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ύγουστος. Χιλιάδες σκαλοπάτια πάνω απ’ 
τον θόλο του Αττικού ουρανού, το κιτρινω-

πό σύμβολο του καλοκαιριού, με τις ακτίνες πυ-
ρωμένες σε θερμοκρασία καύσης, έστεκε στην 
κορύφωση της ημέρας ασάλευτο. Τα διαζώματα 
της θερμοκρασίας ολοένα περισσότερο να αυξά-
νουν τις αντοχές τους, όση ώρα οι τρεις άνδρες, 
νεαρής ηλικίας, φοιτητές στη φιλοσοφική σχολή, 
ξεκούραζαν τη διάπλαση των σωμάτων κάτω απ’ 
τη σκιά του πλάτανου. Τα φυλλώματα αυτού 
δέσποζαν στην πλατεία Συντάγματος και τα 
κλωνάρια του δρασκέλιζαν κάθε σπιθαμή γης 
προκειμένου να σκεπάσουν τις απολήξεις του 
αστικού συμβόλου. Πέριξ της πλατείας, οι καφε-
νέδες είχαν συμπληρωθεί από θαμώνες λογής λο-
γής. Μολονότι η αφόρητη ζέστη καθιστούσε τις 
συναναστροφές των ανθρώπων επίπονες, ωστόσο, 
εκείνοι επεδίωκαν την επικοινωνία με κάθε τρόπο 
και εφικτό μέσο. Όσο περισσότερο επέμενε το 
ηλιακό φως να θερίζει την ανάσα τους απ’ τις 
ψιχάλες δροσιάς, που τύγχανε να περιδιαβαίνουν 
κάτω απ’ τις σκιερές πτυχές των δέντρων, τόσο 
επέμεναν με τη σειρά τους και τα χωρατά έδιναν 
τη δική τους αντίληψη για τη ζωή. Πλήθος κό-
σμου περνούσε απ’ το σημείο ενδιαφέροντος της 
κοσμικής και λαϊκής Αθήνας. Οι θαμώνες 
άλλαζαν θέσεις από κατάστημα σε κατάστημα 
και οι μυρωδιές απ’ τα ποτήρια με τα οινοπνευ-
ματώδη ποτά εξόκειλαν κάθε τόσο, διαρρηγνύο-
ντας τα ιμάτιά τους στης όσφρησης την αντανά-
κλαση. Οι πνεύμονες, ιδρωμένοι απ’ την ακατά-
βλητη αγωνία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της 
νηνεμίας, βούλιαζαν μεθυστικά στις αποπλανή-
σεις των αισθήσεων. Οι τρεις άνδρες έμοιαζαν 
βαριεστημένοι σε απομόνωση απ’ το εξωτερικό 
περιβάλλον. Οι κόρες των ματιών σε συστολή, 
συγκεντρωμένες σε ετεροκατευθυνόμενους οπτι-
κούς προορισμούς. Το δροσερό αεράκι που έγλει-
φε το μέτωπό τους, μόλις που κατάφερε να απο-
σπάσει μια γλυκιά αίσθηση αλμύρας απ’ τον 
ιδρώτα του προσώπου. Τα βλέμματα, συμπυκνω-
μένα περιμετρικά του κυκλικού τραπεζιού, μα-
γνητίζονταν απ’ τις φουσκάλες που σχηματίζο-
νταν στην επιφάνεια του καφέ υγρού όπως συσ-
σωρευόταν στο φλιτζάνι. Την περισυλλογή διέ-
κοψε απρόσμενα ο Θανάσης.  

«Ήρθε στα χέρια μου το τελευταίο φύλλο 
της Εστίας» έκανε και ανασηκώθηκε στην καρέ-
κλα του. 

Τα άλλα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν επέδει-
ξαν την πρέπουσα σημασία στα λεγόμενα. Με 
αφορμή την αδιαφορία των τελευταίων, εκείνος 
συνέχισε απτόητα.  

«Όλο τα ίδια και τα ίδια. Επαναλαμβάνονται 
τα πρόσωπα και τα κείμενα. Δε φυσά φρέσκος 
αέρας στα πνευματικά μας δρώμενα» είπε κι ένα 
βογγητό αναστεναγμού ξεχύθηκε απ’ τη στομα-
τική κοιλότητα. 

