμαι εδώ για να σε κατηγορήσω αλλά για να σε 

βοηθήσω, να σου δείξω τον δρόμο τον ενάρετο. 

Ο Θεός μόνο μπορεί να απαλύνει τις πληγές σου 

και να επαναφέρει την ορθή σκέψη για τις σωστές 

επιλογές. Έλα μαζί μου και όλα θα φτιάξουν, θα 

την σπάσουμε την κατάρα, η αρρώστια που μας 

τυραννάει θα εξαλειφτεί και το χωριό θα ξεχάσει 

το λάθος σου στο δημοψήφισμα, θα φροντίσω 

εγώ γι’ αυτό» του είπε ο πάτερ Δημήτριος και 

του έτεινε το χέρι. 

Ο Γιώργης έγειρε ελαφρώς το κεφάλι του, 

πιάνοντάς το με τα δυο του χέρια σαν να είχε 

προσγειωθεί πάνω του κάτι υπερβολικά βαρύ 

που αδυνατούσε ν’ αντέξει. Ευθύς έσκυψε και 

πήρε ανά χείρας το τσεκούρι που ήταν πεσμένο 

πλάι στο κούτσουρο. Το σήκωσε ψηλά με το δεξί 

του χέρι και στράφηκε προς τον πατέρα Δημή-

τριο. 

«Φύγε από μπροστά μου και μην τολμήσεις 

να ξαναπατήσεις το πόδι σου στην αυλή μου!» 

είπε κραδαίνοντας το τσεκούρι στον αέρα. Σχε-

δόν ταυτόχρονα, το σώμα του πατρός Δημή-

τριου στράφηκε προς τα πίσω αποκλίνοντας από 

το νοητό κατακόρυφο άξονα που τον συνέδεε με 

το έδαφος, σηκώνοντας το αριστερό του χέρι με 

τέτοιο τρόπο που η παλάμη του μετατράπηκε σε 

μια παράταιρη ασπίδα προστασίας από ένα εν-

δεχόμενο χτύπημα του τσεκουριού.  Κάτω από 

το υψωμένο εργαλείο το κάτισχνο χέρι του 

Γιώργη έτρεμε. Η οργισμένη ματιά του συνα-

ντήθηκε με αυτή του πατρός και για μερικές 

στιγμές έμειναν εκεί να κοιτάζονται χωρίς να ο-

μιλούν, λες και η όραση είχε επιβληθεί στις υπό-

λοιπες αισθήσεις υπαγορεύοντας τους δικούς της 

κανόνες, που επέτρεπαν μόνο τη βαριά ανάσα 

τους να ακούγεται. Αυτήν την εύθραυστη αντί-

φαση έσπασε μια κραυγή που ακούστηκε από τη 

μεριά της πλατείας. Για λίγο και οι δυο σάστισαν 

αναλογιζόμενοι την κατάσταση που βρίσκονταν. 

Τη μικρή αυτή στιγμή σαστιμάρας διαδέχτηκε 

ξανά η ίδια κραυγή, πιο ξεκάθαρη τώρα.  

«Γιώργη!» ήταν η φωνή της Θεανώς που αντη-

χούσε απ’ άκρη σ’ άκρη, τόσο διαπεραστική που 

ο Γιώργης άφησε απότομα το τσεκούρι στο έδα-

φος σαν να το παρέσυρε το ωστικό κύμα. Η Θε-

ανώ εμφανίστηκε από τη γωνία του δρόμου που 

οδηγούσε στην πλατεία τρέχοντας όπως ένα 

κουτσό άλογο. «Γιώργη!», επανέλαβε μόλις τον 

είδε έξω από την πόρτα του σπιτιού του, με εξα-

ντλημένη φωνή αυτή την φορά.  

«Η Ουρανία… τρέξε… στο πηγάδι…», είπε 

με τις λέξεις να μπερδεύονται μεταξύ τους λες 

και μετείχαν σε αγώνα δρόμου.  

Όταν ο Γιώργης έφτασε στο πηγάδι βρήκε 

τον Κωνσταντή καθισμένο στο λασπωμένο έδα-

φος με την πλάτη να ακουμπά στο τοιχίο του 

πηγαδιού και να βαριανασαίνει αποκαμωμένος 

με τις παλάμες του ματωμένες. Πιο δίπλα, ο Αρ-

γύρης ξερνούσε τα σωθικά του σε μια προσπά-

θεια να αδειάσει από μέσα του όλο το νερό που 

είχε πιει τις προηγούμενες μέρες. Πάνω στο τοι-

χίο του πηγαδιού έστεκε μια ακαθόριστη μάζα 

μπερδεμένη με το σκοινί του πηγαδιού. Παρόλη 

την προχωρημένη σήψη και το φουσκωμένο 

δέρμα, η μορφή της Ουρανίας ήταν εύκολα α-

ναγνωρίσιμη. Με δυσκολία ο Γιώργης γύρισε το 

σώμα της έτσι όπως ήταν μπρούμυτα αφημένο. 

Τα πλούσια μαλλιά της λαμποκοπούσαν και χύ-

νονταν σαν τρεχούμενο νερό λες και αντιστέκο-

νταν ακόμα στην κατάσταση ανυπαρξίας που α-

ναδυόταν από το άψυχο κορμί. Ένα αδιόρατο 

χαμόγελο ήταν σχηματισμένο στο πρόσωπό 

της. 

Από εκείνη τη μέρα, το πηγάδι σφραγίστηκε 

και δεν άνοιξε ποτέ ξανά. Οι κάτοικοι αναγκά-

ζονταν να κουβαλούν νερό από τα διπλανά χω-

ριά. Στον Γιώργη δεν επετράπη να θάψει το 

σώμα της Ουρανίας στο νεκροταφείο του χω-

ριού, το φόρτωσε σ΄ ένα υποζύγιο και δεν τον 

ξαναείδε ποτέ κανείς. Τίποτα δεν έμεινε να θυμί-

ζει την Ουρανία, το μικρό κορίτσι που γλίτωσε 

από την οργή των Τούρκων και από την αγριό-

τητα της θάλασσας και πνίγηκε σ’ ένα πηγάδι το 

βράδυ του δημοψηφίσματος. Η Δημοκρατία 

είχε κερδίσει.  

Γιάννης Σταθάκος 

Το μέγιστο συμβάν 

ΣΚΟΠΟΣ ΙΙΙ 

Η σκοπός ΙΙΙ, γερασμένη καθώς ήταν από τις α-

τελείωτες εισπνοές στα όρια του τοίχου, ρύθμιζε 

την περιεκτικότητα σε μεθάνιο τουλάχιστον 

τρεις φορές την ώρα, ενώ έγλειφε τα χείλη της 

διψασμένη για λίγη υγρασία. Υπήρξαν στιγμές, 

μέσα σε αυτά τα δώδεκα χρόνια, που αμφισβη-

τούσε βαθιά το επάγγελμά της ως κάτι ανήθικο 

και στρεβλό. Πώς είναι δυνατόν να αποκλείεις 

ανθρώπους, ενώ επιτρέπεις να πολλαπλασιάζο-

νται με καταβολάδες, σχεδόν σαν γεράνια, τα 

ζώα, τα λουλούδια, τα δέντρα, ακόμη κι αυτός ο 

ίδιος ο αστικός ιστός; Ήταν εκείνη η καταρα-

μένη ρήση του Ελιόν: «ο άνθρωπος είναι η χει-

ρότερη πανούκλα». Ρήση μισανθρώπου. Καθώς 

ηλέκτριζε με το τίζερ της έναν ακροκάνθαρο 

που βάδιζε προς τον βόμβο του φράγματος, η 

σκοπός ΙΙΙ αναρωτιόταν πραγματικά σε ποια με-

ριά του πεδίου θεριεύει περισσότερο η πανούκλα 

αυτή. 

ΣΚΟΠΟΣ ΙΙ  

Τη στιγμή του Μέγιστου συμβάντος, ο σκοπός 

ΙΙ είχε μόλις ολοκληρώσει μια ενδελεχή περιπο-

λία της οποίας το πέρας, έπειτα από διαδοχικές 

μεταπτώσεις του Περιηλίου του και τον σχημα-

τισμό δώδεκα ροζετών, τον είχε οδηγήσει ο-

ριακά στο Τροκαντερό. Από εκεί και χτυπώντας 

δυνατά το τακούνι της αριστερής του μπότας με 

παρρησία στο έδαφος, δεν απέφυγε ένα τρεμό-

παιγμα στην ατσαλάκωτη φυσιογνωμία του, που 

μπορεί να οφειλόταν σε δύο λόγους: α) η συγκι-

νησιακή του φόρτιση από την γειτνίαση της συ-

νείδησης του με τον Θεό στη σφαίρα Λιοτάρ, 

τον έκανε προς στιγμήν να δακρύσει ή β) υπήρχε 



 Φιλολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης  

μια πραγματική εκκένωση σε κάποιο κοντινό 

σημείο της ατμόσφαιρας, που παρήγαγε ξινή μυ-

ρουδιά αζώτου (δηλαδή καμμένης τρίχας). Αυτό  

του έφερε στο νου την αυθόρμητη ανάφλεξη τής 

μεγάλης του κόρης, έπειτα από την πρώτη 

πρώτη παραμόρφωση του χωροχρόνου στη Γε-

νεύη, τη στιγμή ακριβώς που μετατρεπόταν σε 

αντισωμάτια η δέσμη των μποζονίων του Χιγκς 

στο Σερν. Ασυνείδητα καλιμπράρισε τον οπλι-

σμό του προς την κατεύθυνση της πον νεφ απ’ 

όπου φαινόταν να σηκώνεται το στροβιλώδες νε-

φέλωμα με το χαρακτηριστικό χρώμα επινικε-

λωμένου προφυλακτήρα. Αλάνθαστο σημάδι α-

ντίδρασης στροβίλου τιτανίου σε συμβάν Οπής.  

ΣΚΟΠΟΣ Ι  

Τα τελευταία χρόνια, καθώς, δούλευε, μεν, αστα-

μάτητα στο γραφείο ισότητας και χημικής διή-

θησης μα με καθήκοντα ανιαρά και γραφειοκρα-

τικά δε, αισθανόταν δικαιωμένη μόνο όταν συμ-

μετείχε σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες και 

κυρίως όταν έκανε περιπολίες με τις Εθελοντικές 

Μπριγάδες Φρούρησης των Οπών. Στα σημεία 

όπου η πόλη πληγωνόταν ανεπανόρθωτα από 

παράγοντες φθοράς (στη Λεωφόρο Οσμάν για 

παράδειγμα ή στο Κε Μπρανλύ), παρεισέφρεαν  

διαρκώς μεταλλαγμένα αντισωμάτια με χρόνους 

ημίσειας ζωής μεγαλύτερους από την μέση ζωή 

τους στο σύμπαν αντιύλης. Αποτέλεσμα αυτού 

του δυσάρεστου γεγονότος ήταν η χωροχρονική 

συμφόρηση η οποία συνοδευόταν από την πύ-

κνωση του πλήθους των ποζιτρονίων ανά μο-

νάδα επιφάνειας κι η οποία προκαλούσε ταυτό-

χρονα ιλίγγους, πονοκεφάλους και ρίγη στους ε-

μπλεκόμενους, μερικές φορές δε, κατέληγε και 

σε ημιμόνιμες υδροκεφαλίες. Για τις απώλειες 

της ύπαρξης (δηλαδή τους θανάτους), δεν θα ή-

θελα να μιλήσω επισήμως (όπως δεν μιλά και κα-

νένας άλλος πια, επισήμως ή ανεπισήμως). Οι ο-

πές δεν ήταν σταθερές, εμφάνιζαν όμως μια προ-

βλεπόμενη εντοπιότητα: με τον αλγόριθμο Ντί-

πακ Τσόπρα, κατέληγαν σε μια κατανομή Βose 

Εinstein της οποίας το ακρότατο πλατείαζε 

γύρω από τη μέση τιμή του τετραγώνου των τα-

χυτήτων των σωματιδίων. Για να κάνουμε τα 

πράγματα πιο απλά, η πιθανότητα εμφάνισης 

της οπής ήταν ευθέως ανάλογη της τετραγωνικής 

ρίζας της απόλυτης θερμοκρασίας περιβάλλο-

ντος, έφτανε επομένως μια ελάχιστη αύξηση της 

θερμοκρασίας, στις βεβαρυμένες περιοχές, για 

να εμφανιστεί μια εκλεπτυσμένη οπή τρίτης ή τέ-

ταρτης γενιάς. Από εκεί και πέρα η εξέλιξή της 

ήταν θέμα αποκλειστικό των Σκοπών που περι-

πολούσαν. Και, φυσικά, κυρίως θέμα διαχείρι-

σης των ανθρωπίνων πόρων. Με άλλα λόγια η 

τοποθέτηση του κατάλληλου Σκοπού στην κα-

τάλληλη θέση είχε αποδειχθεί επιλογή ζωής ή 

θανάτου σε άπειρες περιπτώσεις είτε χωρικής 

είτε χρονικής σύμπτωσης. Την ημέρα του Μέγι-

στου Συμβάντος, ένας κλοσάρ D με σακατεμένο 

γοφό, περίτεχνη και άπλυτη γενειάδα και 

μάλλινη παρντεσού (μία φιγούρα που παρέπεμπε 

απ’ ευθείας στην εμβληματική περσόνα του 

Ντενί Λαβάν, όπως εμφανιζόταν στην αρχαία 

ταινία του Λεός Καράξ «Οι Εραστές της Γέφυ-

ρας») πλησίασε στην ακριβώς μεσιανή εσοχή της 

πον νεφ, ξεκουμπώθηκε και μόστραρε το τσου-

τσούνι του σε κοινή θέα προς την κατεύθυνση ό-

που δέσποζε παλιότερα το πολυκατάστημα Σα-

μαριτέν, κι όπου τώρα ένας γιγαντιαίος στρόβι-

λος γερμανικής κατασκευής με πτερύγια τιτα-

νίου καραδοκούσε να καταπιεί τις οπές της δε-

ξιάς όχθης του ποταμού τουλάχιστον έως το Ιλ 

Σεν Λουί και τη Νοτρ Νταμ. Οι αισθητήρες των 

θερμοκρασιακών διακυμάνσεων πήραν φωτιά με 

την πρώτη σταγόνα ζεστών ούρων που άρχισαν 

να εκτοξεύονται από τον περήφανο ουρητή. Α-

μέσως τα πτερύγια τιτανίου μπήκαν σε λειτουρ-

γία κι ακούστηκε ένας φρικτός θόρυβος (για ό-

σους όσοι - από επιλογή - αποδέχονταν ακόμη 

εμπειρίες εκτός σφαίρας Λιοτάρ, και φυσικά για 

όλους τους C και D που ήταν μαζεμένοι κάτω 

από τη γέφυρα εκείνη την ώρα κι έπιναν ζεστό 

τσάι, και που δεν ήταν και πολλοί, μία χούφτα 

όλοι κι όλοι). Ο περήφανος ουρητής δέχθηκε 

πρώτος τον στρόβιλο εστιασμένο στην άκρη του 

πέους του και ολόκληρη η ροή αποσβέστηκε 

στη στιγμή σαν από μια γιγάντια ηλεκτρο-

σκούπα. Μία σταγόνα δυστυχώς ξέφυγε και συ-

νετρίβη στο παχύ στρώμα γάλακτος ενός φλυ-

τζανιού με τσάι  που έπινε ένας C. Ατυχία, διότι 

πριν να συντριβεί, απέφυγε στο τσακ μια μύγα, η 

οποία ίσως είχε βοηθήσει να αποφευχθεί το 

κακό. Αφού η σταγόνα των ούρων δεν σταμά-

τησε από τη μύγα και κατέληξε στο γάλα, μια 

διαδοχή εξώθερμων αλυσιδωτών αντιδράσεων  

πυροδοτήθηκε, με τα γνωστά πια, σε όλους μας, 

αποτελέσματα. 

Κωνσταντίνος Χ. Λουκόπουλος  

*αποσπάσματα από τη νουβέλα  

Σκοπός Ι,ΙΙ και ΙΙΙ,  

έργο σε εξέλιξη 

Στη σκιά της Καστέλλας 

Το γκρίζο σύννεφο ξεπρόβαλε στη χορδή του 

ορίζοντα και απλώθηκε αστραπιαία με τεκτονική 

κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Στις κατα-

κτητικές διαθέσεις του, τα πρώτα πρωινά αντι-

φεγγίσματα παραδόθηκαν αμαχητί σε ντόμινο 

πτώσης, καθώς απ’ την ανατολική πλευρά του 

λόφου της Καστέλλας με κατεύθυνση προς τον 

προφήτη Ηλία και έως το βάθος της θάλασσας, 

ο ουρανός βυθίστηκε στο σκότος του.  

Στη λεωφόρο του Φαλήρου οι αντανακλώμε-

νοι ιριδισμοί απ’ τις λάμπες των ανοιχτών κατα-

στημάτων διαχέονταν στον περίγυρο και οι αρ-

χοντικές επαύλεις που βρισκόταν επί της λεωφό-

ρου και στους πρόποδες του λόφου, δίπλα στις 

μικροαστικές οικίες, φάνταζαν πιο επιβλητικές. 

Με τις ακαθόριστες ομιλίες των πρώτων περα-

στικών, η πόλη ξυπνούσε απ’ το λήθαργο της 

νύχτας και εναρμονιζόταν σταδιακά στο ρυθμό 

της καθημερινότητας.  Πιο κάτω, στο ψαροχώρι 

του Τουρκολίμανου με τις μικρές αυτοσχέδιες 

παράγκες και τα προσφυγικά παραπήγματα το 

τοπίο παρέμενε ερμητικά σκοτεινό. Ο μόνος ή-

χος που έσπαγε τη θλιβερή σιωπή σε ετούτο το 

μέρος, ήταν τα υπόκωφα βήματα μιας ανδρικής 

φιγούρας που διέσχιζε ρυθμικά το χωματένιο 

σοκάκι. Φτάνοντας ο άντρας στις παρυφές της 

λεωφόρου, στην ξαφνική λάμψη μιας αστραπής 

που φώτισε το μελανιασμένο ουρανό από άκρη 

σ’ άκρη, η μορφή του αποκαλύφτηκε ξεκάθαρα. 

Ήταν ο Λευτέρης Φραγκιάδης, ένας από τους 

πρώτους πρόσφυγες που αποβιβάστηκε στις α-

κτές του Πειραιά απ’ τη φλεγόμενη Σμύρνη. 

Στοιβαγμένος μαζί με εκατοντάδες συμπατριώ-

τες του στα αμπάρια του ατμόπλοιου «Γένουα», 

πάτησε στην πειραϊκή γη, αφήνοντας πίσω του 

το χαμό και τον όλεθρο που ανθρώπινος νους 

αδυνατούσε να χωρέσει. Την επαύριον της ανεί-

πωτης τραγωδίας, το λιμάνι του Πειραιά, ωσάν 

τεράστια χοάνη συσσώρευε και διοχέτευε ακτι-

νωτά σε πρόχειρους καταυλισμούς χιλιάδες κα-

τατρεγμένους. Την ίδια στιγμή, το ελληνικό έ-

θνος, μετά τον οριστικό ενταφιασμό του απολυ-

τρωτικού οράματος της «Μεγάλης Ιδέας» στα ε-

ρείπια της Σμύρνης, βρέθηκε αντιμέτωπο με μια 

νέα οδυνηρή πραγματικότητα. Ενώ οι αρχές της 

ελληνικής πολιτείας καλούνταν να αποκαταστή-

σουν το τεράστιο κύμα της προσφυγικής λαοθά-

λασσας που κατέκλυσε τη χώρα. Ένα άχαρο 

έργο που εν ονόματι της κυβέρνησης, ανέλαβε 

αρχικά το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων με 

μια πλειάδα από δημόσιους υπαλλήλους, τοπο-

θετημένους κάθετα στα σκαλοπάτια της ιεραρ-

χίας.                   

Σ’ αυτό το σκηνικό της ιστορικής συγκυρίας 

βρέθηκε ο Λευτέρης Φραγκιάδης εκείνη, την 

τραγική μέρα του Σεπτέμβρη. Ο εύπορος αστός 

απ’ τη Σμύρνη, που άφησε στις στάχτες της πα-

τρίδας του τα αποκαΐδια της οικογένειάς του, 

των γονιών του και ολόκληρης της περιουσίας 

του, χωρίς δεύτερη επιλογή. Ήταν πρωί ακόμα 

όταν στήθηκε στη μακρόσυρτη φιδωτή ουρά 

που ξεκινούσε από την προβλήτα του λιμανιού 

και κατέληγε ψηλά, στο κτήριο που στεγάζονταν 

τα τοπικά γραφεία του «Ταμείου Περίθαλψης 

Προσφύγων» και υπό το μετέωρο βλέμμα των 

γηγενών που εκτός από συμπάθεια, αντικατό-

πτριζε το φόβο, την απέχθεια κι ακόμα και το 

μίσος, παρέμεινε στην εξαντλητική αναμονή για 

ώρες. Κι όταν  κάποια στιγμή ήρθε η σειρά του, 

με βαριά καρδιά και πετρωμένο πρόσωπο, ακο-

λούθησε τα κυλιόμενα γρανάζια τής γραφειο-

κρατικής διαδικασίας.  

Ο ήλιος έγερνε στη δύση κι έριχνε τις τελευ-

ταίες αιμάτινες πινελιές του στα φύλλα της ακάν-

θου απ’ τα τέσσερα κιονόκρανα των κορινθιακών 

κιόνων, όταν ο Λευτέρης Φραγκιάδης, ως «άπο-

ρος» πρόσφυγας πλέον, πέρασε το πρόπυλο με 

την αετοματική στέψη του Δημοτικού Θεάτρου 
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Πειραιά. Μαζί του, κι άλλες χίλιες τριακόσιες 

κατακερματισμένες ψυχές. Ένα πολύβουο πλή-

θος από απεγνωσμένα πρόσωπα που σέρνανε με 

κόπο τα ταλαιπωρημένα κορμιά τους προς τα 

θεωρεία, τη σκηνή και το φουαγιέ, κάτω από τον 

έλεγχο και τις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλή-

λων.  Ο άντρας, αφού προχώρησε μηχανικά 

στην αριστερή πτέρυγα των θεωρείων, κάθισε ά-

καμπτος σε μια γωνιά κοντά στον εξώστη. Δίπλα 

του, μια οικογένεια με δυο μικρά παιδιά που 

γκρίνιαζαν πεινασμένα και άυπνα, ο πατέρας μες 

στην απελπισία τα κρατούσε αγκαλιά και προ-

σπαθούσε να τα ηρεμήσει μέχρι να στρώσει η 

μητέρα στο πάτωμα τα λιγοστά κουρέλια που έ-

βγαλε από ένα κακοδεμένο μπόγο, για να κοι-

μηθούν. Πιο κει, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων με 

χλωμά, αποστεωμένα πρόσωπα απ’ την κακου-

χία, μάταια πάσχιζαν να βρουν λίγη γαλήνη να 

γείρουν τα πονεμένα μέλη τους. Μέσα σε λίγα 

λεπτά, οι χώροι του θεάτρου ασφυκτιούσαν απο-

πνικτικά. Στο διάδρομο πηγαινοέρχονταν αστα-

μάτητα άνθρωποι που δεν πρόλαβαν έγκαιρα να 

βρουν κάποια θέση κι έψαχναν απεγνωσμένα μια 

γωνιά να βολευτούν όπως όπως. Κι όσο η νύχτα 

προχωρούσε, το ανθρώπινο δράμα με διαστά-

σεις αρχαίας τραγωδίας κορυφωνόταν με φωνές, 

κλάματα, εντάσεις και διαξιφισμούς που απη-

χούσαν πιο έντονα απ’ την σκηνή του θεάτρου.  

Μια δυνατή βροντή τράνταξε τη γη συθέμελα 

και ο Λευτέρης Φραγκιάδης αισθάνθηκε τις 

πρώτες χονδρές σταγόνες της βροχής να πέ-

φτουν γδαρτές πάνω του. Ασθμαίνοντας βαριά,  

κατέβασε το γείσο της ρεπούμπλικας πιο βαθιά 

στο κεφάλι του και τάχυνε το βήμα του.  

 «Λευτέρη…, που πας; Έρχεται κατακλυ-

σμός. Τί έρχεται δηλαδή, ξεκίνησε ήδη», φώναξε 

στο διάβα του ο κυρ-Αλέκος ο φούρναρης, προ-

βάλλοντας φουριόζος το στρουμπουλό του πρό-

σωπο με το παχύ κοντοκουρεμένο μουστάκι απ’ 

τη μισάνοιχτη πόρτα του μαγαζιού. «Δεν είναι 

να κυκλοφορείς σήμερα, παιδί μου. Θα γίνεις 

μούσκεμα», συνέχισε με έγνοια.    

«Μπα… απ’ ό,τι φαίνεται, θα ξεθυμάνει. Φθι-

νοπωρινή μπόρα είναι» αποκρίθηκε ο άντρας, 

στρέφοντας τη ματιά του εξεταστικά στον ου-

ρανό, επικεντρωμένος σε ένα σημείο όπου το 

γκρίζο νεφέλωμα είχε αρχίσει να διαλύεται και 

τη θέση του έπαιρνε σιγά σιγά το αντιφέγγισμα 

του ήλιου. «Κι ύστερα, πρέπει να κατέβω στην 

προβλήτα να στήσω τον πάγκο, ο Κωνσταντής 

θα λείπει σήμερα κι όπου να’ ναι θα ‘ρθει ο κα-

πετάν Παντελής με την ψαριά» 

«Την ψαριά; θες να πεις ότι βγήκε στα ανοιχτά 

με τέτοιο καιρό;» αναφώνησε ο κυρ-Αλέκος, 

κουνώντας αποδοκιμαστικά το κεφάλι του. «Θεέ 

και Παντοδύναμε! Θα πρέπει να είναι τρελός ο 

άνθρωπος, δεν εξηγείται αλλιώς», πρόσθεσε, 

σχεδόν μονολογώντας και με θεατρική κίνηση 

σήκωσε τα χέρια ικετευτικά προς τον ουρανό.  

«Τόσα χρόνια μες στις θάλασσες… μην τον 

φοβάσαι κυρ-Αλέκο, ξέρει να φυλάει τα νώτα 

του»  Άλλωστε η μπόρα άρχισε πριν λίγο  και 

σχεδόν πέρασε, ούτε αέρα δεν σήκωσε», έσπευσε 

να τον καθησυχάσει ο Λευτέρης, και απλώνοντας 

ίσια μπροστά το χέρι του με την παλάμη ανοι-

χτή προς τον ουρανό, συμπλήρωσε «Δες και μό-

νος σου, δεν πέφτει σταγόνα πια»  

«Εδώ που τα λέμε, δεν έχεις κι άδικο» παρα-

δέχτηκε στο τέλος ηττημένα ο κυρ-Αλέκος, κα-

θώς ο ουρανός ενδύονταν ξανά τη γαλαζωπή α-

πόχρωση του πρωινού. Στη συνέχεια, αλλάζο-

ντας κουβέντα, στράφηκε προς το Λευτέρη με 

ύφος σοβαρό. 

«Τυχερός ο καπετάνιος που σε έχει δίπλα του 

γιέ μου» ομολόγησε και ένα κύμα καλόβολης 

ζήλιας ανάμικτης με θαυμασμό, ξεχύθηκε απ’ το 

καθάριο βλέμμα του.    

«Μάλλον εγώ του χρωστάω. Και πολλά μάλι-

στα. Ούτε να σκεφτώ δεν θέλω, τί θα γινόμουν 

αν δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο καπετάνιος 

στο δρόμο μου» ανταπάντησε ο άντρας με σπα-

σμένη φωνή «Τρία ολόκληρα χρόνια πέρασαν 

από τη μέρα που έφυγα από το θέατρο και α-

κόμα γεμάτο είναι. Χίλιες πεντακόσιες ψυχές πα-

ραμένουν παστωμένες εκεί μέσα» συνέχισε με α-

γανάκτηση και η μορφή του πήρε την όψη του 

γρανίτη, στην ανάμνηση εκείνης της νύχτας. 

Τότε που, μην αντέχοντας άλλο πόνο γύρω του, 

σηκώθηκε σαν ελατήριο, και αφού έδωσε τη 

θέση του στην ταλαιπωρημένη γυναίκα που έψα-

χνε μες στην απόγνωση μια γωνιά για το ανή-

μπορο παιδί της που ψηνόταν στον πυρετό, απο-

φασισμένος, κατέβηκε τα σκαλοπάτια του θεω-

ρείου τρέχοντας. Όταν βγήκε έξω, ο νοτισμένος 

αέρας της νύχτας περόνιασε το τσαλακωμένο 

πουκάμισο και το λινό παντελόνι της ακριβής 

φράγκικης ενδυμασίας του, αλλά μη δίνοντας 

σημασία, τράβηξε γραμμή για την αποβάθρα. 

Εκεί, σε μια άκρη, βρήκε καταφύγιο στη στοίβα 

από τα σαραβαλιασμένα κασόνια που είχαν αφή-

σει πρόχειρα οι αχθοφόροι το απόγευμα μετά 

τις εκφορτώσεις των προϊόντων, χωρίς να κλείσει 

μάτι απ’ την υπερένταση. Το επόμενο πρωί που 

ο ήλιος έριξε τις πρώτες ακτίνες του, περιπλανή-

θηκε άσκοπα ανάμεσα στους εκατοντάδες  δυ-

στυχισμένους πρόσφυγες που κατέκλυσαν την 

προκυμαία, μέχρι που τα βήματά του τον οδή-

γησαν στον όρμο του Τουρκολίμανου. Εκεί με 

απλανές βλέμμα, έμεινε να κοιτάει για ώρες τη 

θάλασσα.   

«Μπορείς να την κοιτάς, χωρίς φόβο, είναι η 

μόνη που αντέχει αμέτρητους καημούς, χωρίς 

να διαμαρτύρεται», ήταν η πρώτη κουβέντα που 

του είχε πει ο καπετάν Παντελής, όταν βγαίνο-

ντας απ’ τη θάλασσα με το καΐκι του το ίδιο α-

πόγευμα, ήρθε και κάθισε αθόρυβα δίπλα του. 

Και καθώς δεν πήρε απάντηση συνέχισε στον ί-

διο τόνο «Κάπως έτσι κι εγώ κάποτε, απ’ αυτή 

τη θέση, πάσχιζα να τραβήξω απ’ το βάθος του 

πελάγου τον ορίζοντα  για να φτάσω την πατρίδα 

μου. Βλέπεις, ήμουν δεν ήμουν δέκα χρόνων ό-

ταν φούντωσε η επανάσταση του ’69 στην 

Κρήτη. Μέσα σε μια νύχτα, η οικογένειά μου έ-

χασε τα πάντα.  Βολοδέρναμε για μέρες στο πέ-

λαγος με το καΐκι του πατέρα κι όταν φτάσαμε 

σε τούτον τον τόπο, αυτό που μας είχε απομείνει 

ήταν μόνο τα χέρια μας και η θάλασσα. Τότες, 

ετούτος ο λόφος ήταν μια ερημική περιοχή, ούτε 

ο χάρτης δεν τον είχε σημαδεμένο. Με τον 

καιρό, κι αφού αντάμα ήρθαν κι άλλοι συντοπί-

τες, μας τον παραχώρησε η κυβέρνηση για να 

ζήσουμε. Έκτοτε ήρθαν πολλοί νησιώτες, Υ-

δραίοι, Χιώτες…». Στην αναφορά του τελευ-

ταίου νησιού, και πριν ο καπετάνιος  αποσώσει 

το λόγο του, ο Λευτέρης στριφογύρισε ανήσυχα 

στη θέση του με τραβηγμένα χαρακτηριστικά 

και πρόσωπο κατακόκκινο, καθώς ένας κόμπος 

έφραξε ασφυκτικά το λαιμό του και  έτοιμος να 

τον πνίξει, ξεχύθηκε διεξοδικά απ’ τα γυάλινα 

μάτια του σαν ψιχαλιστός χείμαρρος. Ο καπετάν 

Παντελής, κατανοώντας τη δύσκολη θέση του έ-

μεινε ασάλευτος, χωρίς να πει κουβέντα.  

«Από παιδί άκουγα αμέτρητες ιστορίες για τη 

Χίο απ’ τον πατέρα μου, ήταν η πατρίδα του. 

Εκεί έπρεπε να πάω. Αν το είχα σκεφτεί νωρί-

τερα, αλλά τα γεγονότα… δεν μου άφησαν κα-

νένα περιθώριο», είπε στο τέλος με απόγνωση.  

«Αρκεί που το σκέφτηκες τώρα, αυτό με-

τράει», απάντησε ο καπετάν Παντελής με κατα-

νόηση κι ένα κρυφό χαμόγελο  ξεμύτισε κάτω 

απ’ το τσιγκελωτό μουστάκι του, ικανοποιημέ-

νος που  τα λόγια του είχαν πιάσει τόπο. Ύστερα, 

αφού πήρε ύφος σοβαρό, συνέχισε: «Άκου παιδί 

μου, δεν ξέρω αν αυτό που λένε «όπου γης και 

πατρίς» αληθεύει, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα, 

είναι ότι την πατρίδα την κουβαλάμε βαθιά στην 

ψυχή μας κι όπου κι αν βρεθούμε, δεν την χά-

νουμε ποτέ.  Όσο για τη Χίο, μέχρι να αποφα-

σίσεις τι θέλεις να κάνεις, μπορείς να μείνεις εδώ. 

Λίγο πιο πάνω, στον μυχό του όρμου, έχω ένα 

υπόστεγο για τα σύνεργα του ψαρέματος. Πολ-

λές φορές, όταν αργώ να βγω απ’ τη θάλασσα το 

απόγευμα με το καΐκι και βαριέμαι να ανεβώ την 

ανηφόρα μέχρι το σπίτι, μένω  εκεί. Είναι αρ-

κετά ευρύχωρο και στεγανό. Μπορείς να μείνεις 

όσο θέλεις. Κι αν δεν έχεις με τι να ασχοληθείς 

και θέλεις, μπορείς να έρχεσαι να με βοηθάς με 

το καΐκι κι εγώ θα σε πληρώνω κανονικά. Έτσι 

κι αλλιώς μια βοήθεια τη χρειάζομαι, μεγάλωσα 

πια και είμαι μόνος μου. Η γυναίκα μου μας ά-

φησε χρόνους από καιρό και τα παιδιά μου είναι 

μακριά.  Ο γιός μου μένει με την οικογένειά του 

στην Πάτρα και όσο για την κόρη μου, την πά-

ντρεψα με έναν συντοπίτη Κρητικό κι έφυγαν 

μαζί στην Αμερική να βρουν την τύχη τους, εί-

κοσι χρόνια έχω να τη δω.  

Από εκείνη τη μέρα, ο Λευτέρης δεν έλλειψε 

λεπτό απ’ το πλευρό του καπετάν Παντελή. Κι 

όταν τελείωνε τη δουλειά του με το καΐκι και τα 

δίχτυα, στον ελεύθερο χρόνο του, μάζευε σανί-

δες και παλιές λαμαρίνες και βοηθούσε τους ά-

στεγους συντοπίτες του να φτιάξουν αυτοσχέδια 

καταλύματα. Και για να μην γίνεται βάρος στον 
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καπετάνιο, έφτιαξε παράπλευρα και το δικό του 

κατάλυμα. Έτσι, με τον καιρό, στο μυχό του όρ-

μου και κάτω απ’ την λεωφόρο του Φαλήρου, 

ξεπετάχτηκαν μια σειρά από αυτοσχέδιες παρά-

γκες και παραπήγματα που στέγαζαν μεγάλο α-

ριθμό προσφύγων.         

«Εμ… βέβαια, είναι γεμάτο το θέατρο. Μόνο 

υποσχέσεις ξέρουν να δίνουν για αποκατάσταση. 

Αλλά ποια αποκατάσταση!  Ξεκλήρισαν καλά 

καλά τον κοσμάκη και τώρα δεν μπορούν να μα-

ζέψουν τα ασυμμάζευτα. Το μόνο που ξέρουν, 

είναι να αλλάζουν τις κυβερνήσεις σαν τα πουκά-

μισα. Πού να βρουν χρόνο να σκεφτούν τον 

φτωχό λαό. Ο Πάγκαλος λέει, έβγαλε διάγγελμα 

προχθές, η Βουλή διαλύθηκε πάλι. Με τον και-

νούργιο χρόνο, πάμε ξανά για εκλογές. Και φτου 

κι απ’ την αρχή», είπε με σθένος ο κυρ-Αλέκος, 

κατανοώντας πλήρως την αγανάκτηση του Λευ-

τέρη.     

«Αυτό που ξέρω εγώ είναι, ότι εδώ και τέσσε-

ρις μήνες, από τότε που το Ταμείο Περίθαλψης 

αντικαταστάθηκε από την Επιτροπή Αποκατά-

στασης, ως πιο δραστική λύση, το πρόβλημα της 

στέγασης των προσφύγων παραμένει ίδιο και 

χειρότερο», συμπλήρωσε ο Λευτέρης απογοη-

τευμένος, επαναφέροντας την ξεστρατισμένη 

σκέψη του. Κι ενώ η ώρα είχε περάσει, αφού χαι-

ρετήθηκαν με τον κυρ-Αλέκο, πήρε βιαστικά το 

δρόμο για το λιμάνι.  