Ο Αντώνης, ζαλισμένος ως εκείνη την ώρα, 
σε περιστολή απ’ τη ζέστη της ατμόσφαιρας, 
ύψωσε τα βλέφαρα στον συνομιλητή.  

«Τι μουρμουράς;» ρώτησε με αποστροφή. 
«Συλλογίζομαι ότι μία ακόμη ακαδημαϊκή 

χρονιά ανοίγει τις πύλες της σε λίγες μέρες και 
στα λογοτεχνικά περιοδικά του τόπου δεν βρί-
σκει κανείς παρά τα ίδια και τα ίδια ονόματα. 
Ουδεμία ανανέωση» 

Τον λόγο έλαβε ο Στράτος, αφού πρώτα ανα-
σήκωσε το σώμα του, που είχε αποσυντεθεί στα 
τέσσερα σημεία της ξύλινης υπόστασης. 

«Πράγματι, διάβασα τον Αντίλογο του Πέ-
τρου Πικρού. Το εν λόγω τεύχος ήταν αφιερω-
μένο στον Κωστή Παλαμά. Να σας υπενθυμίσω 
ότι αντίστοιχο αφιέρωμα περιέλαβε στις σελίδες 
του και η Εστία πριν από τέσσερις μήνες, αλλά 
και ο Δευκαλίων με αναφορά στον Άγγελο Σι-
κελιανό. Ήταν η χρονιά των αφιερωμάτων» 

«Και όχι μόνο αυτή η χρονιά, την οποία δια-
νύουμε και κοντεύουμε στο τέλος της…» έκανε 
αποφασιστικά ο Θανάσης και συμπλήρωσε «Εί-
ναι γενικότερο το φαινόμενο. Τουλάχιστον την 
τελευταία πενταετία, οι στήλες των λογοτεχνι-
κών περιοδικών καταπιάνονται με το αναμάση-
μα των ίδιων προσώπων, των ίδιων ρευμάτων 
σκέψης. Αναζητώ χώρο για νέες φωνές, νέες πέ-
νες και το μόνο το οποίο συναντώ στα έντυπα 
είναι αρτηριοσκλήρυνση και απόρριψη» 

«Ας μη μηδενίζουμε την προσφορά των 
εντύπων στη διατήρηση του ποιοτικού επιπέδου 
της πνευματικής παραγωγής μας» υπογράμμισε 
ο Στράτος. 

«Δε μηδενίζω την αξία τους, αγαπητέ» έσπευ-
σε να δικαιολογηθεί ο Θανάσης. «Στιγματίζω, ω-
στόσο, τον ολοκληρωτικό έλεγχο επί της πνευμα-
τικής δημιουργίας. Απέστειλα ήδη δύο ποιήματα 
κι ένα έργο πεζογραφίας προς αξιολόγηση. Δεν 
έλαβα ποτέ απάντηση. Αυτό είναι μηδενισμός» 

«Θα διαφωνήσω» έκανε ο Αντώνης. «Θα δια-
φωνήσω, διότι φανταστείτε να ήμασταν συντα-
κτική επιτροπή σε έντυπο περιοδικό λογοτε-
χνίας και να μας έστελναν υλικό προς αξιολό-
γηση εκατοντάδες πολίτες, με ή χωρίς ταλέντο, 
αφοσίωση και πίστη στην τέχνη τού λόγου. Πώς 
θα χειριζόμασταν τις τύχες του;» 

«Με την ίδια ευθύνη με την οποία συντάσσου-
με σήμερα τα κείμενά μας και τα αποστέλλουμε 
στα περιοδικά» απάντησε ο Θανάσης.  

«Πέρασες από το γραφείο του καθηγητή 
Αβραμίδη;» ρώτησε ο Στράτος στρέφοντας το 
βλέμμα του όλο ενδιαφέρον προς το μέρος που 
κειτόταν ο Αντώνης. 

Με την έκφραση απογοήτευσης να έχει σκαρ-
φαλώσει στις πτυχές του προσώπου επανήλθε 
«Τον συνάντησα στους διαδρόμους του Πανεπι-

στημίου. Του ζήτησα προσωπική ακρόαση» 
«Τη δέχτηκε;» 
«Είμαι φοιτητής του επί τρία έτη. Δεν πίστευα 

ότι θα αρνιόταν την κατ’ ιδίαν επικοινωνία» έκανε 
με αυτοπεποίθηση και συνέχισε «Γνωρίζετε, προ-
φανώς, ότι ο καθηγητής είναι και μέλος της επι-
τροπής αξιολόγησης στο περιοδικό Εστία» 

«Απ’ τα ονόματα με τις αυστηρές προδιαγρα-
φές» σημείωσε όλο νόημα ο Στράτος. 