Όταν ο Λευτέρης Φραγκιάδης έφτασε στην 

προβλήτα της Τρούμπας, η κίνηση ήδη είχε πυ-

κνώσει. Το λιμάνι ως σταθμός, είτε ενδιάμεσος 

είτε τερματικός, απ’ το πρωί ως το βράδυ τρα-

βούσε συνέχεια ταξιδιώτες με την εικόνα και τον 

ήχο του χώρου σε συνεχόμενη εναλλαγή. Ένα 

μεγάλο ατμόπλοιο στο βάθος, μόλις είχε σαλπά-

ρει και το τεράστιο φουγάρο του άφηνε πίσω του 

σύννεφα από κατάμαυρο καπνό. Πιο πέρα, ένα 

άλλο φόρτωνε κόσμο και εμπορεύματα. Τα ξυ-

λοκάικα και οι ψαρόβαρκες πηγαινοέρχονταν  

συνέχεια, μεταφέροντας προϊόντα. Ενώ η πολυ-

φωνία των μικροπωλητών που διαφήμιζαν την 

πραμάτεια τους απηχούσε πολυτονικά πάνω απ’ 

τις φωνές των περαστικών.  

Ο Λευτέρης έστησε τον ξύλινο αυτοσχέδιο 

πάγκο που είχε αφήσει στο υπόστεγο της προκυ-

μαίας απ’ την προηγούμενη μέρα ο Κωνσταντής 

και περίμενε τον καπετάν-Παντελή. Παλιότερα 

έκανε ο ίδιος αυτή τη δουλειά, αλλά  ο  Κωνστα-

ντής την είχε περισσότερο ανάγκη, τέσσερα στό-

ματα είχε να θρέψει, ενώ αυτός είχε μόνο τον ε-

αυτό του. Όταν το πρότεινε στον καπετάν Πα-

ντελή, δεν έφερε καμιά αντίρρηση. Άλλωστε, 

μπορεί ο Κωνσταντής να ήταν λίγο οξύθυμος και 

να μην σήκωνε μύγα στο σπαθί του, αλλά ήταν 

ντόμπρος και δουλευτάρης. Δεν πρόλαβε να α-

ποσώσει τη σκέψη του κι είδε το καΐκι με τη γνώ-

ριμη φιγούρα του καπετάν Παντελή, να πλησιά-

ζει από μακριά.  

«Καλημέρα παιδί μου, άργησα λίγο σήμερα 

με το ανακάτεμα του καιρού, αλλά ευτυχώς δεν 

σήκωσε μπουρίνι», φώναξε ο καπετάνιος ζωηρά, 

πλευρίζοντας με μαεστρία το καΐκι, όσο πιο κο-

ντά μπορούσε στην προβλήτα.      

«Καλημέρα καπετάνιε. Η αλήθεια είναι ότι 

στην αρχή ανησύχησα, αλλά μετά που είδα τον 

καιρό να ξανοίγει γρήγορα, ησύχασα. Ελπίζω να 

είχε καλή ψαριά»  

«Πρώτο πράγμα! Άντε βάλε ένα χεράκι να τα 

κατεβάσουμε, γιατί πρέπει να περάσω κι απ’ το 

καρνάγιο. Χθες πρόσεξα μια σχισμή σε ένα σα-

νίδι απ’ την αριστερή πλευρά της πρύμνης, να δω 

τί θα αποκάμω με δαύτη», είπε ο καπετάνιος ξα-

ναμμένα, καθώς έδινε τα καφάσια με τα ψάρια 

στον Λευτέρη, ενώ αυτός με τη σειρά του τα ά-

δειαζε απευθείας στα σανιδένια χωρίσματα του 

πάγκου. Και καθώς πολλά απ’ αυτά ήταν ακόμα 

ζωντανά, στην προσπάθειά τους να αναπνεύσουν, 

σπαρταρούσαν απεγνωσμένα και πετάγονταν 

έξω απ’ τον πάγκο, στα πόδια του Λευτέρη. 

«Μετά θα πάω απ’ τον καφενέ του Μανόλη 

κάτω στο ψαροχώρι, όταν τελειώσεις έλα από ε-

κεί», συμπλήρωσε ο Καπετάν Παντελής μόλις 

τελείωσαν τη μεταφορά και χωρίς να χάσει λε-

πτό, μανουβράροντας το καΐκι, τράβηξε για τον 

όρμο, κουνώντας ζωηρά το χέρι στον Λευτέρη.  

Ούτε δυο ώρες δεν κάθισε ο Λευτέρης στον 

πάγκο και είχε ξεπουλήσει όλο το εμπόρευμα. 

Ευχαριστημένος που ξεμπέρδεψε νωρίς, πήρε το 

δρόμο για την πλατεία Κανάρη. Θα περνούσε 

απ’ την αποθήκη που μάζευαν τρόφιμα και ρου-

χισμό για τους πρόσφυγες, να κανονίσει να στεί-

λουν μερικά σε κάποιες προσφυγικές οικογένειες 

απ’ τις παράγκες στο ψαροχώρι, που είχαν ά-

μεση ανάγκη.   

«Καλημέρα Νικόλα, είναι μέσα ο κυρ-Μιχά-

λης;» ρώτησε ο Λευτέρης τον φύλακα, όταν έ-

φτασε έξω απ’ την αποθήκη. 

«Καλημέρα Λευτέρη. Κάπου πετάχτηκε, 

αλλά δεν θα αργήσει. Αν θέλεις, πέρνα μέσα να 

τον περιμένεις» αποκρίθηκε ο φύλακας, καθώς ά-

νοιγε την  πόρτα της αποθήκης και ταυτόχρονα 

έκανε χώρο για να περάσει ο άντρας. Ο Λευτέ-

ρης,  ευχαρίστησε το Νικόλα και προχώρησε α-

νάμεσα στα μισάνοιχτα χαρτοκιβώτια που ήταν 

διάσπαρτα στο χώρο, γεμάτα με διάφορα τρό-

φιμα, ρούχα και μικροσκεύη που μάζευαν οι 

ντόπιοι από εράνους και δωρεές, για τους πρό-

σφυγες. Στο τέλος, για να μην περιμένει όρθιος, 

κάθισε σε μια καρέκλα, δίπλα από ένα μικρό 

τραπέζι με έναν κατάλογο και ανάκατα, σκόρπια 

χαρτιά πάνω του. Εκεί μέσα ξεχώρισε και μια 

εφημερίδα και καθώς την πήρε στα χέρια του, 

πριν προλάβει να την ξεδιπλώσει, η ματιά του έ-

πεσε στο πρωτοσέλιδο που έλεγε ότι η κυβέρ-

νηση έστελνε ένα τμήμα του Α΄ Σώματος Στρα-

τού εναντίον των προσφύγων που είχαν καταλά-

βει τα νέο-ανεγερθέντα οικήματα στο λόφο της 

Καστέλλας, για να ακυρώσουν την εγκατάστασή 

τους.   

«Α… εδώ είσαι Λευτέρη… στον ουρανό σε 

έψαχνα και στη γη σε βρήκα»   

«Γεια σου κυρ-Μιχάλη, τί με ήθελες; ρώτησε 

ο Λευτέρης με πρόσωπο αφηρημένο, καθώς η 

σκέψη του έτρεχε ακόμα στο άρθρο που είχε 

διαβάσει πριν από λίγο στο «Ελεύθερο Βήμα». 

«Δηλαδή, για να είμαι ακριβής, δεν σε θέλω 

εγώ, αλλά ο Δήμαρχος» 

«Ο Δήμαρχος;»  

«Ναι, ο Δήμαρχος. Άκου να δεις, ως υπεύθυ-

νος της αποθήκης, είχα πάει στο Δημαρχείο να 

σφραγίσω κάποια χαρτιά και όταν με είδε ο 

Γραμματέας με φώναξε και με ρωτούσε για 

σένα»  

«Για μένα; Τί ακριβώς σε ρωτούσε;  

«Δηλαδή όχι ακριβώς για σένα, αλλά για τον 

Κωνσταντή» 

«Μπερδεμένα μου τα λες κυρ-Μιχάλη. Δη-

λαδή, θες να πεις ότι ο Δήμαρχος ρωτούσε για 

μένα και ο Γραμματέας για τον Κωνσταντή» 

«Όχι Λευτέρη, δεν θέλω να πω αυτό. Ο 

Γραμματέας ρωτούσε για τον Κωνσταντή και 

κατηγορούσε εσένα. Νομίζω πως τα πράγματα 

είναι σοβαρά. 

«Κι εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάω να βρω τον 

Δήμαρχο να μου πει τί ακριβώς θέλει», ανταπά-

ντησε ο Λευτέρης κι αφού ενημέρωσε τον άντρα 

για τις ελλείψεις των οικογενειών τού προσφυγι-

κού συνοικισμού που είχε καταγράψει,  έφυγε 

γραμμή για το Δημαρχείο. 

Οι ακτίνες του ήλιου διχοτομούσαν καυτά και 

κάθετα τη μέρα, όταν ο Λευτέρης Φραγκιάδης 

με την ψυχή στο στόμα, έφτανε στον περίβολο 

του Δημαρχείου για να προλάβει τον Δήμαρχο. 

Κι ο φόβος του επαληθεύτηκε, όταν είδε την 

γνωστή του φιγούρα μέσα στο αυστηρό σκουρό-

χρωμο κοστούμι να κατεβαίνει τα σκαλοπάτια 

του κτηρίου, με το ψηλό καπέλο του στο χέρι. 

Και χωρίς να χάσει καιρό έτρεξε να τον προλά-

βει. 

«Χαίρετε κύριε Δήμαρχε, έμαθα πως με ζη-

τήσατε», είπε ο άντρας, κινούμενος προς τη 

βάση των σκαλοπατιών. 

«Γεια σου Λευτέρη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι 

ήθελα να πούμε δυο κουβέντες», απάντησε ο Δή-

μαρχος, με τον αέρα του δημόσιου λειτουργού, 

μένοντας στητός στο τελευταίο σκαλοπάτι.  

«Περί τίνος πρόκειται; Δεν καταλαβαίνω, εξη-

γήστε μου. Αν μπορώ να βοηθήσω πολύ ευχαρί-

στως», αντείπε ο Λευτέρης ανυπόμονα.   

«Πρόκειται για τον Κωνσταντή Κεχαγιόγλου, 

τον συντοπίτη σου. Τώρα τελευταία όλο προ-

βλήματα δημιουργεί»  

«Τί θέλετε να πείτε; Τι έκανε ο Κωνσταντής;» 

απόρησε ο Λευτέρης. 

«Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό 

μας, αγαπητέ μου. Πώς είναι δυνατόν να μην 

γνωρίζεις τι έκανε. Ξέρω πολύ καλά ότι τον βοη-

θάς» ομολόγησε ο Δήμαρχος με έξαψη. 

«Τότε θα ξέρετε πως δεν βοηθάω μόνο τον 

Κωνσταντή, αλλά όλους όσοι έχουν ανάγκη. Και 

όπως γνωρίζετε καλά, είναι πάρα πολλοί αυτοί 

που έχουν ανάγκη. Και ειδικά αυτόν τον καιρό», 
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αντιγύρισε φορτισμένα ο Λευτέρης, τονίζοντας 

μία μία τις λέξεις. «Αλλά ξέχωρα απ’ αυτό, ζητώ 

να μου πείτε ξεκάθαρα για ποιό λόγο με κατη-

γορείτε» συνέχισε με απαίτηση. 

«Ωραία λοιπόν, αφού όπως λες δεν γνωρίζεις 

τίποτα, σε πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή ο φί-

λος σου ο Κωνσταντής, μαζί με άλλους πεντέξι 

ακόμα, που φρόντισε να τους φουσκώσει τα 

μυαλά, βρίσκεται στα νεόκτιστα οικήματα του 

λόφου της Καστέλλας ως καταληψίας», δήλωσε 

κατηγορηματικά ο Δήμαρχος και το πρόσωπό 

του πήρε φωτιά.  

«Τελευταία φορά που είδα τον Κωνσταντή ή-

ταν χθες το πρωί, μέχρι τότε δεν μου ανέφερε 

τίποτα για όλα αυτά. Ωστόσο, αυτό το διευκρι-

νίζω όχι για να δικαιολογήσω τη θέση μου, αλλά 

για να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Όσο για την 

στάση τού Κωνσταντή, μπορεί να μην την επι-

κροτώ, αλλά δεν την καταδικάζω κιόλας», είπε 

με ύφος σοβαρό ο Λευτέρης, μην αφήνοντας 

στιγμή τον Δήμαρχο από τα μάτια του. 

«Δεν την καταδικάζεις κιόλας; Μα αυτό είναι 

ανήκουστο!» αναφώνησε έξαλλος ο Δήμαρχος. 

«Ακούστε να σας πω κύριε Δήμαρχε, θα κάνω 

ό,τι περνάει από το χέρι μου να μιλήσω στον 

Κωνσταντή, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα. 

Όσο εκεί έξω παραμένουν τόσες άστεγες ψυχές, 

οι αντιδράσεις θα πληθαίνουν. Για αυτό καλό εί-

ναι να μιλήσετε και σεις με τη σειρά σας στους 

αρμόδιους» 

Αντωνία Καππέ 

Το κρυφτό 

Αποκαμωμένος από το ξενύχτι και την 

…ξενιτιά της, οκτώ χρόνια τώρα! Τακτοποίησε 

βαριεστημένα, άκεφα, μηχανικά όλες τις 

καθημερινές πρακτικές ανάγκες της και την 

έβαλε να καθίσει στην αγαπημένη της γωνιά. 

Μια παλιά, ξεχαρβαλωμένη μπερζέρα, με 

μικρά κόκκινα και γκρι καρουδάκια και 

σκουριασμένους καμπαράδες στις άκρες. 

Ξεφτισμένο το πανί κι οι σούστες να 

ξεπροβάλλουν εδώ κι εκεί σαν χαλασμένα δόντια 

σε στόμα γέρικο. Συνομήλικη κι αυτή, θαρρείς, 

και κουρασμένη να υπομένει αγόγγυστα και 

καρτερικά χρόνια τώρα το βάρος της… 

απουσίας της. 

Μπροστά στο μεγάλο παράθυρο. 

Τραβηγμένες οι κουρτίνες. Να μπαίνει φως. Να 

τρυπώνουν λίγα ίχνη …ζωής στο σιωπηλό πια 

σπίτι.  

Εκείνη κάρφωνε το βλέμμα έξω απ’ το 

παράθυρο- κανείς δεν ξέρει πού- κι άρχιζε την 

καθιερωμένη κίνηση…κωπηλασίας. Μπρος-

πίσω τελετουργικά το σώμα της. Μπρος- πίσω 

και η μνήμη της! Μια στην τρομακτική άβυσσο 

του παρελθόντος και μια στο άνυδρο χώμα του 

παρόντος! 

Σήμερα ήταν ένα κουρέλι. Άυπνος και 

κουρασμένος. Απογοητευμένος και χολωμένος 

από θυμό, δεν απάντησε σε καμιά από τις ίδιες, 

στερεότυπες ερωτήσεις της που διατυπώνονταν 

ευλαβικά με την ίδια σειρά κάθε μέρα:  

«Πού είναι, κύριε, ο γιος μου;»  

«Πότε θα επιστρέψει από το σχολείο;»  

«Γιατί δεν έρχεται πια να παίξουμε κρυφτό;»  

Είχε κουραστεί να τις απαντάει αυτές τις 

ερωτήσεις και αυτές να παραμένουν 

ακόμα…αναπάντητες! 

Ξαφνικά, γύρισε και τον κοίταξε. Κάρφωσε 

ένα βλέμμα βαθύ κι επίμονο-ένα βλέμμα 

κραυγή- βαθιά μέσα στο δικό του! Κι εκεί μέσα 

στο θολό υγρό των ματιών της... τα βαθιά 

αυλάκια του χρόνου στα μάγουλα και στο 

μέτωπό της, άρχισαν να μαλακώνουν. Το δέρμα 

της λευκό αλάβαστρο! Γυάλιζαν νιάτα τώρα 

πάνω του. Τα άσπρα αχυρένια μαλλιά της 

έλαμψαν κατάμαυρα, στιλπνά κι ατίθασα. 

Ξανάκουσε το γάργαρο γέλιο της να ενώνεται με 

τον δικό του τρόμο, όταν έπαιζαν κρυφτό κι 

εκείνος καθυστερούσε να βρει την κρυψώνα της. 

Ένιωσε πάλι τη γλυκιά φωνή της και τη ζεστή 

ανάσα της στο λαιμό του, να τον ξυπνάνε ήρεμα 

για το σχολείο. Τα μαλακά κι αρυτίδωτα χέρια 

της τού χάιδευαν το κεφάλι, του χτένιζαν τα 

μαλλιά, του έστρωναν τη χωρίστρα. Ένα άλλο 

σώμα, αεικίνητο, νεανικό, πήγαινε πέρα δώθε 

ακούραστο: να ανάψει τη φωτιά, να ζεστάνει το 

γάλα, να φρυγανίσει στη μασίνα το ψωμί!  

Κι εκεί, στο κατώφλι της πόρτας, ένα φιλί για 

καλημέρα και μια γλυκιά υπόσχεση αναμονής 

για την επιστροφή: «Στο καλό, αγόρι μου! Κι 

όταν γυρίσεις, θα παίξουμε μαζί κρυφτό». Ήταν 

το αγαπημένο τους παιχνίδι! 

Αυτό άλλωστε έπαιζαν μαζί και τα τελευταία 

οκτώ χρόνια! Εκείνη κρυμμένη καλά στον 

σκοτεινό της κόσμο κι εκείνος έντρομος και 

λαχανιασμένος να την αναζητά. Μια αχανής 

άγνωστη έρημος η μάνα του! Κι αυτός να ψάχνει 

με αγωνία ένα γνώριμο βλέμμα, ένα ίχνος 

γνώριμης φωνής, ένα ξέφτι ζωντανής κοινής 

μνήμης! 

Τα μάτια του φουσκωμένα ποτάμια που 

πλημμύρισαν. Έσκυψε, πήρε το κεφάλι της στο 

στήθος του και το κράτησε εκεί στοργικά, σαν 

φυλαχτό, ώρα πολλή! Μετά κάθισε απέναντί της, 

χαϊδεύοντας με λατρεία το γερασμένο κι άνευρο 

χέρι της.  

Εκείνη γύρισε πάλι το κεφάλι προς το 

παράθυρο, άδειασε το βλέμμα της αφήνοντάς το 

στο κενό, και τον ρώτησε για άλλη μια φορά: 

«Πού είναι, κύριε, ο γιος μου;»  

«Πότε θα επιστρέψει από το σχολείο;»  

«Γιατί δεν έρχεται πια να παίξουμε κρυφτό;» 

Ειρήνη Χατζοπούλου 

Εκταφή 

 

Κοχλάζει η ζέστη σήμερα. Όλα λευκά κάτω 

απ’ τον ήλιο. Κι αυτή η γυναίκα, βάλθηκε να ξε-

θάψει τον άλλο, τον παλιό μου εαυτό. Που κά-

ποτε ήταν εραστής της. Αυτόν με το κρυμμένο 

τραύμα. Έχει μείνει ανενεργό εδώ και μήνες, 

χρόνια- ποιος ξέρει πια. Καμένο απολίθωμα σε 

ηφαίστειο. 

Ίδρωσε από νωρίς να σκάβει με την τσάπα. 

Το χώμα ανασηκώνεται. Στενάζει το μέσα 

μου φαράγγι.  

Κάτι μ’ αναστατώνει. Κάτι δυσάρεστο.  

Σε λεκανάκι τσίγκινο στρώνει λευκό σεντόνι. 

Αρχίζει την εξόρυξη. Ξεθάβει πρώτα το κρα-

νίο. Έχουν μείνει τα δόντια και λίγα μαλλάκια 

πάνω. Μετά ανασύρει ένα -ένα τα υπόλοιπα ο-

στά. Στέρνο, κερκίδα, ωλένη. Ευθύς προβάλ-

λουν του βηματοδότη τα καλώδια. «Καρδιακή 

ανεπάρκεια», λέει η μέσα μου λαλιά. 

Η γυναίκα συνεχίζει. Ωμοπλάτη, μηριαίο ο-

στό, κνήμη, περόνη. Αυτά προφταίνω να κοι-

τάξω.  Μέσα στο φως της μέρας δείχνουν ήσυχα. 

Όλα στου χώματος το χρώμα. Ακέραιες βγαί-

νουν οι μαύρες κάλτσες. Φωλιάζουν μέσα οι φά-

λαγγες απ’ των ποδιών τα δάκτυλα. Πιάνουν δεν 

πιάνουν μισό μέτρο όλα τα κόκκαλα. Το ένα 

πάνω στο άλλο. 

Μου δίνει το μπουκάλι με το κόκκινο κρασί. 

«Κάνε σπονδή», μου λέει. Υπακούω. Ραντίζω μέ-

χρι να βραχούν όλα. Της το δίνω πίσω. Ρίχνει κι 

αυτή με τη σειρά της. Μετά, τραβά του σεντο-

νιού τις άκρες. Κόμπο τις δένει. Τις κρατά σαν 

το σεντόνι στου πελαργού το ράμφος. Του πε-

λαργού που φέρνει το μωρό. Προσφέρομαι 

να  βοηθήσω. Αλλά δε θέλει. Το σηκώνει, το πε-

τάει στο κενοτάφιο.  

«Τελείωσε» λέει η μέσα μου λαλιά. Νιώθω την 

ανακούφιση της κάθαρσης. 

Κοιτάζω τη γυναίκα. Την ερωμένη του παλιού 

μου εαυτού. Στα μάτια της,  βλέπω τώρα μια 

ξένη. 

Ηχεί ξανά η μέσα μου λαλιά: «Να πας αλλού 

τώρα φωλιά να χτίσεις. Δεν είναι πια εδώ το σπίτι 

σου. Δεν είναι εδώ η μεριά σου» 

 

Σοφία Ελευθερίου 

Παιχνίδι χρόνου ή Μασκαρέματα 

Πάντοτε γυρνάω το ρολόι μου πέντε λεπτά πιο 

πίσω. Σαν να μην θέλω, λες, να χαθεί η στιγμή, 

σαν να θέλω να τη σώσω πριν περάσει σε χρόνο 

αόριστο. Δεν είναι ότι θέλω να ξαναζήσω τη 

στιγμή –παίζω μάλλον αυτό το παιχνίδι για να 

επεκτείνω λιγάκι το παρόν, για να βουτήξω λίγο 

παραπάνω σ’ αυτήν την πραγματικότητα. Αλλά 

πλέον δεν θα συνεχίσω. Ποιος ξέρει, ίσως να βα-

ρέθηκα και να κουράστηκα απ’ το μεγαλύτερο 

παρόν. Ίσως πάλι να φοβάμαι πώς θα ‘ναι όταν 

τελειώσει –δεν ξέρω. Το ρολόι μου εξακολουθεί 

να είναι πέντε λεπτά πίσω. Αλήθεια, το παιχνίδι 

αυτό τελείωσε, δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει. 

Πιάνω το γρανάζι. Καιρός για επανεκκίνηση. 

Καιρός να ξεριζώσω την μνήμη με τα δυο μου 

χέρια. 

Αργύρης Φυτάκης     

                               



 Φιλολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης  

Σαλόνι ποιήσεως 
 

Ανασύνθεση πορείας ǀ Δημήτρης Τρωαδίτης 
 
κρυώνω 
το Σάββατο 
το δωμάτιο 
φαντάζει τεράστιο 
κι εγώ 
μια καρικατούρα 
που πάει πάνω-κάτω. 
 
είναι η στιγμή 
που προσπαθώ 
ν’ ανασυνθέσω 
την πορεία μου 
απ’ την κρεβατοκάμαρα 
στο σαλόνι 
 

Θα μεθύσω ένα βράδυ 

Ευθύμιος Λέντζας 

 

Με γκρι ουρανό και παντζούρια στον ήλιο –  

η χαρά μου στις κουρτίνες: μια βλεφαρίδα  

όπου κάποτε το γέλιο σου φτερούγισε –  

παράθυρο που άνοιξε  

πριν σφραγιστεί για πάντα. 

 

Άνεργα σύννεφα κι ο θόρυβος της θάλασσας:  

τα μαλλιά σου γράφοντας θανάτους.  

Στο νερό με τα αστέρια –  

δυο φύλλα τα χέρια μας.  

Θα μεθύσω ένα βράδυ∙  

κάθε γυαλί το στόμα σου. 

 

Προσευχή ενήλικη ǀ Μαργαρίτα Παπαμίχου 

 

Πιστεύω στο χορτάρι που φυτρώνει μόνο του 

στην περιστροφή των νοημάτων 

στην τριβή των γεγονότων 

στη φθορά της βεβαιότητας 

στους γκρεμούς που μας καταπίνουν  

να πάει χορτάτος ο πλανήτης 

σε αυτό που έρχεται για να φύγει 

στην ειρωνεία του να υπάρχεις 

στην ομίχλη στους ραγισμένους 

στους καθρέφτες τους σπασμένους 

σε αυτόν που ορμήνια δεν κρατούσε 

στα πουλιά στον ουρανό και στους αγγέλους  

που με κοιτάνε κατάματα 

στη μικρή ζωή της πεταλούδας 

σε αυτό που αδιαλείπτως τείνω να αγγίξω 

στα λόγια τα σφυριά στα λόγια τα πούπουλα 

στα φύλλα τα χλωμά τα κίτρινα  

ληγμένα κάτω από τη σκιά του μύθου τους 

πιστεύω στα ποιήματα 

που με μια καρφίτσα στην καρδιά τα λένε όλα 

κι ούτε αχ δεν ακούγεται 

 

 

Νίκος Εγγονόπουλος 

Ενδιάμεσα εγκλήματα  

Δημήτρης Π. Κρανιώτης 

 

Κενή επέτειος 
Ενδιάμεσων εγκλημάτων 
Κι απονενοημένων διαβημάτων 
 
Δεινή στιγμή  
Αμφίδρομου ερωτηματικού  
Εντόνως αρνητικού 
 
Με το τελευταίο τσιγάρο  
Να καίει 
Και να καίγεσαι  
 
Με ντοκιμαντέρ  
Πορνό και κόμικς 
Ν’ ασελγούν 
Στη μοναξιά σου 
 

Γέννηση ǀ Δημήτρης Αθανασέλος 
 
Οι πέτρες με προδίδουν και ντύνομαι όλα τα  
πρόσωπα της μνήμης. 
 
Εμπεριέχομαι και περιβάλλομαι  
από το (ψηλόλιγνο) σώμα σου.  
Ψηλαφώ τις ακούσιες θλίψεις σου. 
Ακούω τις αποχρώσεις των λόγων σου.  
Η έλλειψή σου θρέφει την επιθυμία μου 
/αλλόκοτος ερωτισμός. 
                         
                           Πες μου ποιά 
                          (μοναδική) εικόνα σου 
                          προσπαθώ ν’ αναστήσω; 
 
Έχω ανάψει όλα τα κεριά του σπιτιού μου  
και περιμένω έναν ακόμη θάνατο.  
Στο ανήλιαγο δωμάτιο  
σου δίνω εκείνο που δεν έχω. 
Σου προσφέρω  
την μοναχικότητα του κενού μου,  
τους μυριάδες μικρούς θανάτους μου  
(που πάντα περιέχονται  
σε άλλους μεγαλύτερους) 
Την πολικότητα των άστρων μου  
και των σωμάτων.  
Όλος ο κόσμος μου/μας  
τρίγωνο που κορυφώνεται  
-πάντα- σε μια αντίθεση. 
Προσμένω την οριστική απογύμνωση σου. 
 
                              Πες μου -ύστερα- με 
                              τι ρούχα να σε ντύσω; 
 
Αυτός ο καινούργιος σου θάνατος 
αρχή και τέλος της ανωτερότητάς σου  
ακούσια θέληση για ανύψωση 
υπόσχεση αιώρησης. 
 
Από τις κινήσεις των χεριών σου  
ψηλαφώ το ανέκφραστο εκείνο  
συναίσθημα που έχεις/σιωπή διαπεραστική  
       είν’ η αλήθεια. 
Ένας ολόκληρος  
αιμάτινος πλανήτης το σώμα σου  
με όλων των ειδών  
τις κραυγές. 
 
Στο πρόσωπό σου δέσποζε η πέτρα. 

Τώρα απλώνεται μια διαφάνεια  
σαν γέννηση. 
 
Δεν έχω τίποτα άλλο να σου δώσω  
παρά μια παρακαταθήκη ευτυχίας  
 

Επόμενη πανσέληνος 
Αρσινόη Πασχαλίδου 

 
Κόκκινη σελήνη ανατέλλεις  
μέσα από τον Ωκεανό. 
Αφυπνίζεις το αίμα. 
Στο σκοτάδι η αράχνη υφαίνει  
να πιάσει λίγο από το φως σου. 
Το βυζαντινό τριζόνι ψέλνει την ωδή σου. 
Το θυμίαμα καίει σε άηχη παράκληση. 
Σκοπός φανερός κανένας. 
Χάνομαι απανωτά στο μαύρο της νύχτας. 
Μικρή πεταλούδα ματώνει στο φως σου, 
Σελήνη ! 
Το μυστικό σου αφήνει  
ασημένιο ποτάμι στα κύματα. 
Λέξεις για εντυπωσιασμό. 
Δεν μπορώ να αρνηθώ την υπεροψία. 
Ο ανοικτός ορίζοντας είναι πρόκληση  
για την εκγύμναση στις λέξεις. 
Κάποτε θα πω κάτι παραπάνω  
από ωραίες λέξεις 
 

το μακρινό χαμόγελό σου 
Τόλης Νικηφόρου 

 
θέλησα να το υμνήσω  
με ωραίες λέξεις και εκφράσεις  
που αναζήτησα ακόμη και σε ξένες γλώσσες  
και άλλες που εγώ ο ίδιος επινόησα  
με την ανεξάντλητη φαντασία του έρωτα  
 
καμία όμως και τίποτα  
δεν μπόρεσε να προσθέσει κάτι ελάχιστο  
στο μαγικό του φως  
και στη δική του εξαίσια μουσική  
 
κι έμεινε να τα λέει όλα  
έτσι απλό κι έτσι γλυκό  
όπως με μια ματιά το αγάπησα  
το μακρινό χαμόγελό σου 
 

Μ’ όλο που  
Θεοδώρα Βαγιώτη 

 
Στο πρόχειρο σημειωματάριο 
της παιδικής συλλογής που ξέμεινε στο ράφι 
οι γραφές μας ταιριάζουν 
/ή σιωπούν μεταξύ τους/ 
και οι πέτρες που το πλάκωσαν για  
παραπάνω από μία ζωή 
πάνω τους κουβαλούν 
επιτύμβιες αναπαραστάσεις και ευχές 
για καλό κατευόδιο 
εκεί που παν τα ποιήματα όταν πεθαίνουν 
ακόμη και σμίγοντας 
ή κάνοντας έρωτα 
/υπάρχουν όμως κι εκείνα που δεν πεθαίνουν 
που δεν πέθαναν ποτέ θα μου πεις 
και εγώ θα σε πιστέψω 
γιατί δεν τρύπωσες άδικα  
σε τούτο το ποίημα 
που σε αγαπάει κρυφά 
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Το γράμμα   
Χλόη Κουτσουμπέλη 

 
Δεν είδα εγώ το όνειρο, 
μα η παιδική μου φίλη. 
Τόσα χρόνια δεν έχω ονειρευτεί ποτέ 
κανέναν απ’ τους δυο τους. 
Ο αδελφός μου της παρέδωσε  
ένα γράμμα απ’ τον νεκρό πατέρα. 
Μου αφήνει λέει κληρονομιά ένα σπίτι 
σε μια σφαίρα από γυαλί. 
Όταν την αναποδογυρίζεις 
μικρές χήνες κολυμπούν στο χιόνι.  
Ο αδελφός ακτινοβολούσε νιάτα κι ευτυχία. 
Είχε βάλει μερικά κιλά απ’ την τελευταία φορά  
που τον αντίκρισε στο χώμα. 
Ποιος ταχυδρόμος μοιράζει άραγε τα όνειρα; 
Ποιος τα στέλνει σε λάθος διευθύνσεις; 
Και πόσα γράμματα ακόμα άγραφα 
που νεκροί ή ζωντανοί δεν έστειλαν ποτέ τους  
καταφθάνουν  
στο γραμματοκιβώτιο του μυαλού   
απρόσμενα 
ένα χειμωνιάτικο πρωί, 
όταν πιστεύουμε πως πια τους έχουμε ξεχάσει; 
 

Καταιγίδα  
Ανδρέας Καρακόκκινος 

 
Η καταιγίδα έφτασε 
με αγριεμένη την όψη 
τα μάτια κόκκινα από το αίμα 
του χρόνου που αγκομαχά  
στα τελευταία σκαλοπάτια 
και δυο φίδια να κρέμονται 
στις άκρες των μαλλιών της. 
 
Οι γλάροι τρομαγμένοι 
κατέβηκαν στο πλακόστρωτο 
κρατώντας στο ράμφος τους 
από ένα στίχο ερωτικό 
να τον κρύψουν στα παρτέρια 
που ξεραμένα περιμένουν 
τους σπόρους μιας αλλοτινής άνοιξης. 
 

Ταξίδι στο όνειρο  
Γρηγόρης Σακαλής 

 
Όταν είσαι νέος 
ξεκινάς γεμάτος όνειρα 
σύντομα τρως 
τα πρώτα χαστούκια 
από άλλους νέους 
μα κυρίως μεγαλύτερους 
πέφτεις, ξανασηκώνεσαι 
πολλές φορές 
δεν γίνεται αλλιώς 
κάποιοι νιώθουν 
ότι απειλούνται 
από την παρουσία σου 
γι’ αυτό σου βάζουν 
τρικλοποδιές κι εμπόδια 
αν είσαι μαχητής 
αν αντέχεις 
τα παρακάμπτεις 
και συνεχίζεις 
πας παρακάτω 
πραγματοποιείς τα όνειρα σου 
και στο τέλος 
βγαίνεις νικητής. 

Μυρίζοντας το φως ǀ Ξανθίππη Ζαχοπούλου 
 

Φως θυμαρίσιο                                                                                                        

μυρίζεις καλοκαίρι                                                                                                 

ξαπλώνεις στους κήπους με τα μύρτιλλα                                                              

Προσεύχεσαι να κρατηθείς σε ένα φύλλο                                                              

αλλάζεις τους κορμούς με σώματα                                                                                        

τα μάτια με πυρσούς                                                                                                              

τα δάκτυλα με φυτίλια αναμμένα                                                                             

Νικάς τους ίσκιους                                                                                                                  

και ντύνεσαι χλόη αυγουστιάτικη                                                                            

Παίζεις τη νύχτα με μεταμεσονύχτιες αστραπές                                                            

Κι είσαι εσύ πάντα                                                                                                                         

που μας ξυπνάς με τα σείστρα                                                                                               

μας φέρνεις βόλτα γύρω από τους ηλίανθους                                                                    

μας κυλάς σ’ αναμμένα κύματα                                                                                            

Μας αντέχεις  

στο ολονύκτιο αναφιλητό του φιλιού σου                                                                     

στη χαμένη εσάρπα των ψυχρών ονείρων                                                                  

στην κατεβασιά του πόνου  

απ’ της ζωής την απουσία  

                                                                                                                                    

Κι είσαι εσύ πάντα που μας ελε-φτερώνεις. 

 

Αν κάτι έμεινε για μας ǀ Δημήτρης Δικαίος 
 
Δεν έμεινε και τίποτ’ άλλο για εμάς 
που ψηλαφήσαμε αρεστά τους εαυτούς μας 
Τι άλλο να ‘μεινε για μας 
απ' το να πάψουμε να είμαστε βουβοί! 
 
Κι ως την Τζαπάν  
να σχάσ’ η πέτρα του Εκαλιώτη, 
του εσταυρωμένου Θησέα -και νεκρού θεού- 
που απ’ ανίκητο λόγο της ματαιοδοξίας, 
έφθασε να πιει  
μαζί με τις χωστές και αποτεφρωμένες ψυχές 
απ’ τα νερά του Πόρτο Λεόνε! 
 
Αν κάτι έμεινε για μας 
Έν’ αλυσοδεμένο βογκητό μέσα στη νύχτα 
Μια νυχτερίδα που ουρλιάζει  
σαν σκοτωμένο αίμα μέσ’ τα νύχια 
Ω Θε μου,  
ως τα μύχια τ’ ανεκπλήρωτου σκοπού 
συλλάβισέ μας 
τη θεία λεπτομέρεια τ’ ανθρώπου που λυγίζει. 
 
Γιατί, αθώοι παραμείναμε ως την πτέρνα 
όσοι απ' έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, 
γευτήκαμε το θρίαμβο! 
 

Ένα βήμα και είναι αύριο 
Δημήτρης Βούλγαρης 

 
Τέντωσε το κεφάλι του έξω από τα κάγκελα. 
Κοίταξε τον άδειο δρόμο 
Κι έπειτα 
Χαμογέλασε. 
 
Ήταν ξανά μια ήσυχη μέρα. 
Σαν όλες τις άλλες φορές 
Που αφουγκράστηκε την επιθυμία. 
 
Σε λίγες ώρες 
Οι γάτες θα περιφέρονται πάλι ατάραχες. 
Οι περαστικοί θα συνεχίσουν σιωπηλοί. 

Τα μπαλκόνια θα ερημώσουν 
Κι ο Κόσμος θα προβληθεί στις τηλεοράσεις. 
 
Κάποιος θα μαζεύει τα σκουπίδια της γειτονιάς. 
Κάποιος άλλος θα ξεπλένει  
σχολαστικά το πεζοδρόμιο. 
Κι ένα φίλος 
Που δίνει αίμα στα επείγοντα 
Θα σκέφτεται αν έχουμε αποτύχει. 
 

Ληξιαρχική πράξη γέννησης 
Πασχάλης Κατσίκας 

 
Μόλις γεννήθηκες ήπιαμε εις υγείαν 
Καπνίσαμε κι από ένα στριφτό 
Τη συντροφιά μιας κουστωδίας πτηνών 
ανταγωνίζονταν σήμαντρα και μπακαλόγατοι 
 
Η περιουσία μικρή, οι πόροι ανεπαρκείς 
μα οι διοικούντες ανένδοτοι 
 
-να δηλωθεί στις ληξιαρχικές αρχές 
 
Με στόμα κόκκινο και ευοίωνο 
αναμένουν στην είσοδο του σπηλαίου 
 
Ένιωσα τις ξυλιές να μουδιάζουν τη ράχη 
τα χείλη στένεψα 
αναμιγνύοντας την απόγνωση  
με τη μακρόσυρτη χαρά 
Άπλωσα τα βήματα στον άπληστο χώρο 
προς το νυφοπάζαρο με ιδρωμένα χέρια 
 
Πάντοτε πρέπει να δηλώνεται  
η γέννηση ενός νέου ποιήματος 
 

Τα γρήγορα πόδια ǀ Αγγελής Μαριανός 
 
Τα γρήγορα πόδια  
μελανά ξυλοπόδαρα 
την μυρωδιά αναδεύουν  
Την άχρονη οσμή που φώλιαζε  
στο ίδιο Σαρλό παντελόνι  
στο ίδιο Σαρλό πρόσωπο 
Εκείνο το στενό μουστάκι  
σα μαγνητάκι αυτοκόλλητο 
στο ψυγείο του πάγου 
που σπάνια γέμιζε  
κι όλο χασκογελούσε  
ορθάνοιχτο και άδειο 
κι εσύ βουβός  
κι εμείς γεμάτοι 
 
Μπαστούνι στο χέρι και μια τσατσάρα 

Μάνες ορφανεμένες ǀ Στέλλα Λ. Κατσαμπή 
 
Παράσημά τους έχουν 
σουβλερές αγκίθες σκαντζόχοιρου μπηγμένες 
στην πλάτη βαθιά. 
Τις ακουμπάς και πονάνε.  
Τις βλέπεις παντού σκυφτές. 
Τις φωνάζουν: 
«γυναίκες με τα μυρωδάτα παιδιά». 
 
Είναι γιατί 
τώρα κοιμούνται μόνα τους 
σε κρεββάτι από γαρύφαλλα. 
Στο χώμα. 

Φορώντας ρούχα νυφικά  
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Ποιητικά τοπία 
 

Θύμηση ǀ Γιώργος N. Μανέτας 
 

Πάλι χθες στο εικονοστάσι  
σαν να σβήστηκε το φως μου· 
γιε μου - εσύ, πικρό κομμάτι της ζωής μου,  
μακρινό... 
σε ποιας Θάλασσας τη μέση,  
σε ποιαν άκρη αυτού του κόσμου 
ταξιδεύεις και δεν βλέπω πίσω να ‘χεις γυρισμό; 
. 
Σαν να μου χτυπάει την πόρτα κάθε θόρυβος 
που φτάνει 
μα στην κάμαρά σου, γιε μου, το κρεβάτι σου 
αδειανό. 
Το κρεβάτι αυτό που στρώνω και χαϊδεύω, που 
‘χα γιάνει 
το κορμάκι σου εκεί πάνω,  
τώρα μοιάζει νεκρικό. 
. 
Θέλω λίγο ν’ αγκαλιάσω  
την ανέγγιχτη ψυχή σου 
πριν τα μάτια μου σφαλίσω  
και δεν έχουν μνήμη πια. 
Έλα, εγώ μονάκριβέ μου  
που καρτέρα τη ζωή σου 
και τη στόλιζα με τ’ άνθη της ψυχής μου,  
γιασεμιά. 
. 
Πριν η νύχτα χαμηλώσει  
και μ’ αγγίξει το σκοτάδι 
και σ’ αυτό το εικονοστάσι  
πια το φως μου σκορπιστεί, 
έλα να σ’ αγγίξει λίγο της υστέρησης το χάδι, 
και της θύμησής σου ο πόνος  
κάπως μέσα μου σβηστεί. 
 

Ο άνδρας από τη Μοτύη ǀ Μένη Πουρνή 

Χόρευε ή στροβιλιζόταν; 
Όπως και να ’χει, έφτασε στο σήμερα 
ντυμένος  κι  ακίνητος στην αιωνιότητα. 
Μάλλον δε ελληνοπρεπής παρά Έλλην. 
Χαμένος σ’ έναν άχρονο ρυθμό. 
Άχειρ, σαν άνθρωπος μπροστά στο πεπρωμένο. 
 

Επισκέπτης ǀ Ασημίνα Ξηρογιάννη 
 
‘Ερχεται άπ’ τη λήθη 
Φωνή να ξαναβρεί 
Μέσα σου ν’ ανθίσει 
 
Σιντριβάνι η θύμηση 
Νερό που χορεύει 
Θυμάται την ευτυχία 
 
Ό,τι έρχεται απ’ τη λήθη 
Λάμπει 
Κι ας έζησε στο σκοτάδι 
 
Ανεπιθύμητο είναι 
Αναγκαίο συνάμα 
Σου πνίγει τη θλίψη 
 
Ό,τι έρχεται απ’ τη λήθη 
Σε καλεί μέσα στη νύχτα 

Σε βάζει να του αφηγηθείς στην ιστορία σου 
Καθώς καθρεφτίζεται στο κενό 
 
Τότε σαν συνείδηση επιβιώνεις 
Είσαι ανθρώπινος 
Ζεις 

Άτιτλο ǀ Τζεμ 
 

Ήχος στιλπνός 
επαναλαμβανόμενα διάφανος 
από το δάκρυ η πινελιά 
 
Ήχος θολός 
υπερμεγέθης στο σύνολο 
λοξά διατρέχει τον ορίζοντα 
 
Ήχος τραχύς 
ακρωτηριασμένος στα Αχαμνά 
στωικά το πέραν που χαζεύει 
 
Περιττός 
από ένα ρέκβιεμ βλάσφημο 
κάνει τα αυτιά μου 
κατακόκκινα 
να ανθίζουν τριαντάφυλλα 
 
Τα πέταλα 
σταγόνες από αίμα ζεστό. 
 

Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν 

Κωνσταντῖνος Γεωργίου 
 

Νύχτα βουβή, ἀτελέσφορη, 

ἀσυγχώρητη. 

Στὰ νύχια της λιμάρεται 

ἡ εὐγένεια τῆς ἀσαφοῦς κυριότητας 

τῶν καθημαγμένων ἄστρων. 
 

Οἱ γεωπόνοι μίλησαν 

γιὰ τὴν ἀκρασία τῆς γῆς  

καὶ τὴν ἀφορία τῶν δένδρων. 

Οἱ δασοφύλακες μίλησαν 

γιὰ τοὺς ξέφραγους ἀμπελῶνες  

καὶ τὰ ἐρειπωμένα κωδωνοστάσια  

τῶν ξωμάχων. 

Οἱ γυρολόγοι μίλησαν 

γιὰ τοὺς ἀνέγγιχτους  
πολύτιμους λίθους  

καὶ τὴν σιτοδεία τῶν κρίνων. 

Οἱ μεσάζοντες μίλησαν 

γιὰ τὶς σαπισμένες ντομάτες  

τῶν κληρούχων  

καὶ τοὺς ἀθόρυβους σκώληκες  

τῶν ἀγρῶν. 

Οἱ πράκτορες μίλησαν 

γιὰ τὴν ὑποτίμηση τῶν μετοχῶν  

στὸ χρηματιστήριο ἀξιῶν  

καὶ τὴν κρίση τῶν ἀγορῶν. 

Οἱ ρήτορες μίλησαν  

γιὰ τὰ ἀπαράγραπτα δικαιώματα  

τῶν φιλήσυχων ἀστῶν  

καὶ τὶς ἀπαγορευμένες διακηρύξεις  

τῶν ἀνθρακωρύχων. 

Οἱ δημοδιδάσκαλοι μίλησαν 

γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῶν προγονικῶν κειμηλίων 

καὶ τὴν σωτηρία τοῦ ἔθνους. 

Οἱ ἐντολοδόχοι μίλησαν 

γιὰ τοὺς ἐπώδυνους συμβιβασμοὺς  

τῶν αἱρετικῶν καὶ τὰ  ὀφελήματα  

τῶν μεγάλων εὐεργετῶν. 

Οἱ σκηνοθέτες μίλησαν  

γιὰ τὸν ἱστορικὸ ρόλο τῶν προαγωγῶν  

καὶ τὸ δράμα τῶν ἀνυπεράσπιστων θυμάτων. 

Οἱ προφῆτες μίλησαν 

γιὰ τὰ σκοτεινὰ σημεῖα τῶν καιρῶν. 
  

Ἐκεῖνος μίλησε μὲ τὸ βλέμμα του. 

Ὅλοι ἐσιώπησαν. 

Σὲ λίγο ξημέρωνε. 
Τώρα μόνο κοίταζαν, κοίταζαν 

τὸ ἀνεμογκάστρι τοῦ ἥλιου 

ποὺ μίλησε τελευταῖο. 
 

Τα όνειρα που γαλουχήσαμε 
Ράνια Αγγελακούδη 

 
Δειλά οι στάλες της βροχής ακουμπούν 
τις καπνισμένες στέγες… 
Σκορπούν αστάθμητα στις νυχτωμένες γειτονιές 
έξω στο δρόμο κανείς. 
Μόνο της σελήνης η αθρόα παρουσία 
και κάποιες απέριττες σκιές δέντρων 
συνδαιτυμόνες μου κάτω από την  
απόλυτη αταραξία του χρόνου. 
Περπατώ κι ονειρεύομαι! 
Ονειρεύομαι εκείνη την ολοφώτιστη μέρα  
που θα μας καλούν οι κερασιές, 
τα τραγούδια που θα παίζουν 
πλανόδιοι οργανοπαίχτες, 
ονειρεύομαι τις φωλιές των χελιδονιών 
στα Κοκκινοχώρια κι εκείνα τ’ ανήσυχα 
ποτάμια που κολυμπούσαμε με τη  
γύμνια μας ολοφάνερη! 
Τις καρδιές στολισμένες μ’ αγκαλιές 
και τα φιλιά να ημερεύουν τα μάτια… 
Ονειρεύομαι μέρες όμορφες 
σαν αυτές των Χριστουγέννων, 
και της ραστώνης του καλοκαιριού, 
του ανοιξιάτικου φλερτ, του νωπού φθινοπώρου 
του τώρα και του παντοτινά… 
Δε θα ξυπνήσω ποτέ από αυτό το όνειρο 
Ουρανέ μου γιατί το γαλουχήσαμε μαζί! 
 

Με τη Βροχή 
Δρ Μιλτιάδης Ντόβας 

 
Έκανε κρύο, μέσα στη φωτεινή νυχτιά  
τα πάντα είχαν κρυσταλλώσει απ’ τον πάγο,  
τα πάντα, ακόμα και το χώμα του κήπου.   
Ξαφνικά άρχισε να βρέχει κόκκινες  σταγόνες, 
πέφταν παντού, στη δημοσιά,  
στον παγωμένο κήπο, στα λιβάδια. 
Μέσ’ τη βροχή τρέχαν τα ζώα, τα πουλιά,  
τρέχανε οι ανθρώποι.  
Όλοι για να κρυφτούν,  
για να μη γίνουν κόκκινοι. 
Τελευταίος έτρεχε ο Χριστός,  

όχι δεν ήθελε να κρυφτεί 
του άρεσε αυτό το χρώμα. 
 

Και τώρα τι θα γένουμε  

χωρίς βαρβάρους;  
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Οι άνθρωποι αυτοί  

ήσαν μια κάποια λύσις.  

 
Κωνσταντίνος Καβάφης 

 

Μετέωρη ǀ Ρόζα Παυλιώτη 
 
Βήματα βαριά,  
σε κάθετες ρωγμές του χρόνου  
και σπασμένες σιωπές,  
παρασύρονται στον χείμαρρο της μνήμης.  
 
Οι λέξεις στροβιλίζονται  
στον λαβύρινθο πέτρινων αγγιγμάτων  
καθώς το δείλι φλέγεται  
στης νιότης τον απόηχο. 

 
Η αλαζονεία των φαλλών 

Μαρία Καραθανάση 
 
Αιθαλομίχλη διάχυτη μπρος στα μάτια τους, 
κουρασμένα αναζητούν ανθρώπους  
με απλωμένα χέρια. 
Εισπνοή  εκ της ρινός 
οξυγόνο ελάχιστο 
από την γαστέρα στον θώρακα 
και η εκπνοή να επιβεβαιώνει τη ζωή. 
Δειλά μουρμουρητά 
με χείλη πικραμένα και στεγνά, 
διψασμένα για φιλί, γίνονται 
άναρθρες κραυγές πόνου. 
Κατακρεουργημένες αιμορραγούν  
οι γενετήσιες ορμές, 
γίνονται θυσία στην  αλαζονεία των φαλλών  
που ανελέητα απαιτούν μια είσοδο επώδυνη 
στη  φύση τους. 
Στα κρεβάτια τους ανάμικτα 
σπέρμα και αίμα με μυρωδιά βαριά, 
φρικτή συνέπεια της βίαιης 
διείσδυσης στο γυναικείο κορμί. 
Η αιμορραγία συνεχίζεται. 
Οι κραυγές δυναμώνουν. 
 

Flashback ǀ Μάντυ Τσιπούρα 

 
Το χαμόγελο σκαρφάλωσε στο στόμα 
λειψό, ασυνείδητο, ενστικτώδες 
με τη διαστολή της ίριδας  
στο γαλήνιο πρόσωπο, 
σα γελαστό βλέμμα σε συσπώμενους μύες. 
Ένα ζεστό ρόδινο χρώμα  
να εμποτίζει τα χείλη, 
με φουσκωμένα μάγουλα και σώμα θελκτικό 
στην απλοχεριά της αγκάλης. 
 
Φάρος, το ημισφαίριο σκόρπιων σκέψεων, 
αναδομείται στα έγκατα του μυαλού 
όση ώρα η θύμηση της ανάμνησης 
επιπλέει στο χυτήριο της μνήμης. 
 

Ποίηση ǀ Αφροδίτη Διαμαντοπούλου  
 
Σκέβρωσαν τα συναισθήματα  
διατηρημένα στη φορμόλη  
Πέτρωσαν τα χέρια  
περιμένοντας ένα χάδι  
Πόνεσε το σώμα. 
Στις αμυχές της εγκατάλειψης 

έσταξε στάλα στάλα το δάκρυ. 
Βουβάθηκε η καρδιά  
Υπομένοντας  καρτερικά τη χίμαιρα  
Κι όταν της έμπηξαν το μαχαίρι κατάστηθα  
Έσταξε ποίηση  
 

Δίψα ǀ Αφροδίτη Μιχαηλίδου 

Σαν τη σωτηρία που κρύβει η στεγνή άμμος  
στο θαλασσοδαρμένο σώμα του πρόσφυγα 
Σαν το βάλσαμο του ύπνου 
που κρέμεται πάνω στα  νυσταγμένα  βλέφαρα 
του εργάτη κάποιας νυχτερινής βάρδιας 
Σαν την πικρή ηδονή που κρύβει το γαϊδουρά-
γκαθο  
ανάμεσα στα σκέλια του ανείδωτου έρωτα 
 
Μια ψηλάφηση στο όνειρο γίνεσαι  
Τρυπάς τα μυστικά και χαράζεις το ρυθμό στη 
μνήμη 
Όλο φανερώνεσαι εμπρός μου 
Κι ας γελιέμαι πως σ’ ακολουθώ 
 
Αλήθεια, πόσο διψάσαμε 
πάνω στους μακρινούς ορίζοντες  
και τα αλμυρά σεντόνια; 
 

Αλλαγή πορείας ǀ Μαρία Γώγογλου 
 
Νόμιζες αφετηρία 
δυο επαναστατικές λέξεις 
πάνω σε πινακίδα 
στο τέρμα μιας σιδηροδρομικής γραμμής 
με θέα τον ουρανό, 
μα στάθηκαν προορισμός. 
 

Αχνές γραμμές ǀ Ελένη Α. Σακκά 
 
Ζωγράφισε πάνω στα έγγραφα 
ένα σπίτι με κήπο  
και σμήνος χελιδονιών να πετούν, 
με αχνές γραμμές για να μην είναι ορατό. 
Απογοητευμένος γύρισε νύχτα στο  σπίτι του, 
απ’ το δρόμο με τα καφενεία, 
παρατηρώντας  ένα μεθυσμένο κορίτσι  
κι ένα εξαρτημένο νεαρό σκυμμένο. 
Κοίταξε τον καθρέφτη,   
αναγνώρισε τα πρόσωπά τους, 
κι ας μην έπινε, κι ας μην κάπνιζε. 
Αισθάνθηκε θύμα και θύτης μαζί. 
 

Σιωπή επικρεμμάμενη… ǀ Δημήτρης Καρπέτης 
 
Με το κεφάλι σκυμμένο αποτραβήχτηκα. 
Ο ουρανός γέμισε γαλάζια ξέφτια. 
Τα στερεότυπα βάραιναν την ατμόσφαιρα. 
Ένας στεναγμός διαπέρασε το χώρο, 
έμοιαζε με σφαίρα. 
Σε μια τομή από κόκκινη άργιλο 
ένα φόντο θεατρικό εκτυλίσσεται 
χωρίς προοπτική. 
Οι θυσίες σκάψαν το πρόσωπο, 
ταρακούνησαν 
τη μουντή ταλάντωση των λουλουδιών. 
Υπερβήκαμε την ευτέλεια,  
εκρήξεις αναπνοής  
σχίζουν την επικρεμμάμενη σιωπή. 
Ενστικτωδώς οραματίζομαι 
το συντροφικό σμίξιμο, 

που διαταράσσει την επαφή 
των συμβιβασμένων με το τίποτα. 
 

Πάντα νησί ǀ Σοφία Π. Βερβέρη  
 
Πέρδικες γεννούν αβγά στις ερημιές του νότου,  
με άλικο νήμα στολίζουν τις φωλιές τους 
από τα κουβάρια που κυλούν 
στη Γη της Ουτοπίας που είναι πάντα νησί. 
Με βλέμμα προετοιμασμένο από καιρό 
για το πλοίο που θα ‘ρθει, 
και για την αποφυγή της φθοράς,  
η περιγραφή κάθε χαρτογραφίας απαγορεύεται. 
Το πλήρωμα, που τη φύτρα του αγνοεί, 
σαν πλίνθος ψημένος στον ήλιο  
δίχως μάτια και στόμα, 
και σαν αυτούς που τους κυνηγάει ο χρόνος 
αντί να τον κυνηγούν, θα θανατωθεί. 
 

Λάσπη ǀ Σοφία Τριανταφυλλίδου 
  
Σε λασπωμένα σοκάκια 
τρέχουν νεαρά παιδιά 
κοιτούν μόνο μπροστά 
οδηγούνται σε αδιέξοδο. 
 

Καταγωγή ǀ Χρυσούλα Διπλάρη 
 

Η μάνα μου ήταν δέντρο 
στην κορφή του λόφου. 
Μα, όταν φυσούσε, 
Έκοβε τις ρίζες της 
και πετούσε με τον αγέρα. 
Κι έτσι,  
γεννήθηκα πουλί… 
 

Μανιφέστα απραξίας ǀ Νατάσα Χασάκιοϊλη  
 
Σφαλισμένα στόματα 
οι πόρτες στιλβωμένης οικίας, 
με τις κλειδωνιές να αιωρούνται  
στον ορίζοντα σαθρών καρπών. 
 
Ξύλινα πιόνια πλέουν σε χάρτινες θάλασσες 
υπό το φως μονόφθαλμου φάρου, 
πίσω από άγουρους τοίχους 
βαμμένους με μανιφέστα απραξίας. 
 

Σύγχρονες οδοί ǀ Σίσσυ Καρασαχινίδου 
 
Οδοί του πουθενά 
σε μια διώρυγα χωρίς διαφυγή. 
Πού είναι αυτοί  
οι άλλοι; 
Πού πας, καρδιά, στο σκοτεινό λαβύρινθο 
με τους ανθρώπους και τα τέρατα  
να κυνηγιούνται; 
Ο ειρμός του βήματός σου ξεψυχά 
σαν τον αέναο αφρό στο ακρογιάλι. 
Οι θύμησες απαγχονίζουνε τον ήλιο. 
Κι ενώ η ζείδωρη ημέρα των ετών σου φτάνει 
κρατάς την παγωμένη ανάσα σου  
και πνίγεσαι 
στα αδιέξοδα κανάλια της κεντρικής σου οθόνης. 
 

Τάσος Λειβαδίτης 
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Κριτικές αναφορές 
 

Διάλογοι Καρμηλιτισσών 

Georges Bernanos, μτφρ. Αχιλλέας Κυριακί-

δης, επίμετρο Σταύρος Ζουμπουλάκης, εκδό-

σεις Πόλις, Αθήνα 2021 

 Το έργο του Georges Bernanos με τίτλο 

«Διάλογοι Καρμηλιτισσών» είναι μεγαλειώδες. 

Μεγαλειώδες για την αποτύπωση της ανθρώπι-

νης διάστασης στην οπτική της ατομικής ευθύ-

νης. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, στο επίμετρο 

του βιβλίου, μας παρέχει πλήθος πληροφοριών 

τόσο για το έργο όσο και την χρονολογική πα-

ρουσίαση των γεγονότων. Επομένως, μας εξα-

σφαλίζει χώρο προκειμένου να εντρυφήσουμε 

στην δισυπόστατη φύση του περιεχομένου του. 

Δισυπόστατη διότι, όπως αναφέρθηκε εξ αρχής, 

η πραγμάτευση της υποκειμενικής ερμηνείας της 

βούλησης ισορροπεί σε χρονικά πρακτικά εν 

μέσω ιστορικών ρήξεων. Εάν η Γαλλική Επανά-

σταση του 1789 δύναται να ορισθεί ως η ιστο-

ρική κορύφωση μίας εξελικτικής πορείας πολιτι-

κής επικυριαρχίας της αστικής τάξης, τότε τα 

συμβαλλόμενα μέρη της κοινωνικής κατάστασης 

πραγμάτων, που συνδέονταν με το παλαιό καθε-

στώς της μοναρχίας και της αριστοκρατίας, έρ-

χονται αντιμέτωπα με την οριστική συνθήκη α-

πόφασης της προσαρμογής τους εντός της νέας 

πραγματικότητας, όπως αυτή προκύπτει από τις 

ανατροπές της επανάστασης. Επομένως, η ιστο-

ρία του Georges Bernanos δύναται να προσεγ-

γισθεί υπό το παράλληλο βλέμμα δύο παραγό-

ντων ταυτόχρονης ερμηνείας. Από τη μία 

πλευρά, η νεαρή ευγενικής καταγωγής Μπλανς 

σε καμία των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να α-

ντικριστεί ως αποστάτης της τάξης της. Η από-

φασή της να υιοθετήσει το μοναχικό σχήμα, εί-

ναι απόφαση σύμφωνη με την ασφάλεια την ο-

ποία η αποδοχή της επιφέρει στην αδύναμη 

φύση της. Η ίδια, εξάλλου, αποδέχεται την αδυ-

ναμία αυτή και αναζητά τον θρησκευτικό μαν-

δύα ως προέκταση των κοινωνικών σχέσεων που 

πλέκονται ανάμεσα στην τάξη της οικογενείας 

της και ευρύτερα του εκκλησιαστικού θεσμού. Η 

νεαρή πρωταγωνίστρια, ωστόσο, κάνει επίκληση 

στην ατομική της φύση ως σύμβολο της φιλοσο-

φικής αποκάλυψης του Διαφωτισμού περί ατομι-

κότητας (ανεξαρτήτως εάν οι φιλόσοφοι διαχει-

ρίστηκαν την έννοια με διαφορετικούς τρόπους 

και κατέληξαν σε αντίστοιχα αποτελέσματα), ε-

ξευγενίζοντας την αδυναμία κατανόησης των με-

ταβολών, στις οποίες η ίδια υπήρξε μάρτυς, με 

την αδυναμία της να υποστηρίξει τον καταρρέο-

ντα οίκο προς όφελος της απομόνωσής της σε 

μοναστήρι. Μία μορφή εξουσίας (βλ. πατρική) 

μεταμφιέζεται στη νέα μορφή εξουσίας, ίδιας 

κατασκευής και ιδεολογικής σύνδεσης, με επίκε-

ντρο τον πανταχού παρόντα Θεό και την υπο-

ταγή στις εντολές του μοναστικού κανόνα, υπό 

τις οδηγίες της εκάστοτε Αγίας Μητέρας (βλ. 

μητρική εξουσία). Θα ήταν δόκιμο να υποστη-

ριχθεί πως σε αυτό το σημείο η κοινωνική ισορ-

ροπία δεν ανατρέπεται, μονάχα αλλάζει μορφή 

προκειμένου την ατομική της αδυναμία να την 

μεταφέρει στην δυναμική παρουσία της γυναικός 

εντός ενός ρόλου, εν προκειμένω η Μπλανς, η 

οποία δηλώνει την φυσική της αδυναμία να απο-

δεχτεί την κοινωνική πραγματικότητα και την 

παρουσία της μέσα σε αυτή, μεταθέτει στην η-

γουμένη της μονής της επιθυμία της για ατομική 

υπέρβαση. Στο πρόσωπό της καθρεφτίζει την 

βούλησή της για ανεξαρτησία. «Για μένα ο κό-

σμος δεν είναι παρά ένα περιβάλλον στο οποίο 

δεν μπορώ να ζήσω» (σελ. 29). 

Η συζήτηση με την ηγουμένη, που θα ακο-

λουθήσει την απόφασή της όπως ενταχθεί στις 

τάξεις του μοναστηριού, είναι εξίσου αποκαλυ-

πτική. Η Μπλανς διακατέχεται από τον ενθου-

σιασμό της αυταπάρνησης ως λεκτικής έκφρα-

σης συναισθημάτων, μίας στιγμιαίας αποτύπω-

σης και όχι ως μίας συνειδητοποιημένης απόφα-

σης. Το ζήτημα της ευθύνης και της συνείδησης 

το θέτει αρχικά ο πατέρας της (βλ. διάλογος σελ. 

29) κι έπειτα η ηγουμένη (βλ. διάλογος σελ. 34). 

Η μοναστική ζωή ενέχει το στοιχείο της απομό-

νωσης και της αποδέσμευσης απ’ οτιδήποτε συν-

δέει το πρόσωπο με την κοινωνική ζωή. Η ευ-

θύνη της επιλογής στηρίζεται στην αποδοχή αυ-

τού και όχι στην όψη ενός καταφυγίου, όπως το 

προσδιορίζει η νεαρή δόκιμη. Ανάμεσα στη δο-

κιμασία της μοναστικής ζωής, τις στερήσεις και 

τις αντιξοότητες η ηγουμένη επιχειρεί περισσό-

τερο απ’ όλα να διαλευκάνει τις προθέσεις της 

Μπλανς. Προθέσεις οι οποίες διαβιώνουν στις 

ψευδαισθήσεις μίας νέας ζωής, απαλλαγμένης 

από τις υπονομεύσεις της εξωτερικής πραγματι-

κότητας. Σε αυτό το σημείο, η ίδια ενσταλάζει 

στην οπτική της νεαρής δόκιμης την αίσθηση 

της κοινής ύλης από την οποία είναι φτιαγμένη 

αυτού του είδους η πραγματικότητα. Η τελευ-

ταία δεν διαφέρει από την κοινωνική ζωή. Καθε-

μία εκ των μοναχών ακολουθεί το δικό της μο-

νοπάτι στην αλήθεια του Θεού. Για το λόγο αυτό 

και η έννοια του θανάτου ενώπιον του οποίου σύ-

ντομα θα βρεθεί η ηγουμένη μοιάζει να αποκα-

λύπτεται στα μάτια της Μπλανς με τρόπο ανα-

τρεπτικό. Η απομάγευση μίας πράξης την φέρνει 

αντιμέτωπη με ερωτήματα και θέσεις τις οποίες 

θα επεξεργαστεί εν συνεχεία μέσα από τα εξελισ-

σόμενα γεγονότα. «Μια νεαρή όπως η Μπλανς 

ντε λα Φορς, που είναι συγγενής μας κατά κά-

ποιο τρόπο, δεν μπορεί παρά να επηρεάζεται 

από ορισμένους κοσμικούς τρόπους σκέψης που 

η μοναστική ζωή μπορεί μεν να τους τιθασεύσει, 

αλλά όχι και να τους καταστείλει τελείως» (σελ. 

56). Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στη συζή-

τηση η οποία θα ακολουθήσει για την εκλογή 

της νέας ηγουμένης η νεαρή δόκιμη θα επιχει-

ρήσει να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της 

Μητέρας Μαρί με όρους ορθολογιστικής 

απόκρισης και όχι θεόσταλτης εντολής. Δεδομέ-

νης της καταγωγής και του επιπέδου μορφώσεώς 

της, οι προβληματισμοί της αποθανούσας ηγου-

μένης αποκτούν σάρκα και οστά στη στάση της 

Μπλανς έναντι πρακτικών θεμάτων, τα οποία ε-

γείρονται στο μοναστήρι.  

Από αυτό το σημείο έως την εκτέλεση των 

μοναχών στη γκιλοτίνα της επανάστασης, η ο-

ποία αναμετρούνταν με τις δικές της ψευδαισθή-

σεις, ο χρόνος και η μετακύλιση των γεγονότων 

βαίνουν με ταχύτητα προς το ολικό αδιέξοδο για 

την τάξη πραγμάτων που ανατρέπεται. Εδώ εκ-

κινά το κομμάτι της δισυπόστατης ερμηνείας 

του έργου. Οι εκπρόσωποι των επαναστατημέ-

νων πολιτών εμφανίζουν  τη φύση του ανθρώπου 

ως υπέρτατη αξία, δίχως, ωστόσο, να είναι σε 

θέση να της αποδώσουν περιεχόμενο. Η τακτική 

της εκτέλεσης όλων όσων συνδέονταν με τη μο-

ναρχία, δεν γνωρίζει ταυτότητες παρά μόνο επι-

φάνειες. Ο Νόμος καθίσταται η προέκταση των 

φυσικών δικαιωμάτων του ατόμου. Στο όνομά 

του οι διαφοροποιήσεις καθίστανται εμπόδιο 

στην εξέλιξη της επανάστασης και οφείλουν να 

αποβληθούν από το προσκήνιο της ιστορίας. Η 

εκκλησία και οι θεσμοί της αντιμετωπίζονται σαν 

μικρές Βαστίλες  στις οποίες κυριαρχεί η ιδεο-

λογία της μοναρχίας και της αριστοκρατίας. Το 

μοναστήρι θα λεηλατηθεί. Η Μπλανς, θα κατα-

λήξει υπηρέτρια στο κατασχεμένο αρχοντικό 

του πατέρας της, ο οποίος θα εκτελεστεί. Ο «όρ-

κος του μάρτυρος», τον οποίο υιοθετούν σύσσω-

μες οι μοναχές στη φυλακή, συμβολίζει τον αό-

ρατο ιδεολογικό δεσμό με την τελευταία Βα-

στίλη των επαναστατών· Σε αυτή την πορεία θα 

κινηθεί τελευταία απ’ όλες η Μπλανς. 

 

Αντώνης Ε. Χαριστός 

 

 Η ανακάλυψη των σωμάτων 

 

μυθιστόρημα, Pierre Ducrozet,  
μετάφραση Δημήτρης Δημακόπουλος,  

εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2021 
 

Το μυθιστόρημα του Pierre Ducrozet με 

τίτλο «Η ανακάλυψη των σωμάτων», μας μετα-

φέρει τη δυστοπία του μέλλοντος χρόνου στην 

προοικονομία του παρόντος. Φαινομενικά, η ι-

στορία διαδραματίζεται σε χρόνο ενεστώτα μίας 

πράξης μεταξύ ατόμων διαφορετικής κοινωνικής 

καταγωγής και συμμετοχής στην εξέλιξη του έρ-

γου. Μίας πράξης με επίκεντρο την τεχνολογική 

επανάσταση του εκάστοτε «αύριο», με γνώμονα 

τις φιλοδοξίες και τις προτεραιότητες της κυρί-

αρχης οικονομικής και επιχειρηματικής ελίτ, 

καθώς και την ατομική ευθύνη του δρώντος υπο-

κειμένου στις αιτιάσεις αυτής. Ωστόσο, το νήμα 

της πλοκής, όσο κι αν περιστρέφεται γύρω από 

μία προσφιλή αστυνομική θεματική, δεν επιδέ-

χεται αντίστοιχη κριτική προσέγγιση. Θα ήταν 
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επιφανειακή η πρόσληψη του έργου εάν επενδύ-

αμε την ανάλυσή μας στην κοινωνική σχέση και 

τις επιπτώσεις παραβίασης αυτής, όπως ξετυλί-

γεται στις σελίδες αυτού. Το μυθιστόρημα απο-

τελεί την ανατομία μίας τριμερούς διάκρισης με-

ταξύ της κοινωνικής σύμβασης, της ατομικής ευ-

θύνης και της τεχνολογικής κατάχρησης. Και τα 

τρία σημεία έχουν ως βασικό σκεπτικό την υπέρ-

βαση της ανθρώπινης κατάστασης εκ φύσεως. 

Στόχος, η υπέρβαση αυτή να λάβει χώρα στις 

εξειδικευμένες βουλήσεις των ατόμων. Ωστόσο, 

η χρήση καθεμιάς εξ αυτών διαφοροποιείται. Η 

διαφοροποίηση αυτή έχει ως αφετηρία την, εκ 

των προτέρων, δόμηση της κοινωνικής ιεραρ-

χίας. Το «σήμερα», επομένως, της εξωτερικής 

πραγματικότητας αντανακλάται στις οικονομι-

κές απαιτήσεις του ανταγωνισμού. Ο τελευταίος 

καθίσταται εμπόδιο για την κυρίαρχη κοινωνική 

ομάδα, κυριαρχία η οποία επιδιώκει την αυτο-

νόμησή της από το κοινωνικό σύμπλεγμα. Αντι-

θέτως, η πλειοψηφία των ανθρώπων (κατά κύριο 

λόγο νέοι επιστήμονες) στα όρια της συλλογικής 

(και εν πολλοίς βιολογικής) επιβίωσης, καλού-

νται να ισορροπήσουν ενώπιον της προσωπικής 

τους υπονόμευσης και της επιθυμίας για ζωή.  

Εις εκ των πρωταγωνιστών της ιστορίας (όπως 

προαναφέραμε η ιστορία δύναται να αναγνωστεί 

διακριμένη σε τρία υποσύνολα) ο Αλβάρο, κα-

θηγητής πληροφορικής στο Μεξικό, συμμετέχει 

στις κοινωνικές διεργασίες (βλ. διαμαρτυρίες 

φοιτητών) για την αποκάλυψη ενός ειδεχθούς ε-

γκλήματος εναντίον φοιτητών το οποίο διέπραξε 

η κυβέρνηση στα 1968. Η πρόσληψή του ως κα-

θηγητού πληροφορικής ήρθε έπειτα από την πε-

ριπέτεια της συμμετοχής του στην προεκλογική 

εκστρατεία μεταξύ δύο αντιπολιτευόμενων κομ-

μάτων. Η οικονομική ανταμοιβή, με αντάλ-

λαγμα την μαζική κοινοποίηση κατασκευασμέ-

νων προβολών με μηνύματα υπέρ του ενός εξ αυ-

τών, τον βοήθησε να κατανοήσει εκ των πραγ-

μάτων την αβυσσαλέα αντίληψη των ανθρώπων 

για τη δύναμη του χρήματος και την καταπά-

τηση της συλλογικής συνείδησης στον βωμό του 

σκοπού. Έχοντας ως παρακαταθήκη την εμπει-

ρία από την οικονομική εκμετάλλευση την οποία 

υπέστη για την εκπλήρωση στόχων αθέμιτου α-

νταγωνισμού, αξιοποιεί την ευκαιρία που του 

προσφέρεται όπως διδάξει ως καθηγητής πληρο-

φορικής. Ο νέος του ρόλος δεν τον αποτρέπει 

από το να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και 

να περπατήσει μαζί με τους φοιτητές στην δια-

δήλωση για το έγκλημα το οποίο προηγήθηκε. 

«Η επίθεση στους αθώους επαναστατημένους 

φοιτητές, φτωχούς ανάμεσα σε φτωχούς, (…) η 

αγαστή σύμπνοια ανάμεσα στο κράτος και το 

οργανωμένο έγκλημα, οι απόπειρες παραπλάνη-

σης και παρεμπόδισης της κυβερνητικής έρευ-

νας, η φυγή του δημάρχου και της γυναίκας του. 

Κάθε μέρα γίνονται εκτελέσεις» (σελ. 54). Σε 

αυτό το κλίμα το διαδίκτυο, η ψηφιακή πραγμα-

τικότητα εμφανίζεται στο προσκήνιο ως 

καταλύτης μίας ελεύθερης πράξης ανά τον κό-

σμο, καταργώντας σύνορα, κοινωνικές και ταξι-

κές διακρίσεις, με μόνο γνώμονα την αποκάλυψη 

της αλήθειας. Από το Μεξικό στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής, και από τον αγώνα για 

την βιολογική επιβίωση στην αναζήτηση νέων ε-

παγγελματικών ευκαιριών, με σημείο αναφοράς 

το διαδίκτυο και τον κόσμο των υπολογιστών. 

Στο πρόσωπο του Πάρκερ Χέιζ θα συναντήσει 

(-ουμε) τον άνθρωπο, η φιλοδοξία του οποίου 

για την κατασκευή μίας νέας έννοιας και περιε-

χομένου ελευθερίας δεν συναντά αδιέξοδα. Το 

κράτος, και οι νόμοι αυτού, μετατρέπονται σε 

δεσμεύσεις και περιορισμούς της δημιουργίας. 

Η «νέα» πραγματικότητα απαιτεί τολμηρά σχέ-

δια και αντίστοιχες επιλογές.  

Από το σημείο αυτό, της μεταξύ τους γνωρι-

μίας, εκκινά μία νέα σελίδα του βιβλίου. Οι πα-

ράλληλες ζωές του ήρωα σε τρισυπόστατη πα-

ρουσία. Επομένως, τρεις διαφορετικές προοπτι-

κές της ίδιας χωρικής και χρονικής πράξης. Η 

τρίτη παρουσία αφορά την Αντέλ, νεαρή κυττα-

ρική βιολόγο, η οποία προσλαμβάνεται στο πει-

ραματικό κέντρο του Πάρκερ Χέιζ. Ο τελευ-

ταίος θέτει ως βασικό σκοπό, όχι την βελτίωση 

της ανθρώπινης παρουσίας στο κοινωνικό σύ-

νολο, αλλά την ριζική αναθεώρηση του ανθρώ-

που ως είδους. Επιθυμεί την κατασκευή ενός 

νέου ανθρώπου. Ο Αλβάρο, έχοντας διαφύγει 

από την καταστολή του κράτους του Μεξικού κι 

έχοντας γίνει αυτόπτης μάρτυς της κακοποίησης 

ανθρώπων που επιχειρούν αντίστοιχη μετανά-

στευση, αναζητά τρόπους προσαρμογής στο νέο 

περιβάλλον. Οι ΗΠΑ, πόλος έλξης ευκαιριών 

και ελπίδων, του προσφέρουν τη δυνατότητα για 

γρήγορο πλουτισμό, με ανύπαρκτο οικονομικό 

κόστος. Δίχως υπεκφυγές, ο Πάρκερ Χέιζ του 

προσφέρει θέση πειραματόζωου, στις κλινικές 

μελέτες τις οποίες οργανώνει με στόχο την δη-

μιουργία ζωτικών οργάνων-ομοιωμάτων του σώ-

ματος. «Η ιδέα μου είναι απλή, λέει ο Πάρκερ 

Χέιζ. Θέλω να πάρω βλαστοκύτταρα από έναν 

ασθενή και να ξαναφτιάξω μ’ αυτά όσο περισσό-

τερα όργανα γίνεται» (σελ. 122) -ανεξαρτήτου 

ανθρώπινων απωλειών- (το τελευταίο δεν το ανα-

φέρει). Πλήθος κόσμου αποδέχεται την πρό-

σκληση όπως μετατρέψει εαυτόν σε πείραμα. 

Από την άλλη πλευρά, καθώς το σώμα μετασχη-

ματίζεται σε πεδίο εξερεύνησης για τεχνολογικές 

δοκιμές η «γλώσσα» του διαδικτύου και των υ-

πολογιστών τίθεται στην υπηρεσία των ατόμων 

δίχως κοινωνικό προσωπείο, αλλά με διάθεση να 

αναμετρηθούν επί ίσοις όροις με το σύστημα 

διακυβέρνησης. Ένας αγώνας Δαυίδ εναντίον 

Γολιάθ επανέρχεται στο προσκήνιο της ιστο-

ρίας, υπενθυμίζοντάς μας πως τίποτε δεν έχει αλ-

λάξει από τον πρωτόγονο άνθρωπο έως σήμερα, 

παρά μόνο το εξωτερικό κέλυφος αυτής.  

Από τη μία πλευρά, οι άνευ όρων και ορίων 

επιθυμίες του Πάρκερ Χέιζ για την κατασκευή 

του νέου ανθρώπου (και όλων όσων ασπάζονται 

έναν ιδιότυπο φιλελευθερισμό), σε μία -νέα- κοι-

νωνία (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκμηδέ-

νιση του ανθρώπου μπροστά στα τεχνολογικά ε-

πιτεύγματα), και από την άλλη πλευρά, οι «από-

κληροι» της κοινωνικής ενσωμάτωσης, σε έναν 

αγώνα αντοχής με σκοπό να αντιτάξουν τις αξια-

κές αρχές της ελευθερίας και της αποδοχής δί-

χως προϋποθέσεις. Αναδεικνύεται η ηθική διά-

σταση του διαδικτύου, οι επιδιώξεις χειραγώγη-

σης της πληροφορίας, εκ μέρους των επιχειρη-

ματικών ομίλων, η έννοια της αυτονομίας σε νέα 

βάση δεδομένων.  

Αντώνης Ε. Χαριστός 

 

Μυθιστορηματικό αναγνωστήριο 

συλλογή κριτικών αναφορών,  
Σταύρος Ζουμπουλάκης,  

εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 2021 
 

Καταρχάς, οφείλουμε συγχαρητήρια και σε 

αυτή τη δημοσίευση των εκδόσεων Πόλις, διότι 

συντηρεί ακμαίο το ρεύμα κριτικών αναφορών, 

όπως το υποστήριξαν λαμπρές πένες των γραμ-

μάτων, όπως οι Π. Χάρης, Α. Καραντώνης, Β. 

Βαρίκας, Α. Σαχίνης κ.α. στο παρελθόν. Αυτού 

του είδους οι συλλογές δοκιμίων λογοτεχνικών 

αναφορών διαμορφώνουν το αρχειακό υλικό της 

μνήμης, ως αναγκαίο συστατικό της πολιτιστικής 

ιστορίας, εγχώριας και διεθνούς. Επομένως, αξί-

ζουν συγχαρητήρια στον εκδοτικό οίκο όπως 

και στον συγγραφέα του έργου καθότι μεταφέρει 

στις σελίδες του, όχι την κριτική ματιά του φιλο-

λόγου, ούτε την επιφανειακή πρόσληψη του ανα-

γνώστη (στην αφηρημένη του έννοια), αλλά την 

οπτική του αναγνώστη με ταυτότητα· είδος προς 

εξαφάνιση τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Σταύρος 

Ζουμπουλάκης (και) στο εν λόγω βιβλίο μας με-

ταφέρει στο χρόνο και το χώρο των μυθιστορη-

ματικών δημοσιεύσεων. Από τον Άππελφελντ 

και τον Καμύ έως την Λισπέκτορ και τον Φ. 

Ροθ, σκιαγραφεί, εν είδει ανατομίας, την οικονο-

μία του κοινωνικού αποκλεισμού, και δη με θρη-

σκευτικό μανδύα. Στην πλειοψηφία των μυθιστο-

ρημάτων τα οποία ενσωματώνει στο έργο, η 

θρησκευτική πίστη, το σώμα της Εκκλησίας, οι 

σχέσεις εξουσίας και η ιεράρχηση των αξιακών 

προβολών διαπερνούν με θόρυβο την πρόσληψη 

προσώπων και καταστάσεων. Ο λόγος του δεν 

είναι αναπαραγωγικός. Με άλλα λόγια, δεν επι-

διώκει να περιγράψει την πλοκή καθεμιάς εκ των 

ιστοριών· αντίθετα, μέσα από τις περιγραφές τις 

οποίες υπογραμμίζει με τρόπο δεικτικό επιζητά 

να απαντήσει τόσο ο ίδιος όσο και οι αναγνώστες 

των αναφορών του για το περιεχόμενο των αι-

τιών, όπως προβάλλονται και αναπτύσσονται με-

θοδικά στα έργα. Ο ρόλος του ατόμου στην ι-

στορία, η ψυχολογία της μάζας, οι κοινωνικές 

συμβάσεις, η έλλειψη κριτικής δύναμης, η αδυ-

ναμία αντίδρασης ενώπιον καταστάσεων τις ο-

ποίες ο ήρωας δεν αναμένει (πόσο μάλλον τα 
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αποτελέσματα και οι προεκτάσεις αυτών), εμφι-

λοχωρούν με τρόπο άμεσο στο βιβλίο.  

Ήδη, από τις πρώτες σελίδες διαπιστώνει ο α-

ναγνώστης την παραπάνω απτή πραγματικό-

τητα. Οτιδήποτε θυμίζει «άνθρωπο» εξισώνεται 

με τις στιγμές του χρόνου, από τις οποίες ανα-

δύεται η σκληρότητα της ζωής σε όλες τις δια-

στάσεις της. Η τελευταία μεταπλάθεται σε κα-

θρέφτη μίας ανεξάντλητης βούλησης για την ύ-

παρξη του δρώντος υποκειμένου, παρά τις εκμη-

δενιστικές αφορμές τις οποίες ο χρόνος επιφέρει 

στα θύματά του. «Για να αρχίζει και να ξαναρχί-

ζει αενάως η ζωή» (σελ. 15) (Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, 

Τσέρνομπιλ) ο συγγραφέας επιτονίζει την ικανό-

τητα του ανθρώπου να προσαρμόζεται σε συν-

θήκες και γεγονότα αποπνικτικής οριοθέτησης. 

Το σώμα, υποβασταζόμενο από τα συντρίμμια 

του εκάστοτε «παρόντος» χρόνου, μεταπλάθει 

την ατομικότητά του μέσα από τα μάτια του τρί-

του προσώπου. Η πορεία αυτή αντανακλά τις θυ-

σίες του γένους προς άγνωστη αυτοτελείωση· 

πορεία από την οποία κανείς ωριμάζει δίχως 

περγαμηνές αστικής επιβίωσης, αλλά με όλες τις 

προϋποθέσεις της ζωής ως πεδίο αντιπαραθέ-

σεων και συγκρούσεων. Στο έργο «Τσίλι» του Α-

αρών Άππελφελντ, η ηρωίδα μεταβαίνει από την 

ηλικία της αθωότητας σε αυτή της ενηλικίωσης 

δίχως να γνωρίσει παιδικά χρόνια, παρά μόνο τη 

βία της κυριαρχίας ανθρώπου από άνθρωπο. 

Πορεία, το τέρμα της οποίας αγγίζει τα όρια της 

αποστροφής προς την βιωμένη πραγματικότητα 

και την αδιαφορία προς το γίγνεσθαι των έτερων 

ιστοριών που της μεταφέρονται από χείλη τρί-

των προσώπων. Σε αυτό το στάδιο εξέλιξης της 

συνείδησής της, η πρωταγωνίστρια παραμένει 

βυθισμένη στην άγνοια των καταστάσεων, αλλά, 

και ίσως γι’ αυτό το λόγο, ενσκήπτει σε μία υπο-

βόσκουσα καλοσύνη και αγαθότητα τα οποία α-

νακαλύπτει στον εαυτό της.  

Με τον ίδιο τρόπο αλλά στην αντίστροφη κα-

τεύθυνση ο Χ. Μπελ αποδίδει την αποδέσμευση 

του πιστού από την εκκλησιαστική περιχαρά-

κωση, όταν αυτή η σχέση υπονομευτεί από την 

στάση των επικεφαλής στο μαρτύριο του Β΄ Πα-

γκοσμίου Πολέμου. Και από αυτό το σημείο, θα 

στραφεί στην αποκάλυψη των υπόγειων ή φανε-

ρών διασυνδέσεων του παρελθόντος με το πα-

ρόν, αμφισβητώντας στον πυρήνα της την αξία 

της σταυρώσεως του Ιησού Χριστού. Φτάνει στο 

σημείο να σταθεί ενάντια στην συνείδησή του 

προκειμένου να υπονομεύσει την «αλήθεια» των 

πραγμάτων, τα οποία μέχρι πρότινος υιοθετούσε 

και να αντιμετωπίσει αυτή στην ισχύουσα θέση. 

Ο γάμος, η συζυγική αγάπη, η ερωτική ζωή και 

συνολικά η υποτίμηση της γυναίκας μέσα από 

πολιτικές τις οποίες πρόβαλε το σώμα της Κα-

θολικής Εκκλησίας, τίθενται επί τάπητος. Αυτού 

του είδους η αμφισβήτηση των πρωτείων της εκ-

κλησιαστικής εξουσίας δεν είναι μοναδική στον 

Χ. Μπελ. Αποκτά νέα διάσταση και οπτική αφε-

τηρία στην «Πανούκλα» του Α. Καμύ. Αυτή τη 

φορά, αναδύεται η δοκιμασία των ανθρώπων ε-

νώπιον του αγνώστου, η υπονόμευση των θεμε-

λίων της θρησκευτικής πίστης, ο κυοφορούμενος 

φόβος ενώπιον μίας κατάστασης πραγμάτων η 

οποία δεν επιδέχεται διακρίσεις. Αυτή η εξέλιξη 

εγκλωβίζει τον άνθρωπο στην εσωστρέφεια. Μη-

δενίζει την επιθυμία για ζωή. Μειώνει τις αντοχές 

και τις αντιδράσεις του. Πορεία η οποία, επί της 

ουσίας, θα κορυφωθεί στον «Ξένο» και την απο-

ξένωση του ατόμου από τον εαυτό του. Η κοινή 

καταγωγή του ανθρώπου μεγεθύνεται στην κα-

τάργηση της ηθικής, ατομικής ή/και συλλογι-

κής. Η αποξένωση οδηγείται στην αισθησιοκρα-

τία της συμβατικής ζωής. Το σώμα και το 

πνεύμα ισορροπούν στο κενό. Υπάρχουν και κεί-

μενα, ωστόσο, τα οποία περιλαμβάνονται στη 

συλλογή και τονίζουν την αντίθετη επιλογή, το 

διάβα του υποκειμένου προς γνώση εαυτόν. 

Γνώση η οποία επέρχεται με ρήξεις, όπως στο 

έργο «Πατέρας και γιος» του Έντμουντ Γκος.  

Γενικότερα, άτομα και συλλογικότητες ερμη-

νεύουν τις επιλογές τις οποίες μεταχειρίζονται 

ως επιστέγασμα μίας λυτρωτικής πράξης. Το α-

διέξοδο των ηρώων ισοδυναμεί με ήττα. Ω-

στόσο, οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές αντιμετωπίζουν 

την ήττα ως αδυναμία να αγαπήσουν τη ζωή 

μέσα από την παρουσία του «άλλου» σε αυτή. 

Και μαζί με αυτή την αδυναμία, η υλική πραγ-

ματικότητα, σα Δαμόκλειος σπάθη, επικρέμεται 

πάνω τους. Αυτή η αδυναμία μετασχηματίζεται 

στη θηριωδία των Ναζί ή την απονέκρωση των 

αισθήσεων (και της αλήθειας αυτών) στα σοσια-

λιστικά συστήματα της Ανατολικής Ευρώπης. 

Στην παθητικότητα και την απανθρωποίηση του 

είδους. Και από αυτό το σημείο έως την καλ-

λιέργεια της ενοχής στα πρόσωπα όσων επιβίω-

σαν, η γεφύρωση του χάσματος επέρχεται με 

τρόπο ριζικά αληθοφανή. Η ελευθερία, η υπό-

σταση και ο λόγος έχουν απωλέσει οριστικά την 

ταυτότητά τους. Οι ήρωες των έργων, επομένως, 

αναζητούν την απάντηση στην αιτία των δεινών 

του ανθρώπινου είδους. Η δικαιοσύνη και η α-

γάπη ταυτίζονται σε πλείστες των περιπτώσεων 

και των επιλόγων αυτών, δίχως, ωστόσο, να απα-

ντούν στα υπαρξιακά ερωτήματα. Για το λόγο 

αυτό επικρατεί μονάχα η σιωπή. 

 

Αντώνης Ε. Χαριστός 

 

Δρόμοι στη σκόνη 
 

Δημήτρης Παπακωνσταντίνου 
Εκδόσεις Κουκκίδα, Αθήνα 2021 

 
Στην ποιητική συλλογή Δρόμοι στη σκόνη 

του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου συναντούμε 

τη μορφή ενός καθημερινού ανθρώπου να πα-

σχίζει να φτάσει στην προσωπική ολοκλήρωση 

μέσα από κάθε λογής δυσκολίες. Η μοναχικό-

τητα του μόχθου σε μια αλλοτριωμένη κοινωνία, 

αλλά και το διαχρονικό μοτίβο της μοναξιάς του 

ποιητή-δημιουργού αποτελούν τα κύρια θέματα 

που διαπερνούν τον πυρήνα της συλλογής, η δια-

χρονικότητα της θεματολογίας της οποίας μπο-

ρεί να την καταστήσει φιλικά προσκείμενη σε ο-

ποιονδήποτε ενθουσιώδη αναγνώστη ποιητικών 

κειμένων. 

Η νοηματική αντίθεση, που με εξαιρετική 

επιμονή δημιουργεί ο ποιητής στο σύνολο σχε-

δόν των ποιημάτων που αποτελούν την παρούσα 

συλλογή, ανάμεσα σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον 

και στην κοπιώδη προσωπική προσπάθεια ενός 

αγωνιστή υπογραμμίζει το πόσο επίκαιρη μπο-

ρεί να φανεί η ανάγνωση της συλλογής αυτής στις 

εποχές που διανύουμε. Στους στίχους «άχρωμα 

πρόσωπα ψυχρά, εύθραυστα δάχτυλα / ψεύτικα 

αισθήματα κενά / λόγια μεγάλα» (σελ. 17) του 

ποιήματος «Ποιος θα μου πει», το τρίτο κατά 

σειρά ποίημα στη συλλογή, ο ποιητής τοποθετεί 

ουσιαστικά, μέσα σε λίγες λέξεις, χαρακτηριστι-

κές συμπεριφορές από ανθρώπους της εποχής 

μας, ως επί το πλείστον, αποτελέσματα υπερο-

ψίας και μισαλλοδοξίας. Σ’ αυτές, ο ίδιος σθε-

ναρά αντιτάσσει τη συνεχή προσπάθεια διατή-

ρησης υψηλών αξιών μέσα του, που τον βοηθούν 

να παραμένει άνθρωπος, μια, ωστόσο, δύσκολη 

διαδικασία, με διαρκές τίμημα τη μοναχικότητα 

της διαδρομής, όπως αυτή τονίζεται στους κα-

ταληκτικούς στίχους του ίδιου ποιήματος «εδώ 

που γέρασα ανέστιος και άκληρος / στους σκο-

νισμένους δρόμους των ανθρώπων» (σελ. 17). Η 

αντίθεση αυτή διατηρείται στο σύνολο σχεδόν 

των ποιημάτων της συλλογής και, άρα, προσδιο-

ρίζει τον τόνο του όλου εγχειρήματος. 

Υπάρχουν, ωστόσο, ελάχιστες στιγμές 

μέσα στη συλλογή που ο ποιητής αφήνει ένα πα-

ρηγορητικό αεράκι να βρει το δρόμο του μέσα  

από την κλεισούρα των καιρών ∙ γίνεται αντιλη-

πτό ότι επιτρέπει σε μια αχτίδα συντροφικότη-

τας να διεισδύσει, διοχετεύοντας σε διαλείμματα 

από τη διαδρομή του μόχθου του ένα «εσύ». 

Χωρίς να αποφύγει, ωστόσο, να εκφράσει την α-

πογοήτευση που μπορεί να προκαλέσει στον κα-

θημερινό άνθρωπο η πλάνη της συμπόρευσης με 

κάποιο συνάνθρωπο. Οι στίχοι «έλεγες πάντα για 

να σπρώχνεις τον καιρό / κι ούτε στιγμή ποτέ -

θαρρώ- δε συλλογιόσουν» (σελ. 22)  του ποιήμα-

τος «Ερήμην», καθώς και οι στίχοι «τόσο χλωρά 

τα χέρια σου στον άνεμο / τόσο τα χέρια σου 

χλωρά στον κόσμο» (σελ. 34) του ποιήματος 

«Τόσο Χλωρά», ανακαλούν μνήμες του αναγνώ-

στη από τη συνειδητοποίηση αυτής της πλάνης. 

Από άλλη οπτική γωνία, οι νοηματικές α-

ντιθέσεις που δημιουργεί ο ποιητής στο εσωτε-

ρικό σχεδόν κάθε ποιήματος της συλλογής μπο-

ρούν να θεωρηθούν μια προσπάθεια να μιλήσει 

για τις δυσκολίες τού να ασχολείται κανείς με τη 

γραφή, και ειδικά με την ποίηση, διεκδικώντας 

αναγνωσιμότητα στην εποχή που διανύουμε. Α-

σφαλώς το γεγονός ότι η διεκδίκηση της υστε-

ροφημίας αποτελεί ποιητικό θέμα που έχει με 

ποικίλους τρόπους εξερευνηθεί από εξέχουσες 
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ποιητικές φιγούρες στο παρελθόν τονίζεται από 

τον ποιητή στους στίχους «πίσω κοιτάζουν πάντα 

τα τραγούδια μας / στήνουν αυτί στο χώμα για 

ν’ ακούσουν / παλιές δονήσεις των βημάτων που 

ξεμάκρυναν» (σελ. 32) του ποιήματος «Στη 

σκόνη». Οι διαρκείς προσπάθειες του ποιητή να 

δαμάσει το λόγο και να δημιουργήσει προσω-

πικό ύφος, σαφώς επηρεασμένος από τους προ-

κατόχους του προελαύνει σε αρκετά ποιήματά 

του. Ως παράδειγμα, θα παραθέσω εδώ τους αρ-

χικούς στίχους από το ποίημα «Νιότη», που πα-

ραπέμπουν σε συγγραφικά εγχειρήματα με την 

έμμεση αναφορά του στις περιπέτειες του «Δον 

Κιχώτη»: «Τις νύχτες πολεμούσαμε ανεμόμυ-

λους / με το θηκάρι αδειανό, δίχως φαρέτρα / 

αντάρτης άνεμος φυσούσε τα μαλλιά / κι η πόλη 

κάτω μες στα φώτα της λουσμένη» (σελ. 33). Η 

αντικατάσταση της επιδίωξης της συσσώρευσης 

εγκόσμιων αγαθών από την αναζήτηση μιας ά-

πιαστης υστεροφημίας αποτελεί δύναμη που σε 

μεγάλο βαθμό εξανθρωπίζει τον ποιητή, όπως 

φαίνεται στους στίχους «κι ούτε που τόλμησα / 

τρελά παζάρια ν’ αρχινήσω να κερδίσω / λίγα 

από κείνα τα περίφημα αργύρια / που παίρνουν 

όσοι την ψυχή τους ξεπουλάνε» (σελ. 40) του 

ποιήματος «Το κόστος», στο οποίο ο ποιητής 

εμφανίζεται ως προσωπικότητα που αμφισβητεί 

κίβδηλες αξίες της σύγχρονης εποχής, όπως, για 

παράδειγμα, το χρήμα. 

Δεν αργεί κανείς, επίσης, να εντοπίσει 

μείζονα κοινωνικά προβλήματα που μαστίζουν 

τη σύγχρονη Ελλάδα, να σχολιάζονται σε αρ-

κετά ποιήματα. Ανάμεσα σε άλλα, ξεχωρίζουν η 

διαδικτυακή ανωνυμία και η αποξένωση που 

αυτή προκαλεί, στο ποίημα «Δίκτυα» («Πόσο ω-

ραία είναι εδώ, μπρος στις οθόνες!», σελ. 31), η 

εξαθλίωση εξαιτίας της φτώχειας, όπως στο ποί-

ημα «Χαρτόνια» («Ποιο όνειρο να βλέπουν, Θε 

μου, ετούτα τα σπουργίτια σου / που πεινασμένα 

γέρνουν στα χαρτόνια», σελ. 39), συχνά ως απο-

τέλεσμα μετανάστευσης, όπως στο ποίημα «Ο-

μόνοια, οδός Γερανίου» («μαύρο ψωμί η ξενιτειά 

μες στα σκουπίδια», σελ. 37). Στις περιπτώσεις 

αυτές, ο ποιητής διατηρεί τη θέση προσεκτικού 

παρατηρητή, που δηλώνει, όμως, εμφατικά την 

ευσπλαχνία του. 

Διαβάζοντας προσεκτικά το ένα ποίημα 

μετά το άλλο, ο αναγνώστης δε μπορεί παρά να 

θαυμάσει τον τρόπο με τον οποίο οι υπαινικτικές 

αναφορές του ποιητή σε κείμενα που επικεντρώ-

νονται σε περιπετειώδεις βίους ωθεί σθεναρά την 

αναγνωστική προσπάθεια. Χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα αποτελούν οι ποικίλες αναφορές στην 

Οδύσσεια του Ομήρου, μία από τις οποίες εμφα-

νίζεται στο ποίημα «Δεν ξέρεις»: «κι ούτε ποτέ 

θα μάθεις πως χτυπούσαν τα νερά / νύχτες και 

νύχτες στο σκαρί και πώς ουρλιάζαν / σαν δαί-

μονες οι άνεμοι και τρίζανε / όλα μεμιάς τα ξύλα 

να σκορπίσουν» (σελ. 16). 

Στην πλειοψηφία των ποιημάτων, διατη-

ρείται απλό γλωσσικό ύφος, απαλλαγμένο από 

στομφώδεις επιλογές. Από τη μια πλευρά, ο ποι-

ητής εμφανίζεται σκληρός κι αμείλικτος, προ-

τάσσοντας την ένταση των προσπαθειών του να 

αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής, κάτι που 

προβάλλει έντονα στους τελευταίους στίχους του 

ποιήματος «Δεν ξέρεις»: «Εσύ, ποτέ σου δε ναυ-

άγησες, δεν έμαθες / μήτε ποτέ σου έβρεξες τα 

πόδια» (σελ. 16). Από την άλλη πλευρά, η απο-

τυχία που νιώθει να τον βαραίνει, ως αποτέλεσμα 

υπέρμετρης κούρασης και μοναξιάς της διαδρο-

μής γίνονται αντιληπτές σε αρκετούς στίχους, ό-

πως για παράδειγμα στο ποίημα «Στο χώμα»: 

«Δες με που τώρα κομματιάζομαι στο άγγιγμα 

/ τα πήλινά μου δάχτυλα κυλάνε / στη γη γυ-

μνός, όπως με έπλασε ο Θεός» (σελ. 20). Οι δυο 

διαφορετικές αυτές στάσεις, που απαντώνται και 

σε άλλα ποιήματα, στοιχειοθετούν ένα καθρέφτι-

σμα των ψυχικών μεταπτώσεων του καθημερινού 

ανθρώπου στο πρόσωπο του ποιητή. Ο τελευ-

ταίος εμφανίζεται μια να κομπάζει για τα κατορ-

θώματά του διατρανώνοντας τις δυσκολίες, τις 

οποίες υπέμεινε, και μια να θρηνεί την αθλιότητα 

της ύπαρξής του, τοποθετώντας τον εαυτό του, 

ως συμμετέχων αλλά και προϊόν στο προσκήνιο 

των καθημερινών συμβάντων. 

Το ιαμβικό μέτρο που διατηρείται προ-

σεκτικά σε κάθε ποίημα της συλλογής επιτείνει 

τη νοσταλγία του παρελθόντος ∙ τη νοσταλγία 

για τις ένδοξες ποιητικές μορφές και τα δη-

μιουργήματά τους, η οποία επιτείνεται από τις 

προαναφερθείσες διακειμενικές αναφορές. 

Προσδίδοντας, επίσης, το κύρος ενός διαχρονι-

κού ρυθμού, ο ίαμβος καθιστά τους στίχους α-

κόμη πιο εύληπτα αναγνώσιμους προικίζοντάς 

τους με μια κινητήριο δύναμη που ωθείται σθε-

ναρά προς τα μπρος. Η παρουσία εσωτερικής ο-

μοιοκαταληξίας και κάποιων παρηχήσεων, ως 

επί το πλείστον εντός των στίχων επιτρέπουν 

στον ποιητή να εξελίξει τις εικόνες με τις οποίες 

διαποτίζει τα ποιήματά του και οι οποίες προσ-

δίδουν χαρακτηριστικό τόνο και μορφή στην 

ποιητική αυτή συλλογή, όπως φαίνεται στους 

στίχους «μα καταγής πιο ασφαλείς τον χρόνο 

σπρώχναμε / σωριάζοντας το βιος μας στα λα-

γούμια» (σελ. 21) του ποιήματος «Πομπή». 

Η προτροπή του ποιητή για εξανθρωπι-

σμό κι επανιεράρχηση αξιών, μέσα από την πα-

ρούσα συλλογή, αποτελεί τη διανοητική του 

στάση-απόκριση στους κλυδωνισμούς των και-

ρών μας. 

Μαρία Γώγογλου  
 

Ο Τζίμης στην Κυψέλη 

 

μυθιστόρημα, Χ.Α. Χωμενίδης,  

εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα, 2021 

 

Το μυθιστόρημα του Χ.Α. Χωμενίδη αποτε-

λεί την ανατομία την Αθήνας και δη της Κυψέ-

λης, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον, μέσα 

από το οποίο αναδύεται η αναζήτηση ισορρο-

πίας και προσαρμογής των ανθρώπων που υπήρ-

ξαν παιδιά και έφηβοι τις δεκαετίες του 1960 και 

του 1970. Για να κατανοήσουμε την πλοκή της 

ιστορίας και να ξεδιπλώσουμε βήμα το βήμα τα 

πολλαπλώς δομημένα νοήματα αυτής, οφεί-

λουμε να εκκινήσουμε από το τέλος για να κα-

ταλήξουμε στις πρώτες σελίδες του βιβλίου. Ε-

ξίσου σημαντικό με την κατεύθυνση ανάγνωσης 

του έργου είναι και η φιλοσοφική του τοποθέ-

τηση μέσα από την οπτική του Α. Σοπενχάουερ, 

σχετικά με το ζήτημα της στιγμιαίας ευτυχίας 

και της επαναλαμβανόμενης απαισιοδοξίας στο 

καθρέφτισμα της ατομικής και συλλογικής απαι-

σιοδοξίας. Ο λόγος, στην εσωτερικευμένη του 

διάσταση, εξειδικεύεται και αντικειμενικοποιεί-

ται. Η βούληση ταυτίζεται στο «εγώ» και κάθε 

διαφοροποίηση στον εξωτερικό περιβάλλοντα 

κόσμο μεταφράζεται ως υποκειμενική επιθυμία. 

Η απαίτηση αυτή μεταφράζεται ως αληθοφάνεια 

των πραγμάτων και επενδύει, το δρών υποκεί-

μενο, στη νομιμοποίηση αυτής μέσα από την 

πράξη. Επομένως, όλες οι παραστάσεις, τόσο 

στην υποκειμενική όσο και στην αντικειμενική 

τους οπτική, υπάγονται η μία στις προϋποθέσεις 

της άλλης. Η φαινομενική θέση του εξωτερικού 

κόσμου βιώνεται από το άτομο ως καθαυτή α-

λήθεια. Η τελευταία, αποκτά ταυτότητα και πε-

ριεχόμενο στην αποδέσμευση του ατόμου από 

την προσωπική θεώρηση των δεδομένων κατα-

στάσεων και την μετάθεση της εκάστοτε ερμη-

νείας στο πλαίσιο της υποκειμενικότητας άνευ 

βουλήσεως. Με άλλα λόγια, εν προκειμένω η τέ-

χνη, ορίζεται στον Α. Σοπενχάουερ ως από-

δραση από τους περιορισμούς της βούλησης, 

στη διάσταση της πραγματικής εμπειρίας. Ω-

στόσο, η πορεία την οποία διαμορφώνει η βού-

ληση μέχρι την ικανοποίηση μίας πράξης χαρα-

κτηρίζεται από διακυμάνσεις· εξέλιξη η οποία 

δημιουργεί πόνο και δυστυχία, παράγοντας επι-

πλέον επιθυμίες οι οποίες με τη σειρά τους θα 

αναπαράγουν το ίδιο σχήμα. Από την βούληση 

στην απώλεια και την ήττα και, εν τέλει, στην υ-

πονόμευση της στιγμιαίας ικανοποίησης. Ο πο-

λιτισμός και η ελευθερία την οποία διατρανώνει 

δεν αποτελούν παρά προκάλυμμα μίας ολοκλη-

ρωτικής ήττας του ατόμου στο συλλογικό γίγνε-

σθαι. Ήττα η οποία επαναλαμβάνεται σε κάθε 

ανθρώπινη διάσταση μέσα από τις στιγμιαίες ε-

πενδύσεις στην ικανοποίηση των επιθυμιών.  

Κατανοώντας τον ήρωα της ιστορίας του 

Χ.Α. Χωμενίδη, διαπιστώνουμε ότι αποτελεί βα-

σικό ερμηνευτικό εργαλείο στη φιλοσοφική 

πραγματεία του Α. Σοπενχάουερ. Πράγματι, ο 

νεαρός ιδιοκτήτης, Τζιμ Παπιδάκης, θεατρικής 

σκηνής (βλ. «Πέτρος Γρύλος»), την οποία κλη-

ρονόμησε και διατήρησε εν ζωή για περισσό-

τερο από τρεις δεκαετίες, προσφέροντας στο α-

θηναϊκό και μη κοινό θεάματα μη ανταποκρινό-

μενα στις απαιτήσεις των επιβλητικών θεάτρων 

της πρωτευούσης, αντιμετωπίζει την κρίση την 
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οποία προκάλεσε η έλευση της πανδημίας ως ευ-

καιρία να εισέλθει στο προσκήνιο της πολιτιστι-

κής ιστορίας στο παρόν, τη στιγμή που οι μεγα-

λεπήβολες θεατρικές σκηνές αδυνατούν να αντα-

ποκριθούν στις υποχρεώσεις των καιρών. Σε 

αυτή την καμπή της ιστορίας ο ίδιος ανακαινίζει 

το θέατρο «Πέτρος Γρύλος», υπογράφει συμβό-

λαια συνεργασίας με τους πλέον διάσημους και 

καταξιωμένους του χώρου (ηθοποιούς, σκηνοθέ-

τες, μουσικούς κλπ.) και προετοιμάζεται για την 

επίσημη παράσταση «Περονόσπορος». Ω-

στόσο, η ικανοποίηση την οποία βιώνει ως εξε-

λικτική πορεία δικαίωσης του παρελθόντος θα 

ανατραπεί, υπό την σοπενχαουερική ανάγνωση, 

μέσα από την περίπτωση ενός νέου ανθρώπου, 

θύμα και ο ίδιος της κοινωνικής αναλγησίας και 

της οικογενειακής ενοχής. «Το μεγάλο κακό είχε 

συντελεστεί χρόνια πριν. Στο δημοτικό σχολείο 

που τον κορόιδευαν βάναυσα. Στην οικογένειά 

του, η οποία δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει. 

Στην εφηβική ομάδα μπάσκετ, απ’ όπου τον α-

πέβαλλαν δίχως να αναρωτηθούν σε τί οφείλο-

νταν η αντιαθλητική του συμπεριφορά» (σελ. 

279). Στον κόσμο του ενός και την αυτοκτονία 

του άλλου λαμβάνει χώρα μία αναγνωριστική 

σύζευξη αντίθετων κατευθύνσεων. Η πορεία αυ-

τών γεφυρώνεται μέσα από την ανθρωποφαγία 

και την μανία καταστροφής της ανθρώπινης υπό-

στασης, όπως αυτή εμφανίζεται στις δημοσιο-

γραφικές δημοσιεύσεις και τον κόσμο του διαδι-

κτύου. Αυτή η γεφύρωση, πότε στην τριτοπρό-

σωπη οπτική του παντογνώστη αφηγητή και 

πότε στην πρωτοπρόσωπη, εμφανίζεται στην τα-

κτική της «δολοφονίας χαρακτήρων» από την 

σύγχρονη δημοσιογραφία (βλ. Μάρθα Γιαν-

νίδη). Γεφύρωση η οποία δεν προσδίδει ποιο-

τική διαφοροποίηση των προσώπων από τα γε-

γονότα, αλλά, αντίθετα, διαμορφώνει διακριτές 

αναφορές σε γεγονότα του σύγχρονου περιβάλ-

λοντος κόσμου. Από τη μία πλευρά, η μη συ-

μπόρευση με το «σύστημα» (κάθε λογής και δια-

λογής) σε στοχοποιεί και αναζητά την παραμι-

κρή ευκαιρία να σε υπονομεύσει. Από την άλλη 

πλευρά, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη μεταφέρει στις 

πλάτες της αδυναμίες, ενοχές, προλήψεις και συ-

μπεριφορές της προηγούμενης γενιάς. Στα πλαί-

σια αυτής της σχέσης, η πορεία της επιθυμίας για 

δικαίωση μέσα από τη δημιουργία στην επιφά-

νεια των πραγμάτων μοιάζει με ολισθηρό διά-

δρομο απανωτών συντριβών.  

Το διαδίκτυο παρουσιάζεται στην δυναμική 

της σύγχρονης αρένας μονομαχιών. Διαμορφώ-

νει σύνολα και υποσύνολα καταναλωτών, ψηφο-

φόρων, θεατών. Ανεβοκατεβάζει την ανθρώπινη 

διάσταση εντός δευτερολέπτων, ετεροπροσδιο-

ρίζοντας τις εκάστοτε επιλογές. Απομονωμένες 

υπάρξεις σε τεχνητές «πραγματικότητες» αναζη-

τούν τη δικαίωση δίχως προοπτική. Σε αυτό το 

πλέγμα, ο ήρωας της ιστορίας ανασύρει στην ε-

πιφάνεια της μνήμης την εμπειρία του παρελθό-

ντος. Ενός χρόνου στον οποίο ο θετός του 

πατέρας διαμόρφωνε μία ηθική στάση ζωής 

τόσο απέναντι στα πρόσωπα όσο και έναντι των 

επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Μία ηθική 

διάσταση της αθωότητας, δίχως, ωστόσο, να α-

ναιρεί τις ευθύνες που του αναλογούν στον μετα-

σχηματισμό των καιρών. Από τα θέατρα των τε-

λών της δεκαετίας του 1980, με τις οργανωμένες 

εκδρομές της επαρχίας στην πρωτεύουσα για 

άρτο και θεάματα, έως τις ανθρώπινες σχέσεις 

και φαντασιώσεις αυτών, από τον τρόπο αντίλη-

ψης και συμπεριφοράς μπροστά σε μία ανεπιθύ-

μητη εγκυμοσύνη έως τις ηθικά απελευθερωτικές 

θεωρίες και, τέλος, από τις βιντεοταινίες έως τις 

προβολές μαζικής κατανάλωσης στις θεατρικές 

σκηνές, με εισιτήρια στην τιμή του ενός και την 

υποκριτική ικανότητα να κρίνεται στο μέγεθος 

του ντεκολτέ, ο ήρωάς μας μεγεθύνει τις αλλαγές 

που συντελούνται και στις οποίες αναζητά θέση. 

Η προσαρμοστικότητα αναδεικνύεται σε καθη-

μερινό αγώνα επιβίωσης. Μαζί με τον ίδιο αλλά-

ζει, δραματικά αλλά ανεπαίσθητα, η ανθρωπογε-

ωγραφία και η κοινωνιολογία των Αθηνών γενι-

κότερα και της Κυψέλης ειδικότερα.  

Στους σύγχρονους ρυθμούς ζωής, η καθυστέ-

ρηση και η αδυναμία κατανόησης του ρόλου σου 

σε αυτούς, αποβαίνει μοιραία. Η ηθική, τόσο 

στην υποκειμενική όσο και στην συλλογική ερ-

μηνεία, έχει εκλείψει οριστικά. Ωστόσο, το πα-

ρελθόν παραμένει ζωντανό για να διδάξει, όλους 

όσοι το επιθυμούν, να παραμείνουν άνθρωποι, 

με ενεργοποιημένη τη φαντασία, τη φιλοδοξία 

και την βούληση για δημιουργία.   

 

Αντώνης Ε. Χαριστός 

  

 Στα ίχνη της 

 

μυθιστόρημα, Κριστόφ Μπολτανσκί,  

εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2022 

 

Ο Κριστόφ Μπολτανσκί στο συγκλονιστικό 

του έργο «Στα ίχνη της», μας εισάγει στον κό-

σμο της πολιτικής, κοινωνικής και ευρύτερα πο-

λιτιστικής ιστορίας της μεταπολεμικής Γαλλίας. 

Ωστόσο, το επίκεντρο εντοπίζεται στην ανθρω-

πογεωγραφία η οποία σκηνοθετείται εντέχνως 

γύρω από την προσωπική στάση της μητέρας 

τους (του ιδίου και της αδελφής του), την οποία 

επιχειρούν να αναστυλώσουν βήμα βήμα, έως ό-

του καταλήξουν σε μία αποδεκτή ανάγνωση του 

άγνωστου παρελθόντος της. Ανάμεσα σε στοίβες 

από χαρτικά και σημειώσεις ο αφηγητής, συγ-

γραφέας παράλληλα,  προσπαθεί να ακολουθή-

σει τα ίχνη της μέσα από τις μυθοπλαστικές δια-

συνδέσεις και εξατομικευμένες προσεγγίσεις της 

προσωπικότητάς της. Κατά τη διαδικασία της ε-

παγγελματικής του εργασίας, τόσο ως συγγρα-

φέας όσο και ως διορθωτής κειμένων τρίτων δη-

μιουργών, οδηγείται στην κατασκευή μίας πα-

ραλληλίας με τα έργα της μητέρας του. Αναζητά 

στοιχεία στις σελίδες τους και στις 

πυκνογραμμένες σημειώσεις αστυνομικών έργων 

στα οποία η έλλειψη σαφής τελικής θέσης έναντι 

των ηρώων της πλοκής, καθιστά τον αναγνώστη 

έρμαιο των ερμηνειών και της πολυσημίας του 

μυθιστορήματος. Στην ίδια ακριβώς αφετηρία 

βρίσκεται ο αφηγητής μας. Καλείται να απαντή-

σει σε σειρά αναπάντητων ζητημάτων που αφο-

ρούν «σκοτεινές» πτυχές της ζωής της και κατ’ 

επέκταση της δικής του ζωής. Αξίζει να σημειω-

θεί ότι ο αφηγητής της ιστορίας εκκινά από το 

σημείο της τελευταίας όψης της μητέρας του. Το 

σημείο εκείνο στο οποίο η ίδια έχει παραιτηθεί 

από το εξωτερικό περιβάλλον, τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και την επικοινωνία με τους ά-

μεσα ενδιαφερόμενους.  

«Η μητέρα μου είχε κατασκηνώσει στη μέση 

του καθιστικού. Σε ένα μικρό στρώμα, κατά-

χαμα. Με μια στοίβα βιβλία, ένα τρανζίστορ, 

ένα λινό αμπαζούρ με ηλεκτρική λάμπα […] Το 

υπνοδωμάτιό της, που έβλεπε στην αυλή, το είχε 

παραδώσει για κάποιον μυστηριώδη λόγο στον 

σκύλο ή μάλλον στα κόπρανά του» (σελ. 61). 

Αυτή η περιγραφή της ολικής αποσύνθεσης δεν 

είναι αινιγματική. Ίσα ίσα, αποδομεί την κρα-

ταιά εικόνα την οποία η ίδια πρόβαλε για τον ε-

αυτό της και την αντίστοιχη που επέτρεπε να 

υιοθετήσουν οι εκάστοτε «άλλοι» για λογαρια-

σμό της. Συνάμα μας περιγράφει τα βασικά 

στοιχεία της στάσης της έναντι των πραγμάτων. 

Μια γυναίκα απομονωμένη από τη δημόσια ει-

κόνα, παραμένοντας κατά βάθος στο στάδιο της 

παιδικής αθωότητας, εμποτισμένη με τη μη-

τρική φροντίδα προς τα παιδιά της. Αυτό είναι 

το τρίπτυχο της πρόσληψης στο οποίο επένδυσε 

η ίδια.  

Καθώς ο αφηγητής ξεδιπλώνει στιγμές της 

κοινής τους συμβίωσης, όντας στην παιδική ηλι-

κία εκείνος, αναδεικνύει σημεία της γαλλικής πο-

λιτιστικής πραγματικότητας. Από τη μία 

πλευρά, ο ίδιος περιγράφει τα στάδια ενηλικίω-

σης μέσα από τις συγκρούσεις που λάμβαναν 

χώρα μεταξύ τους. Συγκρούσεις για την οριοθέ-

τηση της ατομικής αυτονομίας και δη στον ιδιω-

τικό χώρο της μητέρας, όπως εκείνη τον όριζε 

σύμφωνα με τα συμβατικά στεγανά της κοινωνι-

κής αναφοράς. Και από την άλλη πλευρά, να α-

ποκαλύπτονται τα όρια αυτής της αυτονομίας 

του χώρου και της προσωπικότητας, όρια τα ο-

ποία επενεργούν σύμφωνα με τις πατριαρχικές 

αναλογίες του γαλλικού πολιτικού σώματος. Ως 

αποτέλεσμα τούτης της σύγκρουσης, ο συγγρα-

φέας του έργου καταδεικνύει την μεταβολή στην 

οποία προσχώρησε η μητέρα του, μεταβολή ως 

προς την εξωτερική της παρουσία στο δημόσιο 

λόγο. Από την απομόνωση περνά στην τηλεο-

πτική στέγη και αναπτύσσει έντονη δραστηριό-

τητα για μία δεκαετία. Προτού, όμως, οδηγηθεί 

στην ανασύνταξη της παρουσίας της στον επαγ-

γελματικό στίβο, έχει προηγηθεί η ατομική της 

ρήξη με το οικογενειακό κατεστημένο των πε-

ριορισμών και των εκ των προτέρων 
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καθορισμένων στόχων και σκοπών ζωής. Ούσα 

φοιτήτρια στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών 

του Παρισιού, προερχόμενη από εκπαιδευτικό 

περιβάλλον αριστείων και διακρίσεων, η ίδια συ-

νεχίζει να υλοποιεί την απαίτηση των γονιών της 

για κοινωνική άνοδο και επιβεβαίωση. Είναι ο 

κατάλληλος χώρος για την ευόδωση των βαθύ-

τερων επιθυμιών του οικογενειακού περιβάλλο-

ντος, άμεσα σχετιζόμενο με την αποκατάστασή 

της ως γυναίκα. «Τη βλέπουν ήδη να παντρεύεται 

έναν πρεσβευτή ή έναν σύμβουλο Επικρατείας 

[…] θα έρθει ο καιρός να κάνει παιδιά και να 

εγκατασταθεί στο δυτικό Παρίσι» (σελ. 100). Ω-

στόσο, ο έρωτας θα ανατρέψει τα δεδομένα. Δεν 

θα αποφοιτήσει ποτέ.  

Αντί της καριέρας για την οποία προοριζόταν 

θα στρέψει το ενδιαφέρον της στη λογοτεχνία 

και τον πολιτικό ακτιβισμό. Στη μεν πρώτη, θα 

αποτυπώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του α-

στυνομικού μυθιστορήματος, όπως αυτό προκύ-

πτει από το ξέσπασμα του Μάη του ’68 και την 

κριτική αμφισβήτηση του μονοπωλιακού κρατι-

κού καπιταλισμού της περιόδου Πομπιντού 

προστρέχοντας προς υπεράσπιση των κάθε εί-

δους αποκλεισμένων και περιθωριοποιημένων. 

Στο δε δεύτερο, τον πολιτικό ακτιβισμό, ανέ-

πτυξε δράση με αφορμή το μέτωπο στην Αλγε-

ρία και στο τέλος της διαδρομής αποσύρθηκε 

για να προσδώσει περιεχόμενο σε μικρότερης 

εμβέλειας κινήσεις, αλλά εξίσου σημαντικές για 

την καθημερινή επιβίωση των ανθρώπων. Πλέον, 

η Γαλλία διατηρούσε τη δεκαετία του ’90 τα 

σκήπτρα της πολιτικοποίησης δίχως, ωστόσο, 

να πιστεύει στην επανάσταση και τη ριζική μετα-

βολή των όρων ζωής. Τί μεσολάβησε από την 

ακμή της πολιτικής συμμετοχής στην παραίτηση 

και την απομάκρυνση από τα επίσημα κέντρα 

αυτής;  

Η Αλγερία, η εγκυμοσύνη, η συμβατική αντί-

ληψη των πραγμάτων και, μολονότι συχνά επέ-

στρεφε στην παιδική αθωότητα για να νομιμο-

ποιήσει τους ρομαντικούς αγώνες για τη δικαί-

ωση των περιθωριοποιημένων κάθε λογής, η διά-

ψευση των ελπίδων. Ωστόσο, όλα αυτά ίσως και 

να βρίσκονταν στην φαντασία της. Ίσως να ισορ-

ροπούσε μεταξύ της επιθυμίας για κοινωνική α-

νατροπή και της αδυναμίας της να υπερβεί το 

κέλυφος ασφαλείας που το πολιτιστικό υπόβα-

θρο της επέβαλε, διοχετεύοντας τις εικόνες πα-

ρανομίας, εξέγερσης και συνομωσίας, στους ή-

ρωες των μυθιστορημάτων της. Ούτε ο αφηγη-

τής ούτε η ίδια είναι σε θέση να μας επιβεβαιώ-

σουν την αλήθεια όλων όσων η βιωμένη εμπειρία 

πράττει και όλα όσα η φαντασία διατρανώνει σε 

αντίθεση.  

Ακόμη κι αν τίποτε από όσα περιγράφει ο α-

φηγητής για τη μητέρα του δεν έλαβε χώρα στην 

πραγματικότητα κι όλα όσα αναλύονται αποτε-

λούν τεκμήρια της γαλλικής ιστορίας καμωμένα 

από υπερβολικά δομημένες δόσεις φαντασίας 

και μύθου, το έργο «Στα ίχνη της» αποτελεί ένα 

αριστούργημα.  

Αντώνης Ε. Χαριστός 

 

Το καλό μπλε σερβίτσιο 

ιστορικό μυθιστόρημα, Ιφιγένεια Τέκου,  
εκδόσεις Ψυχογιός, Αθήνα 2021  

 

Η Ιφιγένεια Τέκου υπηρετεί επάξια την ιδιό-

τητα της πεζογράφου. Το τελευταίο της μυθι-

στόρημα, με τίτλο «Το καλό μπλε σερβίτσιο», 

αποτελεί την επιβεβαίωση του χαρακτηρισμού 

αυτού. Επρόκειτο για πεζογραφία με ταυτότητα 

λόγου, μορφής και τεχνικής· ταυτότητα η οποία 

λείπει από το σύνολο της εγχώριας πνευματικής 

παραγωγής. Στο εξώφυλλο του βιβλίου υπο-

γραμμίζεται η αληθινή βάση των διαδραματιζό-

μενων γεγονότων. Ωστόσο, ακόμη κι αν δεν μας 

πληροφορούσε για την προέλευση αυτών και την 

αντιστοιχία τους στην πραγματικότητα, η γλα-

φυρότητα των περιγραφών, η λεπτομέρεια των 

εικόνων, οι συμπεριφορές και οι στάσεις των 

πρωταγωνιστών ενώπιον των πεπραγμένων, σε ο-

δηγεί, δικαιωματικά, στην υιοθέτηση του έργου 

ως αφήγηση αληθινών και, συνάμα, ιστορικών 

πράξεων που κορυφώνουν τα προσωπικά δρά-

ματα των ηρώων. Μολονότι η καταστροφή της 

Σμύρνης και του ελληνισμού, εν συνόλω, το 

1922, αποτέλεσε κομβικής σημασίας γεγονός 

για την πορεία των Ελλήνων στο διάβα του χρό-

νου, ωστόσο, η συγγραφέας, δίχως να απωλέσει 

από το κεντρικό μοτίβο της ιστορίας τα κρίσιμα 

γεγονότα, διαμορφώνει την πλοκή με τέτοιο 

τρόπο ώστε «εγκλωβίζει» τη σκέψη και το ενδια-

φέρον του αναγνώστη στα συμβαλλόμενα μέρη. 

Περνάμε από την κεντρική αφήγηση στις μικρο-

αφηγήσεις των καθημερινών ανθρώπων, που 

βιώσαν τα τεκταινόμενα άλλοτε ως άμεσα συμ-

μετέχοντες σε αυτά και άλλοτε ως απλοί παρα-

τηρητές, των οποίων οι ζωές μεταβάλλονται αιφ-

νιδίως. Με αφήγηση γραμμική, εξαιρετική 

χρήση του λόγου, εμποτίζοντας τον τελευταίο 

με εκφράσεις και λέξεις της τοπικής διαλέκτου 

και με ιστορική ακρίβεια των δεδομένων, τα ο-

ποία εμφιλοχωρούν στην ιστορία όχι για να βιά-

σουν την πορεία της εξέλιξης, αλλά για να προσ-

δώσουν την αναγκαία υπεραξία των στη βιωμένη 

εμπειρία των προσώπων, η Ιφιγένεια Τέκου μας 

ξεδιπλώνει τις πληγές της ελληνικής ιστορίας με 

τρόπο ρεαλιστικό, δίχως εξάρσεις και περιττές 

λεπτομέρειες. Οι οπτικές των ανθρώπων συ-

μπλέκονται. Με επίκεντρο την προσωπική θέαση 

των πραγμάτων μέσα από τα μάτια της Διδούς, 

αναπτύσσεται ένα μωσαϊκό ανθρώπινων χαρα-

κτήρων, ιδεών, αντιλήψεων, προλήψεων και πε-

ριορισμών. Ταυτόχρονα, ο αναγνώστης μαγεύε-

ται κυριολεκτικά από τη συμπόρευση των ατο-

μικών περιπλανήσεων με την κεντρική ιστορική 

αφήγηση. Ο πόνος και η ευτυχία, ο έρωτας και 

η μοίρα, ο θάνατος και η ζωή, οι επιλογές και τα 

αδιέξοδα αυτών, συνθέτουν μία πολλαπλότητα 

χαρακτηριστικών και χαρακτήρων. 

Η Διδώ, κόρη του Αλέκου και της Μαργής, 

βιώνει την οικογενειακή αποξένωση των δύο γο-

νέων. Με τον αδελφό της Διονύση, γίνονται μάρ-

τυρες της κακοποιητικής συμπεριφοράς του πα-

τρός προς τη μητέρα και την γενικότερη αδια-

φορία για τις ανάγκες του σπιτιού. Αποτυχημέ-

νος καθώς αισθάνεται μεταθέτει τις ευθύνες στο 

ποτό και την απομόνωση από τις απαιτήσεις της 

καθημερινότητας. Από την άλλη πλευρά, η 

Μαργή, απλή μοδίστρα, κρατά με δυσκολίες 

όρθιο το σπιτικό προς χάριν των παιδιών της. 

Για το λόγο αυτό επιλέγει να συμπράξει στο μυ-

στικό σώμα των Εγγλέζων για τη μεταφορά πλη-

ροφοριών. Μία επιλογή που θα στερήσει τη 

Διδώ και τον Διονύση από τη μητρική στοργή 

και φροντίδα. Άπαντες τη θεωρούν νεκρή ή, 

στην καλύτερη περίπτωση, εξαφανισμένη από τα 

βάσανα που συσσώρευε όλο αυτό το διάστημα. 

Τα δυο αδέλφια θα βρεθούν υπό την εποπτεία 

και την θαλπωρή του Έντουαρντ, επικεφαλής 

του αντίστοιχου σώματος των μυστικών υπηρε-

σιών. Από το σημείο αυτό κι έπειτα εκκινά μία 

διεύρυνση του αφηγηματικού πεδίου της συγ-

γραφέως. Διαπλέκονται πρόσωπα και χαρακτή-

ρες, μέσα από την συμβολή των οποίων αναδει-

κνύεται η προσωπικότητα της Διδούς. Από τη 

μία πλευρά, ο έρωτας που καταλήγει σε γάμο με 

τον Έντουαρντ και από την άλλη πλευρά, η επα-

νεμφάνιση της μητέρας, νυμφευμένης εκ νέου, με 

λανθάνουσα ταυτότητα ως αποτέλεσμα αμνη-

σίας, ανατρέπει τα δεδομένα και την γαλήνη που 

μέχρι τότε απολάμβανε το ζευγάρι. Αυτή η εξέ-

λιξη λειτουργεί ως προέκταση των γεγονότων 

του Ά Παγκοσμίου Πολέμου και των μεταβο-

λών που λαμβάνουν χώρα στο διεθνές στερέωμα, 

με την Οκτωβριανή Επανάσταση και την επι-

κράτηση των κομμουνιστών στη Ρωσία. Όλα 

όσα αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματα των Βαλ-

κανικών πολέμων, μεταφέρονται σταδιακά στο 

μέτωπο της Μικρασίας. Η εκδικητική μανία των 

εκπατρισμένων μουσουλμάνων προσφύγων ενι-

σχύει την αποφασιστικότητα των οθωμανικών 

αρχών για διασάλευση της τάξης που επιχειρού-

νταν να εδραιωθεί. Αυτή η πρόθεση αποκτά 

σάρκα και οστά στο τέλος του πολέμου και με 

τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις να εισέρχο-

νται στη Σμύρνη υπό τους ήχους μουσικών εμ-

βατηρίων.  

Παρατηρούμε ως αυτό το σημείο, τη Διδώ, 

μία γυναίκα με πάθος για ζωή και ενθουσιασμό, 

να διαπλέκεται όχι με τον κοινωνικό ρόλο, που 

οι συμβάσεις της εποχής αναγνώριζαν στη γυ-

ναίκα, αλλά με την επιθυμία της να είναι πρωτα-

γωνίστρια σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. 

Η τελευταία περνά μέσα από τις περιγραφές της 

Ωραιάνθης, της οικονόμου του οίκου. Επρό-

κειτο για χαρακτήρα τον οποίο η Τέκου προσέ-

χει επιμελώς. Όχι άδικα. Συμπυκνώνει στο πρό-

σωπό της την αγαθότητα και την εμπειρία, την 



 Φιλολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης  

αθωότητα και την πονηριά, την καπατσοσύνη 

και την σοβαρότητα, προκειμένου να διαχειρι-

στεί τα βήματα της Διδούς. Είναι η γυναίκα η 

οποία καθοδηγεί τον χαρακτήρα της πρωταγω-

νίστριας, δίχως να παρεμβαίνει υπερφίαλα στην 

ιστορία. Ακόμα κι όταν η μοίρα διεκτραγωδεί 

τα παθήματα της ηρωίδας, η Ωραιάνθη στέκει 

στο πλευρό της να την συμβουλεύσει και να την 

ενθαρρύνει. Λειτουργεί ως μητέρα και πατέρας 

ταυτόχρονα, αλλά και ως η ζωντανή ανάμνηση 

της Σμύρνης. Η τελευταία θα καταστραφεί ολο-

σχερώς και τα τελευταία τμήματα του ελληνι-

σμού θα μεταφερθούν στον κορμό της κυρίως 

Ελλάδας. Η Διδώ, μέσα από συμπτώσεις και το 

απαραίτητο θάρρος, θα μεταφερθεί στην Αθήνα. 

Εξαιρετικές οι περιγραφές της συγγραφέως σχε-

τικά με τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές 

που βιώνουν οι εκπατρισμένοι Έλληνες στην 

πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Εξίσου ση-

μαντική και η ανάδειξη της στάσης την οποία 

τήρησαν έναντί τους οι άνθρωποι αυτού. Μα, σε 

κάθε στάδιο πορείας των πραγμάτων η Διδώ α-

ναζητά τον «άνθρωπο». Στο πρόσωπο του Έ-

ντουαρντ, της Ραλλούς, του Διονύση, της Ω-

ραιάνθης κ.α. αναζητά τον «άνθρωπο» και την 

αυθεντικότητα των συναισθημάτων και των εκ-

φράσεων. Θα εγκληματήσει, θα σταθεί στο ύψος 

των περιστάσεων ενώπιον των αποκαλύψεων για 

τον Έντουαρντ, θα ριψοκινδυνεύσει για τις μυ-

στικές υπηρεσίες. Στο τέλος της ημέρας, η Διδώ 

συμβολίζει την τρικυμιώδη ζωή του ανθρώπου 

στο διάβα της ιστορίας, πόσο μάλλον όταν συ-

νοδεύεται από την έννοια της τραγικότητας. 

 

Αντώνης Ε. Χαριστός  

Το κοιμώμενο τσίρκο 

Ποιητική συλλογή,  
Πασχάλης Κατσίκας, Αθήνα 2021 

 
Ο Πασχάλης Κατσίκας, στην ποιητική συλ-

λογή με τίτλο «Το κοιμώμενο τσίρκο», περιδια-

βαίνει την ανθρωπογεωγραφία της ιστορίας μέσα 

από εξαντλητική ανάλυση αιτιών, στάσεων και 

θέσεων που καθιστούν τον παράγοντα «άν-

θρωπο» πολιτιστικό προϊόν σε τεχνητή βάση α-

ξιολόγησης. Το ίδιο το δρών υποκείμενο εξελίσ-

σεται μέσα από έναν κόσμο μαζικής στασιμότη-

τας. Αλλαγές στη μορφή, αλλά όχι στο περιεχό-

μενο. Μεταβολές στην υιοθέτηση της εξωτερι-

κής πραγματικότητας, αλλά πλήρης άγνοια της 

ταυτότητας αυτής. Μια, δαρβινικού τύπου, εξω-

τερίκευση της πρωτόγονης φύσης ενδεδυμένης 

με τα πλέον κοσμοκρατορικά τεχνάσματα της 

πρόσοψης του πολιτισμού. Ο ποιητής δεν κατα-

γράφει απλώς τις νόρμες της κοινωνικής αναπα-

ραγωγής. Εξάλλου, θέτει το ζήτημα της αυτονο-

μίας του ατόμου μέσα σε ένα περιστρεφόμενα 

αυτοματοποιημένο σύνολο προτεραιοτήτων, α-

ποτυπώνοντας στο μεγαλείο της υποκρισίας την 

ανεδαφική προέκταση ερμηνείας του γύρω μας 

κόσμου, από το συλλογικό γίγνεσθαι. Δεν κατα-

γράφει, λοιπόν, απλώς τις νόρμες κοινωνικής α-

ναπαραγωγής, αλλά εξετάζει ενδελεχώς το πεδίο 

αναφοράς του ιδίου προς τον εκάστοτε «άλλο», 

το τρίτο πρόσωπο της κατώτατης βαθμίδας κοι-

νωνικής ιστορίας. Με άλλα λόγια, ο ποιητής με-

ταπλάθει στον συνομιλητή (βλ. αναγνώστη) την 

αποσύνθεση των δομικών στοιχείων της βιωμέ-

νης εμπειρίας. Προτού καταλήξει στο άτομο, ως 

μονάδα ύστατης ανακατεύθυνσης, επεξεργάζεται 

τις αιτίες, υλικές και μη, μέσα από τις οποίες δια-

μορφώνεται το ζήτημα της ηθικής, συλλογικής 

και ατομικής. Πάντα υπό τον μανδύα της αντι-

κειμενικής προσέγγισης, επεμβαίνει στην υπο-

κειμενική θεώρηση των πραγμάτων.  

Σε αυτό το στάδιο πρόσληψης της κινητικό-

τητας των κοινωνικών αποτελεσμάτων, ο ποιη-

τής διαρρηγνύει το πέπλο της απομάγευσης 

μέσα από τον «υποβιβασμό» της ζωής στην αυ-

ταπόδεικτη αλήθεια, η οποία, ωστόσο, μοιάζει 

τόσο απομονωμένη μεταξύ των συμβαλλόμενων 

μερών. Επρόκειτο για τον θάνατο ως σηματοδό-

τηση της εργαλειακής χρήσης των κοινωνικών 

ρόλων και ιδιοτήτων. Ο θάνατος δεν ορίζεται ως 

η νομοτέλεια της φυσικής, υπαρξιακής, παρου-

σίας του ανθρώπου στο κοινωνικό περιβάλλον. 

Αντίθετα, βιώνεται ως η εθελούσια εκμηδένιση 

του υποκειμένου στους πολιτιστικούς ρόλους 

που καλείται να ανταποκριθεί. Δεν είναι ο άν-

θρωπος που ορίζει το περιβάλλον του. Είναι η 

πολιτισμική προοπτική εκκοσμίκευσης του «λό-

γου» που μετατρέπει τον τελευταίο σε μοχλό 

μίας αθέατης υλιστικής αναβίωσης της πορείας 

του ανθρώπου μέσα στην ιστορία, ως χρόνο και 

ως χώρο. «Τραγικό το πόσο/φθαρτή είναι η 

σάρκα/πόσο ευάλωτη στο καυτό μέταλλο/άπαξ 

και το ‘χεις νιώσει ποτέ δεν σ’ αφήνει/Έχοντας 

κερδίσει από ένα κομμάτι του/βυθιζόμαστε ο-

λοένα» (σελ. 22) και η φθαρτή ύλη της καθημε-

ρινής δέσμης των αισθήσεων μεταφέρεται, με 

τρόπο ολοένα μηδενικό, στην πολλαπλή ερμη-

νευτική της θέσμισης των πραγμάτων. Πλέον, τα 

σύμβολα μιας περασμένης εποχής εξαλείφονται 

στο όνομα της αφετηρίας καινούργιων προσδο-

κιών, δίχως ανταπόκριση. Όλα όσα νοηματοδο-

τούσαν την προσωπικότητα της συλλογικής δρά-

σης, έχουν απωλέσει την νιότη και τη ζωντάνια 

των στιγμών. Μετατράπηκαν πια σε μηχανοποι-

ημένους αριθμούς της καταναλωτικής απόδειξης 

επιβίωσης, αντιστρέφοντας το καρτεσιανό «σκέ-

φτομαι, άρα υπάρχω» σε τεχνοκρατικό «κατανα-

λώνω, άρα είμαι». Σε αυτή την πληθωρική επιβε-

βαίωση του ολικού αδιεξόδου ενός πολιτισμού 

που βάλτωσε στους τύπους και τις καθετοποιη-

μένες «αλήθειες», ο ποιητής αντιπαραβάλλει τη 

μόνη ενδεδειγμένη αλήθεια, δίχως εισαγωγικά 

και περιττές ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Είναι ο 

έρωτας και η επιθυμία των ανθρώπων. Καμιά ε-

πιστημονική ανακάλυψη, ούτε και η ορθολογική 

πραγμάτωση των πολιτικών κερδοφορίας, δεν 

δύναται να κατευθύνει, πόσο μάλλον να ρυθμίσει 

και να αντισταθεί, στη βούληση του ανθρώπου 

για έρωτα και ελευθερία. Μολονότι, ούτε ο πρώ-

τος ούτε η δεύτερη αποκτούν προσωπικότητα, 

παρά μόνο τις αφαιρετικές επενδύσεις της σκέ-

ψης των συμβαλλόμενων μερών, ωστόσο, καθρε-

φτίζουν την αντοχή της ζωής σε άμεση αντιπα-

ραβολή με την φθαρτή ύλη του θανάτου.  

Οι ιστορικές αναφορές, ανά τους αιώνες, απο-

κτούν σάρκα και οστά σε κάθε περίσταση. Είναι 

η επιταγή της κοινωνικής αυτό-αναπαραγωγής 

μέσα από την καθεστηκυία τάξη πραγμάτων που 

δημιουργείται στο επίκεντρο αυτοαναφοράς των 

συλλογικών αρνήσεων. Κάθε στιγμή κατά την ο-

ποία η μαζική δράση βρίσκεται σε αδιέξοδο, υ-

πονομεύεται η μία μορφή έκθεσης των ταυτοτή-

των για να ενδυθεί τις ταυτότητες που θα σύρουν 

τις μάζες, αγόγγυστα, στην ήττα της νέας στρο-

φής της εμπειρίας. «Πού πήγαν οι Γίγαντες/οι 

Ήρωες και οι Θεοί;/Μείναμε μόνον εμείς, τ’ α-

πολειφάδια/να εξυμνούμε επιτεύγματα/ιδέες 

που ποτέ δεν θ’ αγγίξουμε» (σελ. 32) και ο ποιη-

τής οδηγείται με ασφάλεια στην παραγραφή του 

παρελθόντος ως μία επαναλαμβανόμενη φάρσα 

με στόχο τον άνθρωπο. Η τελευταία καταλήγει 

στην τραγωδία και τη μαζική διάψευση. Η ολική 

αποξένωση των ιδεών απ’ το προσκλητήριο απο-

δοχής, ο ενταφιασμός των βαθύτερων επιθυμιών 

και, ειδικότερα, η κατασκευή στρεβλών ιδεολο-

γικών οριζόντων καταγράφονται ως τα ύστατα 

γνωρίσματα της νέας εποχής. Οι εξελίξεις τις ο-

ποίες αντικρίζει ο ανθρώπινος πολιτισμός ο-

μοιάζουν, ολοένα περισσότερο, με την επανα-

φορά του ιστορικού χρόνου σε προμετωπίδα της 

ανανέωσης των συνθημάτων. Και ο ποιητής προ-

ειδοποιεί τον αναγνώστη για τα μελλούμενα. Ε-

ξάλλου, ετούτα δεν καμώνονται την καινοτομία 

στη ζωή. Αποτελούν επανάληψη, και δη κακο-

φτιαγμένη, μιας αλλοιωμένης μετάφρασης των 

όρων και των ορίων αυτής. Επομένως, ο ποιητής 

υπογραμμίζει με τον πλέον δεικτικό τρόπο το ο-

λικό αδιέξοδο όπως ακριβώς ερμηνεύεται από 

τα εκάστοτε κέντρα εξουσίας και στρέφει το 

βλέμμα του, αποφασιστικά, στην εσωτερική α-

ληθινή φύση του ανθρώπινου παράγοντα. Εκεί 

πρέπει να αναζητήσει ο τελευταίος τις δυνάμεις 

όπως ανορθώσει την ιστορία του και μαζί της 

την ιστορία του πολιτισμού, εκ θεμελίων.  

«Λευτερωθείτε είναι/η μόνη θεραπεία» (σελ. 

50) 

Αντώνης Ε. Χαριστός                          
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Μεταφράσεις 
NORA MAY FRENCH (1881-1907) 

 

Σύντομο εισαγωγικό σημείωμα 

 

Η Nora May French (1881-1907) ήταν ποι-

ήτρια της Καλιφόρνια και μέλος των μποέμικων 

λογοτεχνικών κύκλων του Carmel Arts and 

Crafts Club που άκμασε μετά το μεγάλο σεισμό 

και τη φωτιά του Σαν Φρανσίσκο το 1906.  

Η French γεννήθηκε το 1881 στην Aurora 

της Νέας Υόρκης και ήταν κόρη του Edward 

French, καθηγητή στο Wells College, και της 

Mary Wells French. Μετακόμισε με την οικογέ-

νειά της στο Λος Άντζελες το 1888, όπου αγό-

ρασαν ένα αγρόκτημα στο Glendale. Η Nora 

άρχισε να ζωγραφίζει και να γράφει ποίηση σε 

ηλικία 12 ετών. Ορισμένα από τα έργα της δη-

μοσιεύθηκαν σε τοπική εφημερίδα. Η οικογέ-

νειά της, η οποία ήταν αρχικά πλούσια από την 

πλευρά της μητέρας της, υπέστη μια σειρά ατυ-

χιών, συμπεριλαμβανομένης μιας ξηρασίας η ο-

ποία, μαζί με την οικονομική κρίση της δεκαε-

τίας του 1890, κατέστρεψαν το ράντσο της Κα-

λιφόρνια, ενώ το σπίτι κάηκε από φωτιά. Τα ά-

σχημα οικονομικά της οικογένειας σήμαιναν ότι 

η εκπαίδευση της Nora ήταν σποραδική, με α-

ποσπασματικές σπουδές στο Los Angeles State 

Normal School (αυτό που αργότερα θα εξελισ-

σόταν στο UCLA) και μαθήματα τέχνης στο 

Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1900 δούλευε ως σχεδιάστρια σε 

εργοστάσιο δερμάτων της Νέας Υόρκης, γρά-

φοντας ποίηση τα βράδια. Όπου και αν πήγε για 

σπουδές, συνέχισε να εργάζεται για τη στέγη και 

τα δίδακτρά της. 

Το 1905 συνδέθηκε σε μια ασταθή σχέση με 

τον Alan Hiley, έναν πλούσιο καλλιεργητή ξυ-

λείας. Η αμφιθυμία της σε σχέση με το συμβα-

τικό γάμο φανερώνεται στη σύνθεση The Spanish 

Girl, ένα ποίημα αφιερωμένο στην καταδικα-

σμένη αγάπη. Μετά τη διάλυση της σχέσης, η 

French εντάχθηκε στον κύκλο του Charles 

Lummis, ένα σύνολο λογοτεχνών και ποιητών 

του Λος Άντζελες, οι οποίοι την ενθάρρυναν να 

δημοσιεύσει στο περιοδικό του Lummis Out 

West. Αν και η δουλειά της κέρδισε τον έπαινο, 

κυρίως από την φεμινίστρια και οικολόγο ποιή-

τρια Mary Austin, η αναγνώριση δεν μεταφρά-

στηκε σε οικονομική ασφάλεια. 

Η French συνδέθηκε με τον Henry 

Anderson Lafler, βοηθό συντάκτη στο λογοτε-

χνικό περιοδικό The Argonaut, και μετακόμισε 

στο Σαν Φρανσίσκο μετά το σεισμό του 1906. 

Θεωρούταν τότε ως μια ελπιδοφόρα ποιήτρια, 

με δουλειές, μεταξύ άλλων, στα έντυπα Goodwin’s 

Weekly, San Francisco Call και Saturday Evening 

Post. Κατέλαβε γρήγορα μια θέση στους μποέμ 

πνευματικούς κύκλους, αλλά υπέμεινε αρκετές α-

τυχείς σχέσεις. Το 1907 κατέφυγε στον ποιητή 

George Sterling και τη σύζυγό του και εγκατα-

στάθηκε στο σπίτι τους στο Carmel, αλλά δεν 

μπόρεσε να ξεπεράσει τα προβλήματά της. Ε-

ρωτεύτηκε το συγγραφέα James Hopper, έναν 

παντρεμένο άνδρα με τέσσερα παιδιά, και στο 

Carmel προσπάθησε να τον φλερτάρει, αλλά ε-

κείνος την απέρριψε. Η French έγινε πιο κατα-

θλιπτική και τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου προσπά-

θησε να αυτοκτονήσει, χωρίς επιτυχία, με έναν 

πυροβολισμό στο κεφάλι. Δύο μέρες αργότερα, 

τη νύχτα της 13ης Νοεμβρίου του 1907, η 

French τερμάτισε τη ζωή της στο σπίτι του 

Sterling, ο οποίος απουσίαζε στο Σαν Φρανσί-

σκο, καταναλώνοντας υδροκυάνιο, ενώ η κυρία 

Sterling κοιμόταν δίπλα της. Η French ήταν εί-

κοσι έξι ετών. Οι εφημερίδες στην περιοχή του 

Σαν Φρανσίσκο μεγέθυναν την τραγωδία με ε-

ντυπωσιακούς τίτλους και υπαινιγμούς σε μποέ-

μικες ακολασίες και συχνές επισκέψεις εξεχό-

ντων παντρεμένων ανδρών, συμπεριλαμβανομέ-

νων των καλλιτεχνών Charles Dickman, Xavier 

Martinez και Charles Rollo Peters.    

Τα ποιήματα της French είναι συχνά μελαγ-

χολικά, ενώ υπάρχει και μια επαναλαμβανόμενη 

ανάμειξη της αίσθησης της παραδοξότητας και 

του θαυμασμού για την ομορφιά της φύσης. Ε-

πίσης αποκαλύπτουν τη σύγκρουση μέσα στην 

ψυχή της ποιήτριας ανάμεσα στην επιθυμία να 

ζήσει μια ανεξάρτητη και δημιουργική ζωή και 

την κοινωνική πίεση να εισέλθει σε έναν ασφαλή, 

αλλά χωρίς πάθος γάμο. Τα ποιήματά της αντι-

κατοπτρίζουν επίσης την αγωνία της για την α-

πόρριψή της από τις άλλες γυναίκες. Ψηλή και 

όμορφη, είχε χρυσά ξανθά μαλλιά και φωτεινά 

γαλάζια μάτια. Όντας μια εντυπωσιακή φιγούρα 

και μια δυναμική συνομιλήτρια, ήταν εμφανώς 

ελκυστική για τους άντρες. Ισχυρίστηκε ότι δεν 

είχε γυναίκες φίλους και ότι ενέπνεε φθόνο στα 

μέλη του φύλου της. Σε μια σύντομη συνέντευξή 

της, που δημοσιεύθηκε λίγες εβδομάδες πριν 

από το θάνατό της, εξέφρασε την απογοήτευσή 

της, επισημαίνοντας ότι όποιος παρεκκλίνει από 

τους κοινωνικούς κανόνες κρίνεται ως παράξε-

νος: «Είμαι διαφορετική», είπε, «και δεν βλέπω 

γιατί πρέπει να προσποιούμαι ότι το αρνούμαι 

αυτό».    

Η French δεν πρόλαβε να δημοσιεύσει τα 

ποιήματά της σε μια συλλογή όσο ζούσε. Τρεις 

φίλοι της (Sterling, Lafler, Garnett) τα συγκέ-

ντρωσαν μεταθανάτια το 1910 με τον απλό τίτλο 

Poems. Αυτή ήταν η μοναδική συλλογή των ποι-

ημάτων της που κυκλοφόρησε ποτέ ευρέως μέ-

χρι την πρόσφατη (2009) έκδοση του 

Hippocampus Press The Outer Gate: The 

Collected Poems Of Nora May French σε επιμέλεια 

των Donald Sidney-Fryer και Alan Gullette. Το 

1936 το Book Club of California δημοσίευσε 

ένα φυλλάδιο 20 ποιημάτων της ως μέρος μιας 

σειράς αφιερωμένης στους ποιητές της Καλι-

φόρνια. 

THE OUTER GATE 

 

Life said: “My house is thine with all its store; 

Behold, I open shining ways to thee- 

Of every inner portal make thee free: 

O child, I may not bar the outer door. 

Go from me if thou wilt, to come no more; 

But all thy pain is mine, thy flesh of me; 

And must I hear thee, faint and woefully, 

Call on me from the darkness and implore?” 

 

Nay, mother, for I follow at thy will. 

But oftentimes thy voice is sharp to hear, 

Thy trailing fragrance heavy on the breath; 

Always the outer hall is very still, 

And on my face a pleasant wind and clear 

Blows straitly from the narrow gate of Death. 

  

Η ΕΞΩΤΕΡΗ ΠΥΛΗ 

 

Είπε η Ζωή: «Το σπίτι μου δικό σου είναι μ’ όλα 

τα αγαθά. 

Ιδού, λαμπρές οδούς σού ανοίγω, 

σε κάθε πύλη εσώτερη το ελεύθερο σου δίνω. 

Παιδί, την πύλη την εξώτερη ίσως να μην την 

κλείσω. 

Φύγε από μένα αν το θες, να μην ξανάρθεις. 

Όμως ο πόνος σου όλος είν’ δικός μου, δική μου 

η σάρκα σου. 

Πρέπει να σε ακούω, αχνά κι οδυνηρά, 

να με καλείς απ’ το σκοτάδι, να ικετεύεις;» 

 

«Όχι, μητέρα, γιατί ακολουθώ το θέλημά σου. 

Ωστόσο είν’ η φωνή σου κάποτε αιχμηρή να την 

ακούς, 

η συνοδευτική ευωδιά σου είναι βαριά για να την 

ανασάνεις. 

Ο εξώτερος διάδρομος είναι πάντοτε γαλήνιος 

πολύ  

κι αέρας πνέει καθαρός κι ευχάριστος στο πρό-

σωπό μου 

ευθύς απ’ τη στενή την πύλη του Θανάτου». 

 

RAIN 

 

The rain was grey before it fell, 

And through a world where light had died 

There ran a mournful little wind 

That shook the trees and cried. 

 

The rain was brown upon the earth, 

In turbid stream and tiny seas- 

In swift and slender shafts that beat 

The flowers to their knees. 

 

The rain is mirror to the sky, 

To leaning grass in image clear, 

And drifting in the shining pools 

The clouds are white and near. 



 Φιλολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης  

ΒΡΟΧΗ 

 

Ήτανε γκρίζα η βροχή πριν πέσει. 

Μέσα από έναν κόσμο με νεκρωμένο φως  

έτρεχε άνεμος αδύναμος, θρηνητικός,  

που τα κλαδιά κουνούσε κι έκλαιγε. 

 

Πάνω στη γη ήταν καφέ η βροχή 

σε ρεύμα ταραγμένο, θάλασσες μικρές, 

και με λαβές λεπτές, γοργές όπου χτυπούν  

και γονατίζουν τα λουλούδια. 

 

Είναι καθρέφτης τ’ ουρανού η βροχή, 

εικόνα καθαρή του γρασιδιού που γέρνει· 

και στις λιμνούλες τις λαμπρές γλιστρώντας 

είναι τα σύννεφα λευκά και κοντινά. 

 

THE MESSAGE 

 

So might it brush my cheek with errant wings, 

So might it speak with thrilling touch and light 

Of answering eyes, of dim, unuttered things- 

A moth from hidden gardens of the night. 

 

So, in a land of hills, where twilight lay, 

Might come a sudden bird-call to the ear, 

Across the canyons, faint and far away... 

O Heart, how sweet ... half heard and wholly 

dear. 

  

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 

 

Έτσι ίσως τα μάγουλά μου να χαϊδέψει  

με πλανερά φτερά, 

ίσως να μου μιλήσει μ’ άγγιγμα ριγηλό και φως 

ματιών που ανταποκρίνονται,  

πραγμάτων σκοτεινών κι ανείπωτων- 

μια πεταλούδα  

από κρυμμένους κήπους της νυχτιάς.  

 

Έτσι, σε τόπο λόφων, όπου λυκόφως έπεσε, 

ίσως να φτάσει στο αυτί  

άξαφνο κάλεσμα πουλιού 

χαράδρες διασχίζοντας, αχνό και μακρινό… 

ω Καρδιά, τόσο γλυκό… μισακουσμένο,  

ολάκριβο.   

 

BY THE HOSPITAL 

 

Who goes to meet the windy night 

With unseen comrades shouting by, 

Who grips a bough in swift delight 

To let it dip and loose and fly; 

 

Who runs for rest that running gives, 

Runs till his throbbing muscles speak; 

Who bends to feel how keenly lives 

The joyous grass beneath his cheek- 

 

With sudden tears his eyes shall fill, 

With quick-drawn breath he sees them plain- 

Those bodies that must lie so still, 

So tired -in the House of Pain. 

 

ΠΛΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 

Όποιος την ανεμόδαρτη  

πάει να συναντήσει νύχτα  

μ’ αόρατους συντρόφους  

να φωνάζουν δίπλα του, 

όποιος κλαδί αδράχνει με χαρά γοργή 

γερτό για να τ’ αφήσει και να πεταχτεί ελεύθερο, 

 

όποιος τρέχει για την ανάπαυση  

που το τρέξιμο χαρίζει, 

τρέχει μέχρι που όλο παλμό  

οι μύες του να μιλήσουν·  

όποιος σκύβει για να αισθανθεί πόσο έντονα ζει 

το χαρωπό γρασίδι κάτω απ’ το μάγουλό του- 

 

με δάκρυα ξαφνικά τα μάτια του θα γεμίσουν, 

με κοφτή ανάσα τα αντικρίζει καθαρά 

κείνα τα σώματα που πρέπει ακίνητα να μείνουν, 

τόσο κουρασμένα, στην Οικία του Πόνου. 

 

THE CONSTANT ONES 
 
The tossing trees had every flag unfurled 
To hail their chief, but now the sun is set, 
And in the sweet new quiet on the world 
The king is dead, the fickle leaves forget. 
 
A placid earth, an air serene and still; 
In misty blue the gradual smoke is thinned- 
Only the grasses, leaning to his will, 
The grasses hold a memory of wind. 
 

ΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ 
 
Κλυδωνιζόμενα τα δέντρα  
είχαν ξεδιπλώσει όλες τις σημαίες 
τον αρχηγό τους για να χαιρετίσουνε·  
μα τώρα ο ήλιος έδυσε 
και στη γλυκιά ησυχία του κόσμου  
την καινούργια 
ο βασιλιάς είναι νεκρός,  
ξεχνούν τ’ άστατα φύλλα. 
 
Μία γαληνεμένη γη,  
μία ατμόσφαιρα ήρεμη κι ακίνητη. 
Στο ομιχλώδες μπλε λεπταίνει  
βαθμιαία ο καπνός- 
τα χόρτα μοναχά, στη θέλησή του σκύβοντας,  
τα χόρτα είναι που κρατούν  
μια ανάμνηση του ανέμου. 

Εισαγωγή & μτφρ. Σταύρος Γκιργκένης 

KAD JA VIĐEH OČI TVOJE 
 
Kad ja viđeh oči tvoje 
Ja kakve su oči klete 
Mal ne rekoh ybogom svjete 
 
Kad ja viđeh oči tvoje 
Moj zumbule! Moj cvijete! 
Poda me se zemlja krete 
 

Kad ja viđeh oči tvoje 
S tvog čardaka, s tvog saraja 
Ja pomislim eto raja 
 
Zlo ti minuh mimo dvore 
Od sevdaha vas izgoreh 
Zlo ti minuh mimo dvore 
Od sevdaha vas izgoreh 
 
Kad ja viđeh oči tvoje 
Oči tvoje 
J. ILIĆ 1854, PESME 

 

ΟΤΑΝ ΕΙΔΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ 
 
Όταν είδα τα μάτια σου 
Τι είδους μάτια είναι καταραμένα; 
Σχεδόν ο κόσμος άκουσε αντίο από εμένα 
 
Όταν είδα τα μάτια σου 
Δικοί μου Υάκινθοι! Λουλούδια δικά μου! 
Κινήθηκε η γη κάτω από τα γόνατά μου 
 
Όταν είδα τα μάτια σου 
Από το μπαλκόνι σου και από τον αχυρώνα 
Σκέφτηκα ο παράδεισος πως είναι εδώ ακόμα 
 
Το κακό σας πέρασε 
Από σεβντά σας έκαψα 
Το κακό σας πέρασε 
Από σεβντά σας έκαψα 
 
Όταν είδα τα μάτια σου 
Τα μάτια σου 
 
ΓΙΟΒΑΝ ΙΛΙΤΣ, Συλλογή PESME, 
Βελιγράδι 1854 

Μτφρ. Αγγελική Ζευγολάτη 

Post-Odissea 

Dieci anni dopo  
il suo ritorno, 
trovarono, dice Ulisse, i tramonti 
sulla spiaggia, 
accarezzando la sua barca da un capo all’altro· 
con molta tenerezza, studiata 
che anche Penelope l’avrebbe invidiata, 
il primo frutto della sua nostalgia. 
 
Dai palmi alle punte delle dita, 
palpando tanti torrenti di ricordi nei membri 
della barca paralizzata, 
si chiese il irrequieto con agonia 
quale di tutte Itaca è preferibile. 
 

Panayiotis Thomas, 2016 
 
Μεταοδυσσειακό  
 
Αφού είχαν περάσει δέκα χρόνια  
απ’ την επιστροφή, 
βρίσκανε λέει τον Οδυσσέα τα δειλινά  
στο ακρογιάλι, 
απ’ άκρη σ’ άκρη να χαϊδεύει το καράβι του· 
με τρυφερότητα πολλή, μελετημένη 
που θα τη ζήλευε ως κι η Πηνελόπη, 
ο πρότερος καρπός της νοσταλγίας του.  
 
Απ’ τις παλάμες ως τ’ ακροδάχτυλα,  
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ψηλαφώντας τις τόσες χειμαρρώδεις αναμνή-
σεις στα μέλη  
του παραλυμένου πλεούμενου, 
με βάσανο αναρωτιόταν ο πολύπλαγκτος   
ποια απ’ όλες τις Ιθάκες είναι προτιμότερη. 
 
Παναγιώτης Θωμά, 2016, Αδημοσίευτο 

Μτφρ. Γεώργιος Ορφανίδης 

Потопът 
 
oбърна земята и камъчетата от паркинга 
затанцуваха надолу подобно на деца,  
криволичещи по склона. 
Летовниците се стекоха в ресторанта, 
вдишвайки едва-едва миризмата на 
изгорели пици.  
Водата бухна първо в краищата 
и стопи непроницаемостта на лицата 
с тяхното „Не сме от тук и не ни 
интересувате.    
Нашият живот е всичко“.  
Скръстили ръце като шерифи  
не изпускахме от поглед ревящата стена 
зад стъклата. 
 Сърцата леко се присвиваха, по-близки 
бяхме,  
но вече страхът ни разделяше.  
 

Екатерина Григорова 
 
Κατακλυσμός 
 
αναποδογυρίζει χώμα και πέτρες στο παρκινγκ, 
χορεύουν σαν παιδιά, 
κάνοντας ελιγμούς στην πλαγιά. 
Παραθεριστές συρρέουν  στο εστιατόριο, 
εισπνέουν με δυσκολία  
τη μυρωδιά καμένης πίτσας.  
Το νερό αναπηδά πρώτα στην άκρη 
και λιώνει τη ζοφερότητα των προσώπων, 
το «Δεν είμαστε από ’δω  
και δε μας ενδιαφέρετε. 
Η δική μας ζωή είναι τα πάντα». 
Χέρια σταυρωμένα σαν σερίφηδες, 
δεν αφήνουμε το βλέμμα  
από το βρόχινο τείχος  πίσω από το γυαλί. 
Οι καρδιές μας ελαφρά σφίγγονται,  
πλησιάζουμε, 
αλλά ήδη ο φόβος μας χωρίζει. 
    

Μτφρ. Μπουρμά Μαρία 

Requiem 

 

When I am dead, my dearest, 
Sing no sad songs for me; 
Plant thou no roses at my head, 
Nor shady cypress tree: 
Be the green grass above me 
With showers and dewdrops wet; 
And if thou wilt, remember, 
And if thou wilt, forget. 
 
I shall not see the shadows, 
I shall not feel the rain; 
I shall not hear the nightingale 
Sing on, as if in pain: 
And dreaming through the twilight 
That doth not rise nor set, 

Haply I may remember, 
And haply may forget. 
 

Christina Georgina Rosseti 
 

Ρέκβιεμ 
 
Όταν είμαι νεκρή, αγαπημένε μου, 
Μην τραγουδάς θλιμμένα τραγούδια για μένα∙ 
Να μη φυτέψεις εσύ ρόδα στο κεφάλι μου, 
Ούτε σκιερό κυπαρίσσι: 
Γίνε το πράσινο χορτάρι πάνω μου 
Με ψιλόβροχο και δροσοσταλίδες νοτισμένο∙ 
Και αν εσύ μαραζώσεις, θυμήσου, 
Και αν εσύ μαραζώσεις, λησμόνησε. 
 
Τους ίσκιους δε θα βλέπω, 
Τη βροχή δε θα αισθάνομαι∙ 
Το αηδόνι δε θ’ ακούω 
Να κελαηδά, ως να πονά: 
Κι όταν βλέπω όνειρα το λυκόφως 
Που δεν ανατέλλει ούτε δύει,  
Πιθανώς μπορεί να θυμάμαι, 
Και πιθανώς μπορεί να λησμονήσω. 

Μτφρ. Ευάγγελος Ρούσσος 

 
A meeting 

By: Zona Gale 
 
I  hear a sound like piping and like sails        
In silken talk with wind and like the speech 
Of someone quiet in the blue of dawn 
Upon a quiet beach. 
 
 I see a light as when the last star 
Flowers faintly in the ashen morning sky 
And long wings appear and disappear, 
Wheeling by. 
  
I think of moons forgotten with their tides; 
I think of all the red of east and west; 
I hear the secret stir of nameless dead 
Conferring in my breast. 
  
You make me long for colour and for song 
And for old words on lips I did not know. 
You make me dream of all I learned to dream 
How long ago. 

 

Η συνάντηση 
 
Ακούω έναν ήχο  
σαν από σωλήνες και καραβόπανα 
Σε απαλή κουβέντα με τον αγέρα  
όπως ακριβώς η λαλιά 
Κάποιου που ακούγεται σιγανά  
στο γαλάζιο της αυγής 
Σε μια ήσυχη ακροθαλασσιά. 
 

Βλέπω ένα φως όπως όταν το τελευταίο αστέρι  
Πέφτει αχνά πάνω στα λουλούδια  
με φόντο το σταχτί του πρωινού ουρανού 
Και σαν μακριά φτερά εμφανίζεται  
και εξαφανίζεται 
Όπως οι ακτίνες του τροχού.  
 
Ονειρεύομαι τα ξεχασμένα φεγγάρια  
με τις παλίρροιές τους 

Ονειρεύομαι όλο το κόκκινο των ανατολών  
των δειλινών 
Αφουγκράζομαι τη μυστική ανάδευση  
των ανώνυμων νεκρών 
Να αποκαλύπτει εντός των δικών μου μαστών. 
 
Με κάνεις να λαχταρώ το χρώμα  
και το τραγούδι 
Και όλες εκείνες τις παλιές λέξεις  
που κόλλησαν στο στόμα. 
Με κάνεις να αναπολώ  
όλα όσα έμαθα να ονειρεύομαι 
Πριν πολλά χρόνια. 
 

Μτφρ. Παναγιώτα Παπαδοπούλου 

 

Pear Tree      
By: Hilda Doolittle 

Silver dust    
lifted from the earth,    
higher than my arms reach,    
you have mounted.    
O silver, 
higher than my arms reach    
you front us with great mass;    
    
no flower ever opened    
so staunch a white leaf,    
no flower ever parted silver 
from such rare silver;    
    
O white pear,    
your flower-tufts,    
thick on the branch,    
bring summer and ripe fruits 
in their purple hearts. 
 
Αχλαδιά  

Χίλντα Ντουλίτλ 
 

Ασημένια σκόνη 
σηκώθηκε από τη γη, 
πιο ψηλά από χέρια σε ανάταση 
έχεις σκαρφαλώσει. 
Ω ασήμι, 
πιο ψηλά από χέρια σε ανάταση 
δείχνεις πελώριο∙ 
 
ποτέ λουλούδι δεν άνοιξε  
τόσο γερά λευκά πέταλα, 
ποτέ λουλούδι δεν απέσπασε ασήμι 
από τόσο σπάνιο ασήμι∙ 
 
Ω λευκό αχλάδι, 
τα πέταλα απ’ τους ανθούς, 
πλούσια πάνω στο κλαδί, 
φέρουν καλοκαίρι και ώριμους καρπούς 
στις μαβιές τους καρδιές. 
 

Μτφρ. Μαρία Γώγογλου 

 

 

Την εμορφιά έτσι πολύ ατένισα,  

που πλήρης είναι αυτής η όρασίς μου 

Κωνσταντίνος Καβάφης 

https://allpoetry.com/poem/8449177-Requiem-by-Christina-Georgina-Rossetti


 Φιλολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης  

Δοκίμια λόγου 
Ο αντιεξουσιαστικός,  

κοινωνικός πυρήνας της τέχνης 

 

«Χωρίς αμφιβολία, η εποχή μας… προτιμά την 

εικόνα από το αντικείμενο, το αντίγραφο από το 

πρωτότυπο, την αναπαράσταση από την πραγ-

ματικότητα, το φαίνεσθαι από το είναι…» 

 

Λούντβιχ Φόιερμπαχ 

Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση του  

Η ουσία του Χριστιανισμού 

 

Στην ανθρώπινη ιστορία, η Τέχνη πέρασε 

μέσα από πολλούς κύκλους, όπως ακριβώς συμ-

βαίνει με κάθε ζωντανό οργανισμό. Η Τέχνη 

γεννήθηκε, ωρίμασε, αλλά έφυγε από τα χέρια 

της μητέρας τού που ήταν η κοινωνία και πέρασε 

στα χέρια των εξουσιαστών – στα χέρια αυτο-

κρατόρων, βασιλιάδων και τυράννων. Στον σύγ-

χρονο κόσμο είναι τα χέρια της κρατικής εξου-

σίας, της βιομηχανίας και των κεφαλαιούχων. Η 

Τέχνη, μέσα από αυτή την μεγάλη περιπέτεια, 

αλλοιώθηκε από τον εξουσιαστικό μηχανισμό 

και το τέρας της βιομηχανίας, αναγεννήθηκε εκ 

νέου από την ίδια την κοινωνία και σήμερα δια-

νύει τον τελευταίο της κύκλο που είναι αυτός του 

οριστικού θανάτου της. Το μεγάλο ερώτημα –

και στοίχημα– είναι αν θα καταφέρει, για πολλο-

στή φορά, η ίδια η κοινωνία να την απελευθερώ-

σει από τα χέρια των εκμεταλλευτών της και να 

την επαναφέρει στη ζωή επιτρέποντάς τη να φτά-

σει μέχρι το στάδιο της ολοκληρωτικής άνθισής 

της.  

Σ’ ένα πολύ γενικό πλαίσιο, η Τέχνη πέρασε 

δύο βασικές περιόδους. Η αρχική, πρωτόγονη 

μορφή της είναι αυτή που αποκαλύπτει τον κοι-

νωνικό χαρακτήρα της και τις εκ γενετής αντιε-

ξουσιαστικές της τάσεις. Ο πρωτόγονος άνθρω-

πος σχεδίαζε πάνω σε πέτρες, βράχους και κορ-

μούς δέντρων διάφορα ζώα με τη σκέψη ότι αυτό 

θα λειτουργούσε με ομοιοπαθητικό τρόπο, δη-

λαδή, θα προσέλκυε το θήραμα δίπλα του και 

δεν θα χρειαζόταν να αγωνιά για την τροφή του. 

Όπως πολύ όμορφα το είχε πει και ο Ερνστ Φί-

σερ, η τέχνη στις αρχές της ήταν μαγεία, μια μα-

γική βοήθεια για να δαμαστεί ο πραγματικός 

αλλά ανεξερεύνητος κόσμος. Το ίδιο υποστήριξε 

και ο Arnold Hauser γράφοντας για την Τέχνη 

του πρωτόγονου ανθρώπου: «(η πρωτόγονη Τέ-

χνη) Ήταν η τέχνη πρωτόγονων κυνηγών που 

 
1 Arnold Hauser, Κοινωνική ιστορία της τέχνης, Τόμος 1, Κάλ-
βος, σ. 19. 
2 “Η τέχνη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα όργανο διακυβέρ-
νησης του κράτους που έχει το ιδιαίτερο λειτούργημα να εξυ-
ψώνει το γόητρο του μονάρχη, από τη μια αναπτύσσοντας 
ένα νέο μύθο γύρω από τη βασιλεία κι από την άλλη επιτεί-
νοντας τη λάμψη της αυλής σαν πλαισίου της βασιλικής εξου-
σίας”.  
Arnold Hauser, Κοινωνική ιστορία της τέχνης, Τόμος 2, Κάλ-
βος, σ. 243. 

ζούσαν σε μη παραγωγικό, παρασιτικό οικονο-

μικό επίπεδο, που πιο πολύ έπρεπε να μαζέψουν 

ή να πιάσουν την τροφή παρά να την παράγουν 

μοναχοί τους. Άνθρωποι που κατά τα φαινόμενα 

ζούσαν ακόμα στο στάδιο του πρωτόγονου ατο-

μικισμού, σε ασταθή, σχεδόν τελείως ανοργά-

νωτα κοινωνικά πλαίσια, σε μικρές απομονωμέ-

νες ορδές και που δεν πίστευαν σε θεούς, σε κό-

σμο και ζωή μεταθανάτια. Στην εποχή αυτή της 

καθαρά πρακτικής ζωής το κάθε τι ακόμα περι-

στρεφόταν φανερά γύρω από την απλή εξεύρεση 

βιοπορισμού και τίποτα δεν υπάρχει που να μας 

δικαιολογεί να υποθέσουμε ότι η τέχνη χρησί-

μευε σε άλλο σκοπό, εκτός από μέσο για προ-

μήθεια τροφής».1 

Σε σπήλαια βρέθηκαν τα αποτυπώματα και οι 

ζωγραφιές των περιγραμμάτων χεριών πολλών 

διαφορετικών ανθρώπων, κάτι το οποίο δήλωνε 

την αρμονική συνύπαρξη των μελών μιας φυλής 

ή την ειρηνική συνύπαρξη πολλών διαφορετικών 

φυλών. Με άλλα λόγια, η Τέχνη ήταν μια πρα-

κτική που από τη γέννησή της επιδίωκε την κοι-

νωνική ευταξία και αναδείχθηκε μέσα από το αν-

θρώπινο πνεύμα μ’ έναν τελείως αυθόρμητο και 

φυσικό τρόπο. Όπως το είχε παρατηρήσει και ο 

Τζωρτζ Τόμσον –συγγραφέας του εξαιρετικού 

έργου Το προϊστορικό Αιγαίο: Η αρχαία ελληνική 

κοινωνία–, η φιλοσοφία και η δύναμη της πρωτό-

γονης μαγείας βασιζόταν στην ιδέα ότι η πραγ-

ματικότητα μπορεί να ελέγχεται μέσω της δη-

μιουργίας της ψευδαίσθησης ότι ελέγχεται. 

Το δεύτερο στάδιο, που άνοιξε το δρόμο για 

τον σταδιακό μαρασμό της, ήταν η μετουσίωση 

της αρσενικής εξουσίας σ’ έναν σταθερό μηχανι-

σμό ελέγχου. Οι πρώτοι βασιλιάδες, οι πρώτες 

αυτοκρατορίες που σχηματίστηκαν χρησιμοποί-

ησαν την Τέχνη προς όφελός τους – θα μπορού-

σαμε να πούμε με απλά λόγια ως προπαγανδι-

στικό μέσο. Η Τέχνη, περνώντας στις υπηρεσίες 

των αρχόντων και των εξουσιαστών έχασε τον 

κοινωνικό και αντιεξουσιαστικό χαρακτήρα της. 

Τώρα έπρεπε να τρομοκρατεί την κοινωνία και 

να λειτουργεί ως μέσο διατήρησης της θέσης της 

εκάστοτε καθεστηκυίας τάξης αναπαράγοντας 

την κουλτούρα και τις ηθικές της αξίες.2 Μέσα 

σε αυτόν τον πόλεμο των ιδεών, και παρότι η Τέ-

χνη ήταν στα χέρια των ισχυρών, η κοινωνία πά-

ντα έβρισκε μέσα στα σωθηκά της τους πραγμα-

τικούς καλλιτέχνες που συνέχιζαν να την εφαρ-

μόζουν με σκοπό την κοινωνική μόρφωση και ε-

νημέρωση.  

Αυτό που κατάφερε ο σύγχρονος μετακαπι-

ταλιστικός κόσμος είναι να εγκαθιδρύσει στην 

3 “Η ενότης της αθλιότητος είναι εκείνο που κρύπτεται κάτω 
από τις θεαματικές αντιθέσεις. Εάν οι διάφορες μορφές της 
ίδιας αλλοτρίωσης αντιμάχονται πίσω από τα προσωπεία της 
απόλυτης επιλογής, αυτό συμβαίνει επειδή όλες είναι ολο-
κληρωτικά θεμελιωμένες επί πραγματικών απωθημένων α-
ντιφάσεων. Αναλόγως προς τις ανάγκες του συγκεκριμένου 
σταδίου της αθλιότητας που διαψεύδει και συντηρεί, το θέ-
αμα υφίσταται υπό μορφήν συγκεντροποιημένη ή διάχυτη. 
Και στις δύο περιπτώσεις, δεν είναι παρά μια εικόνα 

κοινή αντίληψη ότι η ευνουχισμένη Τέχνη, η 

πλήρως αποστειρωμένη νοημάτων και μηνυμά-

των, είναι πράγματι Τέχνη. Η Τέχνη στον σύγ-

χρονο κόσμο έγινε πλέον ακίνδυνη για κάθε ε-

ξουσία αφού δεν υπηρετεί τις ελευθεριακές αξίες 

της κοινωνίας αλλά τα συμφέροντα μιας παγκό-

σμιας αγοράς. Συντηρεί και διαιωνίζει την κοι-

νωνική αθλιότητα, αυτό που ο Ντεμπόρ είχε ο-

ρίσει ως γαλήνη της δυστυχίας.3 Μοναδική εξαί-

ρεση αποτελούν οι πραγματικοί εργάτες της Τέ-

χνης, οι οποίοι ακόμα και αν εργάζονται μέσα 

σε αυτή για λόγους βιοπορισμού, βρίσκουν πά-

ντα τον τρόπο να παράγουν καλλιτεχνικό έργο 

με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και την προ-

στασία της κοινωνίας. Όμως αυτοί αποτελούν 

ένα μηδαμινό ποσοστό, με αποτέλεσμα η κοινω-

νία να μη μπορεί πλέον να διαχωρίσει τί είναι 

Τέχνη και τί αντι-Τέχνη.4 

Αυτό που διαφεύγει από πολλούς ανθρώπους, 

είτε καλλιτέχνες είτε εραστές της Τέχνης, είναι 

ότι στον σύγχρονο κόσμο –και μέσα σε κάθε ε-

ξουσιαστικό σύστημα– ο «πραγματικός» καλλι-

τέχνης αποκτά μια διπλή ταυτότητα, μια μόνιμη 

και μια προσωρινή.5 Όταν ως συνειδητοποιημέ-

νος καλλιτέχνης εργάζεσαι μέσα σ’ ένα καταπιε-

στικό σύστημα, γνωρίζεις πολύ καλά ότι η εργα-

σιακή και καλλιτεχνική σου ταυτότητα δεν θα εί-

ναι η ίδια, ή ακόμα και δεν θα έχει λόγω ύπαρξης 

όταν έρθει η στιγμή της κοινωνικής χειραφέτη-

σης και η κοινωνία βαδίσει πλέον σε μια νέα κα-

τάσταση ανεξούσιας, αναρχικής φυσικής οργά-

νωσης. Χρέος κάθε καλλιτέχνη και κάθε εργάτη 

της Τέχνης στον σύγχρονο κόσμο είναι να ενη-

μερώνει την κοινωνία και να καταγγέλλει αυτούς 

που με κάθε μέσο την χειραγωγούν και την δια-

λύουν. Αυτό δεν αποτελεί στρατευμένη Τέχνη 

αλλά την πραγματική φύση της Τέχνης μέσα σε 

μια καταπιεστική ταξική κοινωνία. Αν όμως μια 

καταπιεσμένη κοινωνία βαδίσει σε μια πλήρη ε-

λευθεριακή οργάνωση, τότε ο ρόλος της Τέχνης 

και των καλλιτεχνών δεν θα είναι ο ίδιος με αυ-

τόν της προηγούμενης κατάστασης. Δεν υπάρχει 

νόημα να μιλάει ένας καλλιτέχνης γι’ αυτά που 

πλέον νικήθηκαν και αποτελούν παρελθόν. Έτσι 

η καλλιτεχνική ταυτότητα κατά την ιδανική κα-

τάσταση είτε μεταπλάθεται είτε απορρίπτεται 

πλήρως, και ο στόχος μετατοπίζεται στην εξύ-

μνηση της νέας ιδανικής κατάστασης και στην υ-

πενθύμιση όλων των κακών που μπορεί να φέρει 

η ύπαρξη της εξουσίας. Όπως πολύ εύστοχα το 

είχε πει ο ολλανδός ζωγράφος Πητ Μοντριάν «η 

τέχνη θα εξαφανίζεται καθώς η ζωή θα αποκτά 

περισσότερη ισορροπία».  

ευτυχισμένης ενοποίησης, περιβαλλόμενη από θλίψη και 
τρόμο στο γαλήνιο κέντρο της δυστυχίας”. 
Guy Debord, Η κοινωνία του θεάματος, Διεθνή Βιβλιοθήκη, σ. 
46. 
4 Για να μην υπάρξει σύγχυση ο όρος αντί-Τεχνη δεν χρησιμο-
ποιείται με τον ορισμό που του είχαν δώσει οι ντανταϊστές. 
5 Κάτι όπως το οποίο είχαν αναλύσει οι καταστασιακοί της δε-
καετίας του 1960 και του 1970. Περισσότερο στο έργο του 
Guy Debord, Η κοινωνία του θεάματος, Διεθνής Βιβλιοθήκη.  



Λογοτεχνικό δελτίο, τεύχος 21ο, Μάρτης 2022  

Αυτό λοιπόν που ορίζεται ως επαναστατική 

Τέχνη σε μια νοσηρή κατάσταση, όπου δηλαδή 

οι κοινωνίες ζούνε υπό τον κλοιό της εξουσίας, 

στην ιδανική συνθήκη είναι πλέον απλά Τέχνη, 

δηλαδή η Τέχνη αποκτά και πάλι την φυσική της 

μορφή, που εργάζεται για τον άνθρωπο, εξυμνώ-

ντας την ελευθερία και την οικουμενική ευημε-

ρία της ανθρωπότητας. 

 

Ανθρωποκεντρισμός και κοινωνιοκεντρισμός 

της Τέχνης 

 

Η Τέχνη αποτέλεσε για τον πρωτόγονο άν-

θρωπο το μέσο με το οποίο κατανοεί τον κόσμο. 

Μέσω αυτής, ο άνθρωπος αντιλήφθηκε τον ε-

αυτό του μέσα στο σύμπαν και τη θέση του ανά-

μεσα στους άλλους ανθρώπους. Κατανόησε τη 

Φύση και κατάφερε να προσαρμοστεί σε αυτή, 

να ζήσει σε απόλυτη αρμονία μαζί της, ακολου-

θώντας τους εποχιακούς κύκλους της. Η αί-

σθηση της κοινότητας και του φυσικού «ανήκειν» 

έγιναν κατανοητά μέσω της Τέχνης και μέσω αυ-

τής όρισε τί είναι κοινό, τί άγνωστο και τί ε-

χθρικό. Ο ρουχισμός και ο καλλωπισμός απο-

τέλεσαν τομείς στους οποίους ο άνθρωπος ασκεί 

υψηλή Τέχνη για να ενεργοποιήσει και να τονίσει 

την αίσθηση της ενότητας και της κοινότητας. 

Το χρώμα, το σχήμα και η έννοια του συμβολι-

σμού –βασικά στοιχεία της Τέχνης–, ήταν αυτά 

που βοήθησαν να αντιληφθεί τη θέση του στον 

κόσμο. Η Τέχνη δεν αποτέλεσε απλώς τον φυ-

σικό μηχανισμό του ανθρώπου με βάση τον ο-

ποίο εξελίχθηκε, αλλά τον βοήθησε να νιώσει α-

σφάλεια και φροντίδα μέσα σ’ ένα περιβάλλον 

που πριν έμοιαζε ξένο και απρόσιτο.  

Οι κοινότητες των ανθρώπων ορίστηκαν ιστο-

ρικά μέσω της Τέχνης. Η χρήση συγκεκριμένων 

μοτίβων στον ιματισμό ή στον καλλωπισμό του 

σώματος, η επινόηση συγκεκριμένων λέξεων, ο 

χορός, ο βαθμός της ποιητικότητας και της α-

φαίρεσης στη γλώσσα, όλα αυτά αποτελούν τους 

μηχανισμούς πίσω από την ανθρώπινη εξέλιξη, 

οι οποίοι εμφανίστηκαν και συγχρονίστηκαν 

μέσω της Τέχνης. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι ο 

άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα καλλιτεχνικό ον 

από μια ρομαντική σκοπιά. Ο άνθρωπος είναι 

καλλιτεχνικό ον εκ φύσεως και η Τέχνη αποτελεί 

μια φυσική ανθρώπινη λειτουργία, η οποία πη-

γάζει μέσα από την βασικότερη ανθρώπινη δρα-

στηριότητα που είναι η εργασία. Ο Γερμανός 

αρχιτέκτονας Γκότφριντ Ζέμπερ (Gottfried 

Semper) στο έργο του Der Stil in den technischen 

und tektonischen Künsten (1860) υποστήριξε ότι η 

Τέχνη «δεν είναι τίποτε περισσότερο από υπο-

προϊόν της μαστοριάς». 

Από εδώ γεννιέται το βασικό ερώτημα: «Τί θα 

συμβεί στην ανθρωπότητα αν η Τέχνη χάσει τον 

 
6 Ερνστ Φίσερ, Η αναγκαιότητα της τέχνης, Θεμέλιο, σ. 44. 
7 Χωρίς να γνωρίζει το αιματηρό ταξικό παρελθόν του. Αν πα-
ρατηρήσει κανείς φωτογραφίες που απεικονίζουν τον λευκό 
Πύργο είναι εξαιρετικά σπάνιο να δει να αναγράφεται η 
φράση “Πύργος του Αίματος” (Κανλί Κουλέ) που ήταν η 

κοινωνικό, αντιεξουσιαστικό της χαρακτήρα και 

ο άνθρωπος χάσει τους παραδοσιακούς, κοινο-

τικούς, αλληλέγγυους δεσμούς μέσα από τους ο-

ποίους γεννήθηκε η Τέχνη. Πριν προσπαθή-

σουμε να δώσουμε μια απάντηση, πρέπει να ε-

στιάσουμε ιδιαίτερα στην σημαντικότητα του 

συλλογικού αισθήματος, στην αίσθηση ότι το ά-

τομο ανήκει σε μια σφιχτά δεμένη κοινότητα κα-

θώς αυτό, και μόνο αυτό, αποτελεί το κατάλληλο 

έδαφος για να ανθίσει η Τέχνη σε όλη την έ-

κτασή της: «Η πρωτόγονη κοινωνία ήταν μια πυ-

κνή σφιχτοδεμένη μορφή ομάδας. Τίποτα δεν ή-

ταν πιο τρομερό από το να σε διώξουν από την 

ομάδα και να μείνεις μόνος. Χωρισμός του ατό-

μου από την ομάδα, ή τη φυλή, σήμαινε θάνατο. 

Η ομάδα σήμαινε ζωή και ικανοποίηση της 

ζωής. Η τέχνη σε όλες της τις μορφές –γλώσσα, 

χορό, ρυθμικά τραγούδια, μαγικές τελετουρ-

γίες– ήταν η par excellence (κατ’ εξοχήν) κοινω-

νική δράση, κοινή σε όλους και η οποία εξυψώνει 

όλους τους ανθρώπους πάνω από τη φύση και το 

ζωικό κόσμο. Η τέχνη ποτέ δεν έχασε εντελώς 

αυτόν τον ομαδικό χαρακτήρα, ακόμη και πολύ 

καιρό ύστερα από την παρακμή της πρωτόγονης 

ομάδας και την αντικατάστασή της από μια κοι-

νωνία τάξεων και ατόμων».6 

Η καπιταλιστική κοινωνία κατάφερε να διαλύ-

σει κάθε κοινωνικό δεσμό και να ενσωματώσει 

κάθε έννοια του συλλογικού «ανήκειν» μέσα στο 

θεσμό της πυρηνικής πατριαρχικής οικογένειας. 

Το άτομο απομονώθηκε από την αρχέγονη κοι-

νότητα που του πρόσφερε ασφάλεια, κατανόηση, 

φροντίδα και ευημερία. Τώρα είναι μόνο του, 

πορεύεται μόνο του και μάχεται να κοινωνικο-

ποιηθεί δημιουργώντας και συντηρώντας σχέ-

σεις –ερωτικές και φιλικές– οι οποίες ενεργοποι-

ούνται μέσω της κατανάλωσης. Πλέον, ο άνθρω-

πος δεν υπάρχει για να ζει, αλλά ζει για να κατα-

ναλώνει. Ο σύγχρονος άνθρωπος νιώθει μόνος 

και ξένος μέσα σ’ έναν εμπορευματοποιημένο 

κόσμο ανώνυμων καταναλωτών. Υπό αυτές τις α-

ντικοινωνικές και αντιανθρώπινες συνθήκες η Τέ-

χνη καλείται να βρει ξανά και να ενεργοποιήσει 

τον φυσικό κοινωνικό της χαρακτήρα. Πώς ό-

μως αυτό είναι εφικτό όταν το άτομο-καλλιτέ-

χνης του σύγχρονου μετακαπιταλιστικού κό-

σμου μάχεται για να βρει την ταυτότητά του και 

το πού ανήκει; 

Η διάλυση των παραδοσιακών κοινοτικών δε-

σμών οδηγεί αυτομάτως το άτομο στην εσω-

στρέφεια. Η εσωστρέφεια με τη σειρά της είναι 

ο μεγαλύτερος εχθρός της Τέχνης. Πώς θα σώ-

σει τον κόσμο ένας καλλιτέχνης όταν παλεύει να 

σώσει τον εαυτό του; Με πιο απλά λόγια, σε κα-

ταστάσεις κοινωνικής εσωστρέφειας, όπου τα ά-

τομα μάχονται για να βρουν τις ισορροπίες τους, 

γίνεται πλέον δύσκολο για την Τέχνη να 

αρχική του ονομασία – οι Οθωμανοί τον ονόμαζαν Πύργο των 
Λεόντων. Εξίσου σπάνιο είναι αυτός που φωτογραφίζει τον 
Πύργο του Αίματος να γνωρίζει ότι το λευκό (μπεζ) χρώμα του 
οφειλόταν σ’ έναν φυλακισμένο εβραίο που τον έβαψε με α-
ντάλλαγμα την ελευθερία του. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες 

διατηρήσει τον επαναστατικό της χαρακτήρα. 

Διότι υπό αυτές τις συνθήκες, το άτομο-καλλιτέ-

χνης θα προσπαθήσει να γιατρευτεί χρησιμο-

ποιώντας την Τέχνη ως βάλσαμο. Αυτή είναι και 

μια από τις κύριες αιτίες γέννησης των αντιτε-

χνών –δηλαδή των άτεχνων– που το μόνο που 

τους ενδιαφέρει είναι μέσα από την Τέχνη να πα-

ρουσιάσουν την κατάσταση του ψυχισμού τους, 

να σώσουν τη ψυχή τους και όχι την ψυχή της 

κοινωνίας.  

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να γίνει μια μι-

κρή παρένθεση για το ζήτημα της παρουσίασης 

του ψυχισμού του ατόμου ως αυτοσκοπό στη 

σύγχρονη Τέχνη, όπως και του αυτοσκοπού να 

αναγνωριστεί το άτομο ως καλλιτέχνης παράγο-

ντας μη καλλιτεχνικό έργο που πλέον αποτελεί 

μια σύγχρονη μάστιγα. Αυτό έγινε εφικτό, κυ-

ρίως στον τομέα των οπτικών τεχνών, λόγω της 

πολύ εύκολης πρόσβασης των ατόμων σε αυτές 

σε συνδυασμό με την εύκολη αποδοχή αυτού 

του τύπου των μη καλλιτεχνικών έργων λόγω του 

εύπεπτου χαρακτήρα τους. Για παράδειγμα, για 

τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης που θεωρη-

τικά αγαπούν την Τέχνη, έχει δημιουργηθεί μια 

πολύ επιτυχημένη συνταγή αποδοχής και ανά-

δειξης αντιτεχνών. Αν κάποιος θέλει να αναδει-

χθεί σαν φωτογράφος το μόνο που χρειάζεται εί-

ναι να ανεβάζει διαρκώς στα κοινωνικά δίκτυα 

φωτογραφίες με τον Λευκό Πύργο7 ή τα γνωστά 

πύρινα ηλιοβασιλέματα της πόλης. Αυτό αποτε-

λεί μια από τις πιο κλασικές τεχνικές εξαπάτησης 

του κόσμου από τους αντιτέχνες: «Μας συγκινεί 

το γαλάζιο του Ιταλικού ουρανού ή η λάμψη από 

κάποιο ηλιοβασίλεμα, αλλά αυτά τα αντικείμενα 

δεν διαθέτουν μορφή μέσα στην οποία μπορούν 

να μπουν τα συναισθήματά μας. Όμως, μπο-

ρούμε να ονομάσουμε τέτοια αντικείμενα έργα 

τέχνης; Δεν είναι απλώς φαινόμενα στα οποία α-

ντιδρούμε αισθησιακά;».8 Αυτό που ανέφερε ο 

Herbert Read είναι πολύ ενδιαφέρον καθώς α-

ποκαλύπτει τόσο την τεχνική εξαπάτησης από 

την πλευρά των αντιτεχνών, όπως και το πώς ε-

ξαπατά το ίδιο το άτομο τον εαυτό του εκλαμ-

βάνοντας ως Τέχνη κάτι το οποίο δεν είναι και 

δεν ανήκει στο φάσμα της Τέχνης. Η δύναμη της 

επίκλησης στο συναίσθημα που έχει η εικόνα ε-

νός φαινομένου όπως το ηλιοβασίλεμα υπερκα-

λύπτει όλα τα υπόλοιπα τεχνικά και καλλιτεχνικά 

χαρακτηριστικά. Το άτομο αφήνεται στην δύ-

ναμη της ανάμνησης και των συναισθημάτων 

που ενεργοποιεί η έννοια του ηλιοβασιλέματος 

και δεν στέκεται να αναλύσει αν αυτό τεχνικά, 

αισθητικά, καλλιτεχνικά κ.ο.κ., αποδίδεται με 

σωστό τρόπο.  

Ένας πραγματικός καλλιτέχνης του σύγχρο-

νου μετακαπιταλιστικού κόσμου κάνει μια εκ-

πληκτική υπέρβαση. Ακόμη κι αν μπει στη 

υπάρχουν στο έργο του Χρίστου Ζαφείρη, Ο έρως σκέπει την 
πόλη, Εξάντας. 
8 Herbert Read, Η φιλοσοφία της μοντέρνας τέχνης, Κάλβος, σ 
26-27. 



 Φιλολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης  

διαδικασία να σώσει τον εαυτό του μέσα από την 

Τέχνη, θα το κάνει με τρόπο κοινωνικό και ρι-

ζοσπαστικό, διότι δεν αντιλαμβάνεται τον εαυτό 

του ξέχωρα και έξω από το υπόλοιπο κοινωνικό 

σύνολο. Ούτε έχει αυτόν τον διακαή πόθο των 

αντιτεχνών, να αναγνωριστεί σώνει και καλά ως 

καλλιτέχνης. Αν μιλήσει για την ελευθερία δεν 

θα μιλήσει για την ατομική ελευθερία αλλά για 

την συλλογική ελευθερία. Θα μιλήσει για την 

κοινωνική χειραφέτηση όταν τότε, που και οι υ-

πόλοιποι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι, θα είναι 

και αυτός ελεύθερος. Όπως το είχε πει ο Μπα-

κούνιν «από την ελευθερία δεν μπορείς να κόψεις 

ούτε ένα κομματάκι γιατί αμέσως όλη η ελευθε-

ρία συγκεντρώνεται μέσα σ’ αυτό το κομμα-

τάκι». 

 Αυτό που κατάφερε η καθεστηκυία τάξη 

μέσω της στρατευμένης αντι-Τέχνης, είναι κυ-

ριολεκτικά να θανατώσει την Τέχνη, διαχωρίζο-

ντας την μορφή από το περιεχόμενο. Ένα καλ-

λιτεχνικό έργο ορίζεται ως τέτοιο με βάση τη 

σχέση αυτών των δύο παραγόντων: δεν μπορεί 

να υπάρξει έργο τέχνης χωρίς περιεχόμενο. Η 

άρχουσα τάξη χρησιμοποιώντας τη δύναμη της 

βιομηχανίας και μια ιερή στρατιά αντιτεχνών –

που αναπαρήγαγαν πιστά τα θέλω της–, κατά-

φερε να εδραιώσει στην κοινή λογική το άτεχνο 

ως έργο τέχνης, αυτό που διαθέτει μόνο μορφή 

και καθόλου περιεχόμενο. Οι φωτογραφίες που 

κατακλύζουν τα κοινωνικά δίκτυα, τα διαφημι-

στικά βίντεο, όλη η μαζικά παραγόμενη Τέχνη 

αποτελείται από έργα χωρίς περιεχόμενο – ή αν 

υπάρχει αυτό, είναι για να εξυπηρετεί την πώ-

ληση του προϊόντος που διαφημίζεται.9 Ο Ελβε-

τός κριτικός Κόνραντ Φάρνερ είχε υποστηρίξει 

ότι «όπου η μορφή είναι σπουδαιότερη από το 

περιεχόμενο θα δούμε πως το περιεχόμενο είναι 

απαρχαιωμένο». Ο Ντεμπόρ το έθεσε ακόμη 

πιο αιχμηρά υποστηρίζοντας ότι «η ψευδής αι-

σιοδοξία της καθαρής διαφήμισης του συστήμα-

τος είναι… υποταγμένη σκέψη».10 

Καθώς όλο το σώμα της κοινωνίας εκγυμνά-

ζεται και βομβαρδίζεται με αντι-Τέχνη, οδηγεί-

ται σ’ ένα αδιέξοδο με δύο βασικές επιπτώσεις: 

i) Εφόσον η συντριπτική πλειοψηφία της κοι-

νωνίας θεωρεί ως έργο τέχνης το άτεχνο, άρα και 

αυτό που είναι εύπεπτο, οτιδήποτε προβληματί-

ζει και γεννά ερωτήματα θεωρείται βαρύ, δυσνό-

ητο και κουραστικό.  

ii) Η μαζοποιημένη πλέον κοινωνία νομιμο-

ποιεί διαρκώς και εκθειάζει την μη Τέχνη –δη-

λαδή τα άτεχνα έργα–, απορρίπτοντας τα πραγ-

ματικά έργα τέχνης θεωρώντας τα ως κάτι που 

ανήκει σε μια ανώτερη σφαίρα νόησης, που δεν 

 
9 Στο δεύτερο έτος της αρχιτεκτονικής (Πολυτεχνείο Θεσσα-
λίας, 2003-2004) ένας συμφοιτητής μου παρουσίασε μια ε-
ξαιρετική έρευνα επάνω στη διαφήμιση και τα νοήματα που 
κρύβονται πίσω από αυτή. Παίρνοντας διάφορες γνωστές 
διαφημίσεις και αφαιρώντας πλήρως τα γράμματα και τις λε-
ζάντες, απέδειξε ότι οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στην 
διαφημιστική φωτογραφία είναι παντελώς κενές νοημάτων. 
Το μοναδικό μήνυμα είναι αυτό που προστίθεται μετέπειτα –

απευθύνεται στο λαό και τον μέσο άνθρωπο. Με 

αυτόν τον τρόπο, υποβιβάζει άθελα τον ίδιο της 

τον εαυτό και σκέφτεται με όρους ελιτισμού. 

Μια κατάσταση, δηλαδή, την οποία η καθεστη-

κυία τάξη πασχίζει να φέρει «από τα πάνω», καλ-

λιεργείται αβίαστα «από τα κάτω», δηλαδή από 

την ίδια την κοινωνία. 

Κάθε πτυχή της εξουσιαστικής κουλτούρας –

πατριαρχική λογική, εξουσιαστικές και ηγετικές 

συμπεριφορές, αντιτέχνη κ.ο.κ.– έρχεται «από 

πάνω» αλλά διαχέεται οριζόντια. Είναι εκπλη-

κτικό με πόσο εύκολο τρόπο η καθεστηκυία 

τάξη μπορεί κυριολεκτικά να πετάξει τις ιδέες 

της μέσα στη κοινωνία που ελέγχει και αντί η 

κοινωνία να αντισταθεί και να τις αρνηθεί προ-

τάσσοντας τις δικές της,11 τις κάνει κτήμα της. 

Σύμφωνα με τις δύο επιπτώσεις που προαναφέρ-

θηκαν, η σύγχρονη μαζοποιημένη κοινωνία α-

γκαλιάζει, διαιωνίζει και εν τέλει επιταχύνει την 

καταστροφή της. Η αποδοχή και η νομιμοποί-

ηση της αντιτέχνης και των εκφραστών της έχει 

ένα τεράστιο αντίκτυπο στους πραγματικούς 

καλλιτέχνες που σέβονται την κοινωνία, νοιάζο-

νται γι’ αυτή και μέσα από το έργο τους προσπα-

θούν να την εμψυχώνουν και να τη βοηθούν με 

κάθε τρόπο. Όταν ως εργάτες της τέχνης το 

έργο μας απορρίπτεται επειδή προτιμάται το ά-

τεχνο, τότε ποιος ο λόγος να παράγουμε έργο 

για την ίδια την κοινωνία; Αυτό δεν αποτελεί ένα 

πεσιμιστικό και ηττοπαθές ερώτημα, αλλά ένα ε-

ρώτημα που ροκανίζει διαρκώς όνειρα κι ελπί-

δες. Είναι τρομακτικό, αν σκεφτεί κανείς ότι η 

κοινωνία εξυμνεί αυτούς που τάσσονται υπέρ των 

εκμεταλλευτών της και αδιαφορεί ή απορρίπτει 

αυτούς που υπερασπίζονται την ίδια και μάχο-

νται για να την οδηγήσουν στον φυσικό δρόμο 

της κοινωνικής χειραφέτησης.  

   

Κοινωνική μνήμη:  

Η ολιστική φύση της Τέχνης  

και του καλλιτέχνη 

 

«Έργο του καλλιτέχνη ήταν να ερμηνεύει το 

βαθύ νόημα των γεγονότων στους συνανθρώπους 

του, να τους εξηγεί την πορεία, την αναγκαιό-

τητα και τους κανόνες της κοινωνικής και ιστο-

ρικής εξέλιξης, να τους λύνει το αίνιγμα της ου-

σιαστικής σχέσης μεταξύ του ανθρώπου και της 

φύσης, και μεταξύ του ανθρώπου και της κοινω-

νίας. Καθήκον του ήταν να… ελευθερώνει τους 

ανθρώπους καθώς έβγαιναν από την ασφάλεια 

της πρωτόγονης ομάδας και έμπαιναν σ’ ένα κό-

σμο καταμερισμού της εργασίας και ταξικών συ-

γκρούσεων, από τους φόβους μιας διφορούμε-

νης, αποσπασματικής ατομικότητας και από τον 

με τη μορφή φράσεων και λέξεων– και έχει ως μοναδικό 
σκοπό να παρακινήσει τον θεατή να αγοράσει το προϊόν. 
10  Guy Debord, Η κοινωνία του θεάματος, Διεθνής Βιβλιο-
θήκη, σ. 152. 
11 Οι οποίες ριζοσπαστικές ιδέες προέρχονται πάντα από τα 
κατώτερα οικονομικά στρώματα, από τους “αόρατους” και 
τους καταπιεσμένους, το προλεταριάτο και την εργατική 
τάξη. Σπανίως κομμάτια των μικροαστικών και άνω τάξεων 
τάσσονται υπέρ της προλεταριακής κουλτούρας και –αν 

τρόμο μιας ανασφαλούς ύπαρξης. Να ξαναμετα-

φέρνει την ατομική ζωή πίσω στην ομαδική ζωή, 

το προσωπικό στο καθολικό, να παλινορθώνει 

την ενότητα του ανθρώπου η οποία είχε χαθεί» 

Ερνστ Φίσερ12 

Όπως έχει υποστηριχθεί επανειλημμένα σε 

αυτό το δοκίμιο, κανένας καλλιτέχνης δεν δη-

μιουργεί έργα με μοναδικό σκοπό την ικανοποί-

ηση του Εγώ του, την εκτόνωση, δηλαδή, της 

προσωπικής ανθρώπινης ανάγκης για καλλιτε-

χνική έκφραση. Κανένας επίσης καλλιτέχνης δεν 

παράγει έργο μόνο για την κοινωνία βάζοντας το 

«εμείς» πάνω από το «Εγώ», διαιωνίζοντας μια 

προβληματική κουλτούρα κυριαρχίας του συλ-

λογικού έναντι του ατομικού. Στην Τέχνη υπάρ-

χει πάντα ισορροπία γι’ αυτό και η Τέχνη υπάρ-

χει και ανθίζει μόνο μέσα από μυαλά ανθρώπων 

που διαθέτουν ισορροπημένη σκέψη και αντί-

ληψη. Ο Ερνστ Φίσερ το είχε θέσει ως εξής: «Το 

έργο τέχνης δεν είναι η αντιγραφή μιας αντικει-

μενικής πραγματικότητας, ούτε μιας αισθητικής 

πραγματικότητας, σαν τα εμπειρικά δεδομένα, 

ούτε μιας νοητής πραγματικότητας, με τον 

τρόπο των πλατωνικών εννοιών, ή μιας αιώνιας 

ανθρώπινης φύσης. Ούτε είναι μια απλή προ-

βολή του εσωτερικού «εγώ» όπως το εννοούν οι 

ιδεαλιστές, ή της μυστικιστικής αντίληψης της ε-

σωτερικής αναγκαιότητας όπως την θέλει ο Κα-

ντίνσκυ. Το έργο τέχνης είναι ένα «πρότυπο» 

σχέσεων ανάμεσα στον άνθρωπο και τον κό-

σμο… Αυτή η ενεργητική σχέση δεν έχει τίποτα 

το κοινό με μια υποτιθέμενη «απώλεια του εγώ» 

στην επαφή με το «Είναι». Είναι η κατάκτηση 

μιας πραγματικότητας που ολοένα και περισσό-

τερο κυριαρχείται και μεταμορφώνεται, η διάρ-

θρωση και η αναδιάρθρωση της φυσικής ή κοι-

νωνικής πραγματικότητας σύμφωνα μ’ ένα αν-

θρώπινο πλάνο».13 

Η Τέχνη, όταν εφαρμόζεται με τους πραγμα-

τικούς της όρους, είναι ένας πραγματικός κατα-

γραφέας της ιστορικής-κοινωνικής μνήμης. Οι 

άνθρωποι μπορούν διαρκώς να ανατρέχουν σε 

αυτή και να εμπνέονται από τις χιλιάδες μικρές 

και μεγάλες ιστορίες της ανθρωπότητας, όπως 

αυτές καταγράφηκαν μέσα από τα διάφορα καλ-

λιτεχνικά έργα και την ιδιαίτερη οπτική τού κάθε 

καλλιτέχνη. Γι’ αυτό και κάθε καλλιτέχνης έχει 

την υποχρέωση να αποτελεί ένα μικρό λιθαράκι 

σε αυτό το μεγάλο οικοδόμημα που ονομάζεται 

«κοινωνική μνήμη». Για να συμβεί όμως αυτό, 

θα πρέπει οι έννοιες του εγωισμού και της αυτο-

προβολής να βρίσκονται μονίμως σε πολύ μικρό 

βαθμό ενεργές. Ένα έργο που δεν προσφέρει 

συμβεί αυτό–, λειτουργούν ως υποστηρικτές και όχι ως πα-
ραγωγοί αντικουλτούρας. Για να μπορέσει ένα μέλος των με-
σαίων και άνω κοινωνικών στρωμάτων να γίνει το ίδιο παρα-
γωγός και υπερασπιστής της κουλτούρας των καταπιεσμέ-
νων, πρέπει αρχικά να γίνει αρνητής της τάξης του κάτι το ο-
ποίο αποτελεί περισσότερο ένα μύθο παρά μια αλήθεια. Πε-
ρισσότερα στο βιβλίο μου Τελευταίοι προλετάριοι, Νησίδες. 
12 Ερνστ Φίσερ, Η αναγκαιότητα της τέχνης, Θεμέλιο, σ. 49-50. 
13 Ερνστ Φίσερ, ό.π, σ. XII. 
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τίποτα σε αυτή την τόσο σημαντική διαδικασία 

δεν μπορεί να ονομάζεται καλλιτεχνικό έργο, 

δεν μπορεί να ανήκει στο σύμπαν της Τέχνης.   

Ο Άγγλος ποιητής Πέρσυ Μπυς Σέλλεϋ –γό-

νος αριστοκρατών, ο οποίος όμως με τις ιδέες 

του στράφηκε εναντίον όλων των παραδοσιακών 

θεσμών της εποχής του– είχε πει στο έργο του 

Υπεράσπιση της ποίησης: «Η καλλιέργεια της ποίη-

σης δεν είναι ποτέ πιο επιθυμητή παρά σε εποχές 

όπου, από μια υπερβολή της εγωιστικής και υ-

πολογιστικής αρχής, η συσσώρευση των υλικών 

της εξωτερικής ζωής υπερβαίνει την ποσότητα 

της δύναμης που χρειάζεται για να αφομοιωθούν 

με τους εσωτερικούς νόμους της ανθρώπινης φύ-

σης». Ο πραγματικός καλλιτέχνης έχει κοινω-

νικά αντανακλαστικά, έχει την ικανότητα και την 

ανάγκη να βλέπει και να σκέφτεται διαρκώς το 

σύνολο. Δεν μπορεί να έρθει σε καμία εσωτερική 

πληρότητα και σε καμία πραγματική ικανοποί-

ηση, αν το έργο του δεν έχει σκοπό να ικανοποι-

ήσει αισθητικά, ερμηνευτικά, πνευματικά και με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο την κοινωνία μέσα 

στην οποία ζει και πορεύεται. Γι’ αυτό και κάθε 

καλλιτέχνης σκέφτεται παγκόσμια πριν δράσει 

τοπικά. Όταν αγωνιάς για το μέλλον και την πο-

ρεία μιας κοινωνίας που είσαι μέλος της και την 

βλέπεις να αργοσβήνει από την κοινωνικοταξική 

και οικονομική βία, δεν μπορείς να κλειστείς 

στον εαυτό σου και να μιλήσεις μόνο για εσένα. 

Στην Τέχνη, το κέντρο του ενδιαφέροντος δεν 

ήταν ποτέ το άτομο αλλά το «όλον», δηλαδή το 

κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει το άτομο-

καλλιτέχνης. 

Στρατευμένη αντι-Tέχνη 

Η κυρίαρχη τάξη πιστεύει πάντα ότι ο δικός 

της τρόπος, με τον οποίο βλέπει τα πράγματα, 

είναι και ο «αντικειμενικός», αυτός δηλαδή που 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα – μια 

πραγματικότητα που η ίδια έχει δημιουργήσει. 

Καθώς ελέγχει τόσο την παραγωγή όσο και την 

κυρίαρχη κουλτούρα, την κοινή σκέψη και την 

κοινή ηθική, έτσι ελέγχει και την Τέχνη. Έχο-

ντας διασφαλίσει στην κοινή γνώμη ότι η δική 

της οπτική είναι η σωστή, την επιβεβαιώνει και 

την ενισχύει διαρκώς χρησιμοποιώντας την Τέ-

χνη. Ως αποτέλεσμα, οτιδήποτε μιλάει για την 

απόρριψη της κυρίαρχης κουλτούρας ή για κοι-

νωνική χειραφέτηση και γενικότερα για την α-

πόρριψη αυτού του άδικου κόσμου, αυτομάτως 

βαφτίζεται ως πολιτικοποιημένη, στρατευμένη 

Τέχνη. Μήπως όμως συμβαίνει το ακριβώς αντί-

θετο; Μήπως η στρατευμένη Τέχνη είναι αυτή 

που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της κυρίαρχης τά-

ξης και μοναδικός σκοπός της είναι να την υμνεί 

και να την διατηρεί στη θέση της; 

 
14 Μετάφραση Φούλα Χατζιδάκη. 
15 Με την εδραίωση του καπιταλιστικού συστήματος –πλέον 
μετακαπιταλιστικού–, η διαφορά της δουλειάς από τη δου-
λεία βρίσκεται στον τονισμό ενός γράμματος. 

Όπως υποστηρίχθηκε, η Τέχνη έχει εκ φύ-

σεως κοινωνικο-επαναστατικό χαρακτήρα και α-

κριβώς τον ίδιο χαρακτήρα οφείλει να έχει και ο 

καλλιτέχνης. Σ’ έναν εξουσιαστικό κόσμο η 

«πραγματική» Τέχνη οφείλει να ενεργοποιήσει 

στο μέγιστο την επαναστατική πλευρά της και, 

εφόσον συμβεί αυτό, δεν μετατρέπεται σε στρα-

τευμένη Τέχνη αλλά απλώς διατηρεί τον φυσικό 

της χαρακτήρα. Σε περίπτωση που δεν συμβεί 

αυτό, σε περίπτωση που η Τέχνη ακολουθεί τις 

επιταγές της εξουσίας και υπερασπίζεται –θελη-

μένα και άθελα– μια κάλπικη εικόνα ότι όλα βαί-

νουν καλώς, την ίδια στιγμή που η κοινωνία αρ-

γοπεθαίνει από το εκμεταλλευτικό σύστημα, 

τότε, και μόνο τότε, γίνεται στρατευμένη. Μετα-

τρέπεται σ’ ένα πειθήνιο στρατιωτάκι της εξου-

σίας που σαν στόχο έχει να παραπλανήσει τον 

κόσμο και να τον πείσει ότι το πρόβλημα δεν 

βρίσκεται στους «από τα πάνω», αλλά στο ίδιο 

το άτομο που απέτυχε να προσαρμοστεί στην 

πραγματικότητα – όπως την έχει ορίσει η κυρί-

αρχη τάξη με τους δικούς της όρους. 

Η ιστορία της Τέχνης έχει εκατοντάδες πα-

ραδείγματα που δείχνουν αυτόν τον πόλεμο των 

ιδεών και πώς καλλιτέχνες υπερασπίστηκαν τον 

φυσικό της χαρακτήρα ενώ άλλοι τάχθηκαν με 

το πλευρό της εξουσίας. Ένα πολύ αντιπροσω-

πευτικό παράδειγμα έρχεται από την Τέχνη της 

αρχαίας Αιγύπτου. Εκεί, ο χωρικός ή ο εργάτης 

δεν παρουσιάζεται ως άτομο με τις ιδιαίτερες ι-

κανότητές του, αλλά ως ένα μικρό απρόσωπο 

κομμάτι ενός όχλου. Η ματιά του «καλλιτέχνη» 

ήταν μια ματιά του αφεντικού η οποία ικανοποι-

ούνταν στην θέα ενός σμήνους ανθρώπων που 

δουλεύουν γι’ αυτόν, εργάζονται για τη δόξα του 

και τον πλουτισμό του. Δεν γίνεται καμία κριτική 

στην εξουσία, δεν παρουσιάζεται καμία ιδιαί-

τερη λεπτομέρεια που να αποδεικνύει ότι η ερ-

γασία σε καθεστώς δουλείας δεν είναι καθόλου 

ευχάριστη. Ο μόχθος, ο πόνος, ο μαρασμός, η 

βία που δέχεται ο εργάτης απουσιάζουν παντε-

λώς. Με άλλα λόγια, η Τέχνη εδώ λειτουργεί με 

στρατευμένο τρόπο, υπερασπίζοντας και παρου-

σιάζοντας την «πραγματικότητα» της εξουσίας, 

ενώ η πραγματική πραγματικότητα αποσιωπά-

ται παντελώς.  

Σ’ έναν παλιό αιγυπτιακό πάπυρο διαβά-

ζουμε: «Να σας πω για τον χτίστη πώς υπομένει 

την αθλιότητα; Είναι εκτεθειμένος σε όλους τους 

καιρούς όταν χτίζει, με το κορμί του γυμνό ως 

τη μέση. Τα χέρια του έχουν απαυδήσει από τη 

δουλειά, η τροφή του κείτεται ανάμεσα στα πε-

ριττώματά του. Κατατρώει τον εαυτό του γιατί 

δεν έχει άλλο ψωμί από τα δάχτυλά του. Είναι 

τρομερά κουρασμένος γιατί πάντα υπάρχει μια 

πέτρα που πρέπει να κουβαληθεί σε τούτο το 

κτίσμα ή στο άλλο, μια πέτρα έξι ή δέκα 

16 Για το ζήτημα της οργάνωσης μιας κοινωνίας με μη εκχρη-
ματισμένη οικονομία: Ευστράτιος Τζαμπαλάτης, Τελευταίοι 
προλετάριοι, Νησίδες και Ευστράτιος Τζαμπαλάτης, 

πήχεις… Όταν τελειώσει η δουλειά πηγαίνει 

σπίτι του αν έχει ψωμί, και τα παιδιά του τα έ-

χουν δείρει ανελέητα στην απουσία του».14 

Από την αντίθετη πλευρά, καλλιτέχνες όπως 

ο Γάλλος ζωγράφος και χαράκτης Ζαν-Φραν-

σουά Μιλέ (1814 - 1875), επέλεξαν να αποτυπώ-

σουν  στο έργο τους την πραγματικότητα που οι 

εξουσίες δεν θέλουν να γίνεται εμφανής. Έργα 

του όπως Οι Σταχολογήτρες (1857), Εσπερινός 

(1857), Ο άνθρωπος με την αξίνα (1860-1862) ή οι 

πίνακες που απεικονίζουν υφάντριες εν ώρα ερ-

γασίας, αποτελούν μια αποτύπωση της πραγμα-

τικότητας της εργατικής τάξης και της πραγμα-

τικής ζωής. Εκφράσεις απογοήτευσης, κουρα-

σμένα πρόσωπα, σκυμμένα κεφάλια που κοιτάνε 

τη γη και γυναικεία χέρια βυθισμένα μέσα στα 

σπαρτά δείχνουν ότι κανένα εξουσιαστικό σύ-

στημα δεν σέβεται τον άνθρωπο και την ελευθε-

ρία. Τα έργα του αποδεικνύουν ότι η εργασία ό-

ταν δεν είναι ελεύθερη αλλά εγκλωβίζεται σε 

σχέσεις εξάρτησης και δίπολα εργάτη-αφεντι-

κού, μετατρέπεται πλέον σε δουλεία.15 Κυριαρ-

χεί η εξουθένωση, η δυσαρέσκεια, η εκμετάλ-

λευση, ο πόνος και η απογοήτευση. Δεν υπάρχει 

η ευτυχία, η δημιουργικότητα, η χαρά και η συλ-

λογική ευθυμία που αναδύεται μέσα από την ε-

λεύθερη εργασία απαλλαγμένη από κάθε μορ-

φής εκμετάλλευση και κάθε μορφή εκχρηματι-

σμένης οικονομίας.16 Ακριβώς τον ίδιο δρόμο ε-

πέλεξαν και πιο σύγχρονοι καλλιτέχνες όπως ο 

Αμερικανός φωτογράφος Λιούις Χιν (1874 - 

1940) ο οποίος κατέγραψε την παιδική εργασία 

αποκρυσταλλώνοντας πλήρως το κυρίαρχο αφή-

γημα του καπιταλιστικού κόσμου και της νέας 

βιομηχανικής εποχής που ανέτειλε. 

 

Η τέχνη ως προέκταση  

κάθε μορφής εξουσίας 

 

Απάντηση στον σύντροφο Στράτο Τζαμπαλάτη,  

Μέρος 2ο  

Αγαπητέ σύντροφε, 

Μελέτησα με προσοχή τη συνέχεια της 

επιστολικής αυτής ανάλυσης του θέματος περί 

τέχνης, όπως αυτό αναπτύσσεται στις σελίδες 

του Λογοτεχνικού Δελτίου. Χαίρομαι που 

εξακολουθείς και αναζητάς με προσοχή τα αίτια 

εκείνα τα οποία οδήγησαν την τέχνη στην 

αλλοτρίωσή της και κατ’ επέκταση στην 

αλλοτρίωση του ανθρώπου που τη χειρίζεται. Το 

γεγονός ότι εκκινάς το δεύτερο μέρος της 

συζήτησης με αποσπάσματα του Hauser (βλ. 

Κοινωνική ιστορία της τέχνης) προσδίδει ένα 

επιπλέον, και δη βασικό, επιχείρημα 

προκειμένου να εξετάσουμε εις βάθος πώς, εν 

τέλει, κατέληξε η τέχνη στην εκπροσώπηση της 

εκάστοτε μορφής εξουσίας και ποιά είναι η 

Σανατόπια: Η αναρχική κοινωνία από την θεωρία στη πράξη, 
Νησίδες. 



 Φιλολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης  

εναλλακτική πρόταση για την υπέρβαση του 

αδιεξόδου. Ωστόσο, επίτρεψέ μου να 

εκκινήσουμε από διαφορετική οπτική για να 

καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Εννοώ πως 

είναι ο πρωτόγονος άνθρωπος, όσο κι αν 

σαγήνευε τον Ζ. Ζ. Ρουσσώ στην προσπάθειά 

του να καταγγείλει τις αγκυλώσεις και τις 

στρεβλώσεις του αστικού πολιτισμού, εκείνος ο 

οποίος παράγει την επιφάνεια της επιβίωσης και 

μόνο. Οι δικές του μορφές τέχνης τις οποίες 

αναπτύσσει, έστω με την εξωτερική οπτική των 

πραγμάτων, δεν καθορίζουν το επίπεδο 

ιδεολογικής συνοχής της κοινότητας. Είναι 

τελετουργικά και εικαστικές απεικονίσεις, κατά 

κύριο λόγο, ενός ακατάληπτου φόβου για τη 

φύση και τον περιβάλλοντα κόσμο γύρω του. 

Είναι, με άλλα λόγια, υποχρεωμένος, από μία 

άποψη, να ερμηνεύσει τα όσα διαδραματίζονται 

στη φύση. Η αδυναμία του να οδηγηθεί σε 

ασφαλή απάντηση, τον καθοδηγεί στην 

αποκατάσταση μίας διανοητικής απόκρισης των 

ενστίκτων μέσα από την τέχνη. Δηλαδή, 

κατασκευάζει την τέχνη με σκοπό να 

διαμορφώσει ένα τοίχος στην υπαρξιακή αγωνία 

που τον διακατέχει. Η φύση εμφανίζεται ενώπιόν 

του ως άγνωστο πεδίο, την ίδια στιγμή που 

διασφαλίζει την επιβίωσή του μέσα σε αυτή και 

πάνω σε αυτή. Είναι η πρώιμη μορφή τέχνης ως 

προοίμιο της εξουσιαστικής επικοινωνίας την 

οποία θα αναπτύξει ο άνθρωπος σε 

μεταγενέστερο βήμα της πολιτιστικής του 

εξέλιξης. Δεν είναι η αυθεντικότητα της θέσης 

που διασφαλίζει το ανόθευτο της τέχνης. Είναι η 

τέχνη που, υπό το φόβο των φυσικών 

πραγμάτων, μετασχηματίζει την έκφραση σε 

δομή εξουσίας της κοινότητας προς τα μέλη της.  

Σου ζητώ, επομένως, να αναγνώσεις την 

πρωτόγονη κοινωνία όχι ως έκταση μίας 

ευλογοφανούς αλήθειας στην αμόλυντη θέαση 

της κατάστασής της, αλλά ως πρώτο στάδιο 

προκειμένου η αυθεντική έκφραση των 

δεδομένων να αντιστρέψουν την πορεία της 

προκειμένου να μετατοπιστούν στο πεδίο του 

συλλογικού ελέγχου και αυτοελέγχου των μελών 

με όχημα την έκφραση της τέχνης. Ακόμη και 

στην περίπτωση του αντιεξουσιαστικού 

χαρακτήρα τον οποίο αναφέρεις για την τέχνη 

στις πρωτόγονες κοινωνίες μην ξεχνάς πως η 

εξουσία δεν έχει μονάχα την ιεραρχημένη 

μορφή και δομή που βίωσε ο δυτικός 

πολιτισμός, ήδη από τον Μεσαίωνα ως τις μέρες 

μας. Η εξουσία μετατρέπεται σε μορφή 

έκφρασης μέσα από το λόγο. Ο τελευταίος 

διανθίζεται με λογιών λογιών σύμβολα και 

ενέργειες που σηματοδοτούν, συνειδητά ή 

ασυνείδητα, την σχέση εξουσίας που 

αναπτύσσεται μεταξύ των συμβαλλόμενων 

μερών. Επιχειρώ να υπογραμμίσω την 

αναγκαιότητα όπως αντιμετωπίσουμε την 

πρωτόγονη κοινωνία, σαφώς απαλλαγμένη από 

τις εξουσιαστικές σχέσεις που το οικονομικό 

υπόβαθρο επιβάλλει στις σύγχρονες δομές του, 

ως μία κοινωνία εν δυνάμει εξουσιαστική. Με 

επίκεντρο το άγνωστο της φύσης που 

αναπτύσσεται ενώπιον του πρωτόγονου 

ανθρώπου, διαμορφώνεται σειρά τελετουργικών 

και συμβόλων τα οποία καταλήγουν στον έλεγχο 

της κοινότητας, δίχως να διαμορφώνουν τον 

λεγόμενο «κυρίαρχο λόγο». Είναι μία 

ασυνείδητη μορφή εξουσίας που συνδέει 

εθελοντικά τα μέλη μεταξύ τους, ακριβώς επειδή 

μεσολαβεί ο κίνδυνος της υποστασιακής 

επιβίωσης του ατόμου.   

Στη συνέχεια του κειμένου σου αναφέρεις 

χαρακτηριστικά την διττή ταυτότητα που 

δρώντος υποκειμένου υπό τη σκέπη της 

καλλιτεχνικής ιδιότητας στις καπιταλιστικές και 

μετα-καπιταλιστικές κοινωνίες. Ας εξετάσουμε 

τη διπλή αυτή ταυτότητα κι ας αναλύσουμε τα 

συνθετικά της στοιχεία. Σε κάθε εξέλιξη του 

ανθρώπινου πολιτισμού (όπου «πολιτισμός» 

βλέπε την σταδιακή έως ολοκληρωτική 

εκμηδένιση της φυσικής ελευθερίας του ατόμου 

και την υπαγωγή του σε μία πλαστικοποιημένη 

υφή ελευθερίας, ως συστατικό υλικό 

αναπαραγωγής της εκάστοτε οικονομικής 

αφετηρίας), η συλλογικότητα υπερβαίνει το 

άτομο. Δεν το υπερβαίνει ως έκταση ενός πεδίου 

αναφοράς, στο οποίο ο ανταγωνισμός μεταξύ 

ατόμου και συλλογικότητας είναι προϋπόθεση 

για την επιβίωση του όλου, αλλά το υπερβαίνει 

ως αναγκαιότητα. Με άλλα λόγια, το άτομο ως 

μονάδα ύπαρξης είναι αδύνατο να επιβιώσει σε 

ένα τεχνητό περιβάλλον δίχως τον έλεγχο του 

συνόλου. Και να τι εννοώ. Η κοινωνική πορεία 

επιβεβαιώνεται ήδη από τη γέννηση του νέου 

μέλους αυτής. Μόλις το παιδί γεννηθεί, είναι 

ελεύθερο και ανόθευτο εκ φύσεως. Η ληξιαρχική 

πράξη γεννήσεως θέτει την γραφειοκρατική 

σφραγίδα της ταυτοποίησης του νέου μέλους. 

Είναι, επομένως, συνειδησιακά εντελώς ανώριμο 

να αναλάβει αξιώσεις εναλλακτικής 

αντιμετώπισης των πραγμάτων, δεδομένου ότι 

αμέσως εξαρτάται από το οικογενειακό 

περιβάλλον, την πρώτη μονάδα εξουσίας που 

προφυλάσσει το οικονομικό σύστημα. Όντας το 

νεαρό μέλος άμεσα εξαρτημένο από την πρώτη 

αυτή δομή εξουσίας, εισέρχεται στον κόσμο του 

πολιτισμού των επιταγών. Από την 

ονοματοδοσία έως την εκμάθηση τρόπων 

συμπεριφοράς, το παιδί εξαναγκάζεται να 

προσαρμοστεί στις συνθήκες που επιβάλλονται 

ως νόμιμες στο ισχύον σύστημα εξουσιαστικών 

σχέσεων. Εκείνο το οποίο δεν συνειδητοποιούμε 

είναι το γεγονός ότι το νέο μέλος της κοινωνίας 

δεν ετοιμάζεται απλώς να λειτουργήσει ως ένα 

ακόμη γρανάζι αυτής, μέσα από τους 

κοινωνικούς ρόλους που θα κληθεί να 

υπηρετήσει. Αντίθετα, το υποκείμενο μαθαίνει 

να λειτουργεί αμφίδρομα ως εξουσιαστής και ως 

εξουσιαζόμενος. Εκπαιδεύεται να αναπτύσσει 

την ατομικότητά του μέσα από την έννοια της 

ατομικής κατοχής, πρώιμη φαντασιακή και μη 

δέσμη ιδιοκτησιακής αποδοχής. Το παιδί, εν 

τέλει, καταλήγει να υιοθετεί τις πράξεις των 

ενηλίκων που έχουν εκπαιδευτεί αναλόγως, και 

αντιλαμβάνεται το πεδίο γνώσεων, το οποίο 

προσφέρεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς όσο 

περνά από τη μία ηλικιακή κλίμακα στην 

επόμενη, με όρους ιδιοκτησίας. Μέσα από 

αυτούς τους ρόλους διαπιστώνει τα όρια της 

σχέσης του με τρίτα πρόσωπα ως εξουσιαστής 

και ως εξουσιαζόμενος. Συχνά χρησιμοποιούμε 

την έκφραση πως τα παιδιά είναι «σκληροί 

κριτές» ή φέρονται «σκληρά και βίαια». Είναι τα 

πρώτα στάδια στα οποία το νεαρό μέλος της 

κοινότητας εκπαιδεύεται να διεκδικεί την 

ατομικότητά του μέσα από την εργαλειακή 

χρήση των υπολοίπων παιδιών της ίδιας 

ηλικιακής κλίμακας και να επιδιώκει να 

προβάλλει την ιδιοκτησιακή σχέση μαζί τους 

(βλ. κατοχή παιχνιδιών ή αγώνας για την 

διεκδίκηση ενός συγκεκριμένου εξ αυτών στο 

χώρο του νηπιαγωγείου), την ίδια στιγμή κατά 

την οποία υποβάλλεται σε σειρά πειθαρχικών 

μέτρων από τους δασκάλους και το 

οικογενειακό περιβάλλον. Είναι μία σχέση 

αμφίδρομη.  

Η πρώτη μορφή ταυτότητας του ατόμου είναι 

αυτή της εκπαίδευσης στις σχέσεις εξουσίας, 

αναλαμβάνοντας τόσο ρόλο εξουσιαστή όσο και 

ρόλο εξουσιαζόμενου. Στην ανάπτυξη του 

παιδιού ηλικιακά, επενδύεται μία μορφή 

αυτογνωσίας η οποία κατασκευάζεται κυρίαρχα 

στις σχολικές αίθουσες και τους πολιτιστικούς 

φορείς του κοινωνικού συνόλου. Κάθε φορέας, 

δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, είναι φορέας της 

κυρίαρχης ιδεολογικής αφετηρίας ως 

προέκταση της οικονομικής δομής και των 

εργασιακών σχέσεων που η τελευταία 

σχηματίζει. Ως φορέας ιδεολογικής και 

οικονομικής σχέσης, το περιβάλλον, γύρω από 

το οποίο αναπτύσσει το νεαρό μέλος της 

κοινότητας την προσωπικότητά του, είναι χώρος 

στον οποίο το άτομο επιβεβαιώνει σε κάθε του 

πράξη τις επιλογές που του προσφέρει το 

σύστημα κυρίαρχης αντίληψης. Με άλλα λόγια, 

το δρών υποκείμενο δεν αυτενεργεί σε ένα 

παρθένο έδαφος. Καλείται να ανταποκριθεί στις 

επιθυμίες του διαρκώς υποβιβάζοντάς σε στα 

πλαίσια ελέγχου που οι επιλογές έχουν 

προκαθοριστεί. Δεν ομιλούμε για οποιαδήποτε 

μορφή ελευθερίας, αλλά για την τεχνητή μορφή 

της βούλησης, η οποία καρπώνεται τμήμα της 

προσφερόμενης επιταγής υλοποίησης. Το 

άτομο, πράττοντας βιώνει την εμπειρία της 

απάντησης σε προσωπικές του επιθυμίες. Στην 

ουσία των πραγμάτων το άτομο έχει εκπαιδευτεί 

να μειώνει διαρκώς τις επιθυμίες του μέχρις ότου 

αυτές υπαχθούν στα θεμιτά όρια του 

οικονομικού συστήματος και των σχέσεων 

εξουσίας που αυτό διαμορφώνει. Για το λόγο 

αυτό και στις απαρχές της Οκτωβριανής 
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Επανάστασης, οι οικονομικές και όχι μόνο 

ανάγκες του κοινωνικού συνόλου ακύρωσαν εν 

τοις πράγμασι και άμεσα τις πειραματικές 

εκπαιδευτικές επιλογές της Ναντέζντα 

Κωνσταντίνοβα Κρούπσκαγια. Η οικονομία ως 

κινητήριος μοχλός του συνόλου πάντοτε 

προηγείται των μελών της και μόλις οι δομές 

διασφαλίσουν την κυριαρχία τους, επανέρχονται 

στο προσκήνιο και νομιμοποιούν συγκεκριμένες 

σχέσεις των μελών μεταξύ τους ως 

αναπαραγωγικής δύναμης και επέκτασης των 

δραστηριοτήτων της (βλ. οικονομίας). 

Επεξηγώντας την πρώτη αυτή ταυτότητα του 

υποκειμένου αναφέρομαι στην ταυτότητα του 

μέλους, σε εκείνη δηλαδή την κατάσταση κατά 

την οποία το νέο μέλος του συνόλου διαρκώς 

εκπαιδεύεται να επιβεβαιώνει τους κανόνες του 

οικονομικού συστήματος και των όρων 

προβολής του σε κάθε του επιλογή, που του 

προσφέρεται. Δεν υπάρχει, επομένως, 

παρθενογένεση στις επιλογές μας, αλλά μία 

διαρκής και ακατάβλητη υιοθέτηση μορφών 

έκφρασης και πράξης που έχουν αναπαραχθεί 

και συνεχίζουν στο παρελθόν, στο παρόν και το 

μέλλον επί εικοσιτετράωρου βάσεως. 

Η δεύτερη ταυτότητα του ατόμου που 

περιγράφεις είναι αυτή της επιλογής του 

κοινωνικού ρόλου, τον οποίο το άτομο καλείται 

να υπηρετήσει. Με όλα όσα ήδη ανέφερα, γίνεται 

εύκολα αντιληπτό πως αυτή η επιλογή, όσο 

«ελεύθερα» κι αν προσφέρεται, είναι ένα ασφαλές 

πλαίσιο, νομικά κατοχυρωμένο, το οποίο 

προσδίδει υπεραξία στις ικανότητες του ατόμου 

προκειμένου αυτό να επενδύσει την ενέργεια και 

τον ενθουσιασμό του πιστεύοντας πως 

αναπτύσσει την προσωπικότητά του. Μονάχα 

που διαφεύγει αυτής της οπτικής το γεγονός ότι 

το ίδιο το οικονομικό σύστημα καλλιεργεί 

δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες ίδια μέλη για 

τις ίδιες θέσεις στο κοινωνικό υπόστρωμα, έως 

ότου τα μέλη που δεν ανταποκρίνονται στις 

ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του να 

παραγκωνίζονται, αλλά όχι να απομονώνονται 

διότι υπάρχουν νέες διαβαθμισμένες σχέσεις 

εξουσίας στις οποίες καλούνται να ενταχθούν και 

μαζί με την οικονομική δομή να συνεχίσουν να 

αναπαράγουν και την ιδεολογική. Επομένως, ο 

καλλιτέχνης στην πολιτισμένη κοινωνία δεν 

αποτελεί ανεξάρτητη ταυτότητα που ίπταται του 

κοινωνικού συνόλου. Ίσα ίσα, είναι από τους 

πλέον δραστικούς παράγοντες ανανέωσης της 

κυρίαρχης ιδεολογίας. Ακόμη και στην 

περίπτωση κατά την οποία ο καλλιτέχνης 

διατρανώσει την αντίθεσή του με το ισχύον 

καθεστώς, διαμορφώνει τον επαναστατικό του 

λόγο μέσα από την αντιπαράθεση οικονομικών 

συστημάτων. Η τέχνη του καθίσταται αρωγός 

μίας ανατρεπτικής θέασης των πραγμάτων, την 

ίδια στιγμή που καλείται να απαντήσει σε 

δεδομένα άμεσης οικονομικής σχέσης, στην 

περίπτωση ανατροπής των δεδομένων 

οικονομικών παραγόντων και δομών. Ο φαύλος 

κύκλος της δέσμευσης του ατόμου στις 

οικονομικές δομές και τις σχέσεις εξουσίας που 

κατασκευάζονται στο επίπεδο αυτών, είναι μία 

αντικειμενική πραγματικότητα. Ο καλλιτέχνης, 

σε όποια μορφή εξουσίας κι αν βρέθηκε, όποιο 

οικονομικό σύστημα κι αν υπηρέτησε ή σε όποιο 

αντιτάχθηκε, είχε ένα μόνιμο υπόβαθρο να 

αναγνώσει και αυτό το οποίο κατανοούσε ως 

συμπέρασμα ήταν αυτό που επέβαλε το 

κυρίαρχο ιδεολογικό σύστημα. Σκέφτηκε ως 

αναγεννησιακός στην Αναγέννηση, σκέφτηκε ως 

μεταρρυθμιστής στην Μεταρρύθμιση, σκέφτηκε 

ως διαφωτιστής στον Διαφωτισμό, ως 

επαναστάτης επί Ροβεσπιέρου κι ως 

αυτοκρατορικός επί Ναπολέοντος Βοναπάρτη. 

Σε κάθε πτυχή της ιστορικής εξέλιξης ο 

καλλιτέχνης και η τέχνη, στην ευρύτερη έννοια 

του όρου, απέκτησαν νοηματοδότηση μέσα από 

την έκφραση της κυρίαρχης ιδεολογίας. Από την 

πλευρά της, κατασκευάζει έναν λόγο ο οποίος, 

υπό προϋποθέσεις, είτε θα αφομοιωθεί στους 

ισχύοντες συσχετισμούς είτε, μόλις οι 

οικονομικές δομές ανατραπούν, θα μεταβληθεί 

σε νέα καταπιεστική μηχανή των υπολοίπων 

μελών της κοινωνίας, κατασκευάζοντας νέους 

ρόλους, νέα σύμβολα και νέες προϋποθέσεις και 

όρους αναπαραγωγής του ατόμου μέσα σε αυτό.  

Γράφεις χαρακτηριστικά, «Η αίσθηση της 

κοινότητας και του φυσικού «ανήκειν» έγιναν 

κατανοητά μέσω της Τέχνης και μέσω αυτής 

όρισε τί είναι κοινό, τί άγνωστο και τί εχθρικό. 

Ο ρουχισμός και ο καλλωπισμός αποτέλεσαν 

τομείς στους οποίους ο άνθρωπος ασκείται 

υψηλή Τέχνη για να ενεργοποιήσει και να τονίσει 

την αίσθηση της ενότητας και της κοινότητας. 

Το χρώμα, το σχήμα και η έννοια του 

συμβολισμού –βασικά στοιχεία της Τέχνης–, 

ήταν αυτά που βοήθησαν να αντιληφθεί τη θέση 

του στον κόσμο. Η Τέχνη δεν αποτέλεσε απλώς 

τον φυσικό μηχανισμό του ανθρώπου με βάση 

τον οποίο εξελίχθηκε, αλλά τον βοήθησε να 

νιώσει ασφάλεια και φροντίδα μέσα σ’ ένα 

περιβάλλον που πριν έμοιαζε ξένο και 

απρόσιτο». Έχω την εντύπωση πως μένεις στην 

ερμηνεία μίας αισθητικής και οπτικής 

προσέγγισης των πραγμάτων του πρωτόγονου 

ανθρώπου. Δεν διαπιστώνεις πίσω από τους 

συμβολισμούς τίποτα περισσότερο από την 

ανόθευτη και άδολη σχέση του τελευταίου με τη 

φύση. Εκείνο που δεν «βλέπεις» είναι ο ρόλος 

των τελετουργικών και των συμβολισμών στην 

διαμόρφωση του κυρίαρχου αυτοελέγχου ως 

λόγου μεταξύ των μελών της ίδιας αυτής 

κοινότητας. Δεν είναι ο άνθρωπος εκ φύσεως 

βουτηγμένος στην έκφραση της τέχνης και μίας 

άμορφης ελευθερίας. Είναι ο βαθμός σχέσεων 

εξουσίας που διαμορφώνει και τον οποίο βαθμό, 

στο σημερινό επίπεδο του πολιτισμού τον οποίο 

βιώνουμε, είναι αδύνατο να αντιληφθούμε ως 

σχέση καταπίεσης. Διότι η καταπίεση δεν ενέχει 

μονάχα χαρακτήρα σωματικής, ψυχολογικής ή 

ιδεολογικής επιβολής. Είναι και η στάση του 

λόγου μέσα από τον οποίο το δρών υποκείμενο 

διαμορφώνει τη σκέψη του στη βάση των 

εξωτερικών ερεθισμάτων. Η εξύψωση του 

ατόμου στο συλλογικό όλον που αναφέρεις, 

μέσα από μορφές κοινωνικής συμμετοχής (βλ. 

χορός, μουσική κτλ.), πράγματι έχει τον 

χαρακτήρα της δημόσιας αλληλεπίδρασης 

μεταξύ, όμως, ρόλων όχι ανεξάρτητων 

υποστάσεων. Κάθε τι στον πολιτισμό είναι 

αποτέλεσμα μίας συγκεκριμένης εξέλιξης των 

οικονομικών δομών. Η τέχνη, σε όλες της τις 

μορφές δεν διαφεύγει του κανόνα. Οι 

συλλογικότητες που δημιουργούνται και 

απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της 

κοινοτικής δράσης, βιώνουν την ίδια στιγμή την 

έννοια της ταυτότητας που η συλλογικότητα έχει 

ανάγκη προκειμένου να επιβιώσει. Εάν κάθε 

μέλος της κοινότητας συνερχόταν ως άνθρωπος 

δίχως κοινωνικούς ρόλους και ιεραρχήσεις τότε, 

και μόνο τότε, η καλλιτεχνική έκφραση θα είχε 

τον ανόθευτο και ειλικρινή χαρακτήρα που 

επιτονίζεις. Για να λάβει χώρα μια τέτοιου 

βεληνεκούς προοπτική απαιτείται να 

καταργηθούν οριστικά τα θεμέλια των 

οικονομικών σχέσεων εξουσίας, που δεν είναι 

άλλα από την ιδιοκτησία, σε κάθε της μορφή. 

Αντιλαμβάνεσαι πως πρόκειται για κολοσσιαίας 

σημασίας έργο, το οποίο δεν σκοντάφτει 

μονάχα στην καταπολέμηση των μικροεστιών 

της υλικής αξίας και συνειδησιακής 

ανταπόκρισης του ατόμου στο υπάρχον 

σύστημα αρχών, αλλά, κυρίαρχα, στο ένστικτο 

της φυσικής επιβίωσης. Το δρών υποκείμενο 

βιώνει το αίσθημα της απώλειας των 

προϋποθέσεων υποστασιακής επιβίωσης όταν 

υπονομευτούν οι όροι μέσα στους οποίους 

αντιλαμβάνεται εαυτόν. Κι εδώ έρχομαι στο 

σημείο της εσωστρέφειας, το οποίο τονίζεις ως 

αρνητικό αποτέλεσμα μίας αναζήτησης του 

καλλιτέχνη της ατομικότητάς του, προκειμένου 

να εντοπίσει την κοινωνική του θέση εντός του 

συνόλου. Η εν λόγω εσωστρέφεια πιστεύω πως 

είναι λάθος αντίληψη κι αυτό διότι το δρών 

υποκείμενο συμμετέχει στο δημόσιο λόγο μέσα 

από τη συνείδηση που κατασκευάζεται σε 

ορισμένα πλαίσια αποδοχής. Από τα κέντρα 

εξουσίας που διοχετεύουν την κυρίαρχη 

αντίληψη και τα περιφερειακά κέντρα εξουσίας 

που δημιουργούν τον αντίλογο, το σύστημα 

αξιακών δεδομένων διαρκώς αναπαράγεται και 

ενισχύεται. Με άλλα λόγια, ο καλλιτέχνης, είτε 

στέκεται αρωγός στα εχέγγυα που η κοινωνική 

διάπλαση επιβάλλει είτε αντιτίθεται μέσα από το 

έργο του σε αυτά, συμβάλλει στην καλλιέργεια 

των λεκτικών, αρχικά, δομών εξουσίας έως ότου 

αυτές αποκτήσουν θεσμική κατοχύρωση. 

Ασυνείδητα, ενώ πιστεύει πως την στιγμή της 

διαμαρτυρίας στέκεται ενάντια στο σύνολο των 

περιορισμών και των επιβολών του συστήματος 



 Φιλολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης  

(οικονομικό, πολιτικό, πολιτιστικό) την ίδια 

ακριβώς στιγμή, έχοντας ενεργοποιήσει τα ίδια 

υλικά σύνθεσης και αντιπαραβολής, όχι απλά 

ενισχύει το σύστημα στη γενικότητά του, αλλά 

δικαιώνει τον χαρακτήρα που κάθε φορά αυτό-

τροφοδοτεί το ίδιο τον εαυτό του, ως 

φιλελεύθερο, δημοκρατικό κ.α.. Δηλαδή, ο 

καπιταλισμός ή μετα-καπιταλισμός, στη θεσμική 

του συγκρότηση, έχει κατασκευάσει «χώρους» 

πολλαπλής έκφρασης και χρήσης. Οι εν λόγω 

«χώροι» είναι τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί. 

Στους μεν δημόσιους χώρους ο κυρίαρχος 

λόγος επιτρέπεται να συνυπάρχει με τον 

ετεροκατευθυνόμενο αντίλογο. Ως ένα όριο 

αποδοχής, ο αντίλογος μεταχειρίζεται τον 

κυρίαρχο λόγο ως εργαλείο αντίκρουσης και 

προβολής/προώθησης των δυνητικών του 

αιτημάτων. Με τον τρόπο αυτό, νομιμοποιεί την 

κυρίαρχη ιδεολογία. Επιτρέπει παράλληλους 

«χώρους» στους οποίους τμήματα της κοινωνίας 

που δυσφορούν εισέρχονται και αντι-

προβάλλουν τη δική τους θεώρηση των 

πραγμάτων. Μέσα από αυτή τη διεργασία η 

κυρίαρχη ιδεολογία επιβλέπει, διακρίνει, 

αντιλαμβάνεται και διορθώνει τα κακώς κείμενα. 

Ή, εάν δεν τη συμφέρει να οδηγηθεί σε ριζικές 

λύσεις, τότε επενδύει στην κατασκευή νέων 

δημόσιων «χώρων» για την μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος των πολιτών σε νέες προοπτικές 

μαζικής κατανάλωσης. Από την άλλη πλευρά, ο 

ιδιωτικός «χώρος» είναι ο πλέον επικίνδυνος. 

Στον ιδιωτικό «χώρο», η κυρίαρχη ηθική έχει 

εισχωρήσει με τρόπο μοναδικής εμβέλειας. Σε 

καθετί που επιλέγει το μέλος της κοινότητας να 

κοσμήσει στον ιδιωτικό του «χώρο», 

πιστεύοντας πως διαθέτει περιθώρια ελευθερίας 

και απόλυτης ευθύνης, απλώς αναπαράγει πτυχές 

του κυρίαρχου λόγου κομμάτι το κομμάτι. Η 

υλική «ευημερία» ως υποκατάστατο της 

ατομικής αδυναμίας ελέγχου των επιθυμιών, 

μετατρέπεται σε σωτήρια λέμβο για τις μαζικές 

συνειδήσεις των ιδιωτών. Με το σχήμα αυτό 

δημιουργείται ένα μωσαϊκό αλληλοσχετίσεων 

και προσδιορισμών.  

Το σύνθημα του Ντεκάρτ «Σκέφτομαι, άρα 

υπάρχω» τόσο έντεχνα έχει ανασκευαστεί στο 

«Καταναλώνω άρα υπάρχω» που οι «χώροι», 

δημόσιοι και ιδιωτικοί, έχουν μετατραπεί σε 

όχημα ισοπέδωσης της προσωπικότητας του 

ανθρώπου. Τα περιθώρια αντίστασης είναι 

μηδενικά. Με αυτό τον τρόπο δεν θα ήθελα να 

οδηγηθώ σε καμία των περιπτώσεων στο 

συμπέρασμα του Φουκουγιάμα περί του τέλους 

της ιστορίας. Αναζητώ, ωστόσο, τα αίτια που σε 

κάθε του βήμα ο άνθρωπος και οι κοινωνίες που 

κατασκευάζει δομούνται στην ιεράρχηση της 

εξουσίας. Όλα τα παραδείγματα των 

επαναστατικών κινημάτων του 19ου και, κυρίως, 

του 20ου αιώνα επιβεβαιώνουν τούτη την κρίση. 

Στο όνομα της «αναγκαιότητας» υιοθετούσαν ως 

πρόσκαιρες, αλλά εν τέλει μόνιμες, τις επιλογές 

καθυπόταξης και ελέγχου των προηγούμενων 

οικονομικών και κατ’ επέκταση πολιτικών 

συστημάτων. Η τέχνη, σε κάθε της μορφή, και 

όχι μόνο ως αντι-τέχνη, λειτουργεί ανακλαστικά 

με το παρελθόν. Είναι η ζωντανή ή επίπλαστη 

μνήμη την οποία ενισχύει ο κυρίαρχος λόγος 

προκειμένου να διατηρήσει τη συνειδησιακή 

ενότητα των συμβόλων και των συμβολισμών 

του παρελθόντος. Με γνώμονα τη μαζική 

έλλειψη κριτικής σκέψης, προσωπικότητας και 

άποψης των μελών της κοινότητας, ο κυρίαρχος 

λόγος επιστρέφει δριμύτερος και κραταιός στις 

εικόνες του «ένδοξου» παρελθόντος για να 

τονίσει την επιβίωση της σημερινής κοινωνίας 

στις αντιξοότητες του χρόνου. Η τέχνη, είναι η 

προμετωπίδα αυτής της επιχειρηματολογίας. Ο 

καλλιτέχνης καλείται να υιοθετήσει την στάση 

μαζικής πρόσληψης προκειμένου να επιβιώσει 

επαγγελματικά. Ειδάλλως, στην αντίπερα όχθη, 

ο κυρίαρχος λόγος έχει φροντίσει να 

διαμορφώσει τον «χώρο» της αντίθεσης στον 

οποίο εισέρχονται μαζικά τμήματα της 

κοινωνίας που βιώνουν την καταπίεση και την 

εξαθλίωση. «Χώρος», άμεσα ελεγχόμενος, 

παρέχοντας, ωστόσο, στα μέλη του την αίσθηση 

ελευθερίας και βούλησης. Γράφεις 

χαρακτηριστικά, «…όπως ο Γάλλος ζωγράφος 

και χαράκτης Ζαν-Φρανσουά Μιλέ (1814 - 

1875) επέλεξαν να αποτυπώσουν στο έργο τους 

την πραγματικότητα που οι εξουσίες δεν θέλουν 

να γίνεται εμφανής. […] Τα έργα του 

αποδεικνύουν ότι η εργασία όταν δεν είναι 

ελεύθερη αλλά εγκλωβίζεται σε σχέσεις 

εξάρτησης και δίπολα εργάτη-αφεντικού, 

μετατρέπεται πλέον σε δουλεία» αυτό ακριβώς 

επιχειρώ να υποστηρίξω, ότι δηλαδή ο 

κυρίαρχος λόγος επιτρέπει τις «παραφωνίες» έως 

και επιβάλλει τους «χώρους» αντίθεσης για να 

προσδώσει την επίφαση της ελεύθερης κοινωνίας 

στην οποία η αντίθετη γνώμη είναι σεβαστή και 

διεκδικεί το δικό της λόγο. Η ψευδαίσθηση της 

ελευθερίας αντίκρουσης επιτρέπει στο σύστημα 

ελέγχου να διαβλέπει κάθε φορά την ποσότητα 

και τα χαρακτηριστικά των μελών της κοινωνίας 

που αντιβαίνουν στις υποδείξεις της. 

Βρισκόμαστε ενώπιον ενός ολικού αδιεξόδου. Η 

μόνη λύση στο βάθος του ορίζοντα εντοπίζεται 

στην κατάργηση της ιδιοκτησίας, κάθε μορφής. 

Από την ιδιοκτησία, ως έννοια, ταυτότητα, 

περιεχόμενο και αισθητική πρόσληψη, 

γεννιούνται οι ιδεολογικές προεκτάσεις που, σε 

μεταγενέστερο χρόνο, αποκτούν θεσμική 

κάλυψη και νοηματοδότηση.   

Αντώνης Ε. Χαριστός 

Η καλοσύνη  
ως κρίσιμος παράγοντας  

για την πορεία του πλανήτη   
 

Χαίρετε. Ας υποθέσουμε πως μια ή ένας από 

μας ήταν κάτοικος της Νέας Υόρκης τον 

Σεπτέμβριο του 2001 και εργαζόταν στους δί-

δυμους Πύργους. Μια συνηθισμένη Τρίτη κα-

λείσαι να αποφασίσεις πώς θα πεθάνεις. Αποφα-

σίζεις αν θα καείς στις φλόγες που λιώνουν τα 

σωθικά του κτιρίου ή θα πηδήξεις στο κενό, ε-

πειδή ένας φανατικός διέταξε επίθεση από τις 

σπηλιές του Αφγανιστάν. Καλείσαι να ορθολογι-

κοποιήσεις τη μόνη επιλογή που σου έμεινε, τον 

τρόπο θανάτου σου,  εξαιτίας μια σειράς παρά-

λογων συνθηκών. Η θεωρία του χάους στα χει-

ρότερα της.   

Ας έρθουμε στα καθ’ ημάς. Είσαι κάτοικος 

της Ελλάδας τον Ιανουάριο του 2022. Καλείσαι 

εδώ και πολύ καιρό, για την ακρίβεια εδώ και 

δυο χρόνια,  να διαχειριστείς σωματικά,  ψυχο-

λογικά,  οικονομικά μια κατάσταση που προέ-

κυψε  στην άλλη γωνιά της γης και έφτασε σε 

σένα με την μορφή πολλαπλών και συνεχόμενων 

κυμάτων πανδημίας και μεταλλάξεων ενός ιού 

που δοκιμάζει τις παγκόσμιες δομές και αντο-

χές. Καλείσαι να ορθολογικοποιήσεις τις επιλο-

γές σου από συνθήκες που θα θεωρούσες παρά-

λογες πριν από δυο χρόνια. Πάλι η θεωρία του 

χάους στα χειρότερα της. Στο χαοτικό σύστημα 

που είναι η ανθρώπινη κοινωνία, είναι αδύνατον 

να προβλέψεις την ακριβή πορεία της επειδή δεν 

ξέρεις την ακριβή συμπεριφορά της κρίσιμης με-

ταβλητής που είναι ο άνθρωπος. Μπορείς όμως 

να πιθανολογήσεις τη συμπεριφορά ενός μεγά-

λου μέρους του συνόλου. Συμφωνώ με τον Καμύ 

και τον Σάρτρ πως στο τέλος της ημέρας είμα-

στε οι επιλογές μας και αυτές καθορίζονται σε 

μεγάλο βαθμό από τα πάθη, τους φόβους, τις ε-

πιθυμίες, τα ένστικτα, το περιβάλλον που μεγα-

λώσαμε, την εκπαίδευση μας. 

Θα αναρωτηθείτε καλοί μου αναγνώστες για 

ποιον λόγο σας σας εμπλέκω με υποθέσεις, δε-

δομένα και υποδείγματα. Σε ένα χαοτικό σύ-

στημα όπως αυτό της ανθρώπινης κοινωνίας, πι-

θανολογώ βάσιμα ότι η καλοσύνη είναι κρίσιμος 

παράγοντας για να βγούμε ατομικά και συλλο-

γικά από τα σκοτεινά αδιέξοδα της εποχής.   Δεν 

το εξετάζω το ζήτημα καν από ηθικής, θεολογι-

κής ή ουμανιστικής σκοπιάς.  Το εξετάζω τε-

λείως ψυχρά, τεχνοκρατικά αν προτιμάτε. Η θε-

οποίηση της εκμετάλλευσης των πάντων μας ο-

δήγησε εδώ. Είναι ανώφελο να περιμένεις ότι η 

εξακολούθηση του ίδιου τρόπου ζωής ή σκέψης 

θα οδηγήσει στο μέλλον σε διαφορετικά αποτε-

λέσματα.  Είναι ώρα θαρρώ να γίνουμε καλύτε-

ροι, με καλοσύνη και ενσυναίσθηση. Και αν δεν 

το κάνουμε για την σωτηρία της ψυχής που είναι 

μεγάλο πράγμα,  ας το κάνουμε για την σωτηρία 

του πλανήτη και των παιδιών μας, που είναι α-

κόμα μεγαλύτερο. 

Τα σέβη μου 

Λουκάς Αναγνωστόπουλος 

Δεν υπάρχουν αθώα θύματα 

Ζαν-Πωλ Σαρτρ 