«Ε, λοιπόν, είναι και ο ίδιος που ψήφισε αρ-
νητικά στη δημοσίευση των κειμένων μου» 

«Πώς;» ρώτησε όλο έκπληξη ο Θανάσης. 
«Αδιανόητο!» αναφώνησε με θυμό ο Στράτος. 
«Κι όμως· μου το είπε δίχως κανέναν ενδοια-

σμό. Κύριε Θεσσαλέ, λυπάμαι, μα τα ποιήματά 
σας διέπονται από ανωριμότητα στο ύφος και 
την τεχνική. Όσο δε για το πεζό έργο σας, εξί-
σου χαρακτηρίζεται από έλλειψη εικονοποιίας. 
Ουδεμία έμφαση στην ενέργεια των χαρακτή-
ρων, στην περιγραφή του χώρου και του χρόνου. 
Μοιάζει στατικό, γεγονός το οποίο υπονομεύει 
το σύνολο ενότητας και ομοιομορφίας» 

«Μάλιστα…» έκανε καχύποπτα ο Θανάσης. 
«Δεν λέω πως έχει άδικο. Αυτογνωσία δια-

θέτω. Ωστόσο, ας μου έστελνε μία απαντητική 
επιστολή με όλα όσα μου καταλογίζει. Πέρασαν 
οκτώ μήνες» είπε και η θλίψη παίδευε τους 
μορφασμούς των ζυγωματικών του. 

«Πρέπει να αντιδράσουμε!» ύψωσε τον τόνο 
της φωνής του ο Θανάσης. 

«Τι προτείνεις;» ρώτησαν με μια φωνή συ-
ντονισμένα οι άλλοι δύο συνομιλητές. 

«Να τυπώσουμε το δικό μας περιοδικό. Το 
περιοδικό για όλους τους απομονωμένους δημι-
ουργούς» 

Ο Αντώνης στράβωσε τα χείλη σε ένδειξη 
απόρριψης, ενώ ο Στράτος συνοφρυώθηκε από 
αρνητικά αισθήματα έκπληξης. 

«Μα, ελάτε! Είναι χρυσή ευκαιρία…» τόνισε 
κατ’ επανάληψη εκείνος. 

«Τι θα κοσμήσουμε στη λογοτεχνία, αγαπητέ 
μου;» ρώτησε όλο παράπονο ο Αντώνης. «Ένα 
ακόμη περιοδικό δε θα κάνει τη διαφορά. Σημα-
σία έχει να γίνουμε αποδεκτοί στα ήδη υπάρχο-
ντα. Και σε αυτά, ο χώρος είναι περιορισμένος» 

«Ας δοκιμάσουμε!» συνέχισε με ένταση στη 
φωνή και οι φλέβες του λαιμού εξογκώθηκαν. 

Αλληλοκοιτάχτηκαν. Τα βλέμματα ανέλυαν 
εξονυχιστικά τις βαθύτερες επιθυμίες. Οι καρ-
διακοί παλμοί, οι οποίοι υπό το βάρος της θερ-
μαινόμενης ατμόσφαιρας έπεφταν σταδιακά, τώ-
ρα διαστέλλονταν με κίνηση απύθμενης ταχύτη-
τας. Το πλήθος των πελατών, που μέχρι πρότι-
νος γέμιζε τις λεπτομέρειες των καφενέδων της 
πλατείας Συντάγματος, άρχισε να διασκορπίζε-
ται εις τα εξ ων συνετέθη. Ανάμεσά τους οι τρεις 
νέοι άνδρες. Κινήθηκαν μηχανικά προς την ίδια 
κατεύθυνση. Όλοι οι δρόμοι, αδειανοί στο πέρα-
σμά τους, οδηγούσαν στο τυπογραφείο του Φώτη 
Κυριακίδη. Το πλέον σεβαστό λόγω παράδοσης 
και ονόματος. Απ’ τις πρέσες των εργαλείων του 
τυπώνονταν και κυκλοφορούσαν ανά την Ελλάδα 
εφημερίδες και έντυπα λογοτεχνίας. Τα σπουδαι-
ότερα κείμενα αποτυπώνονταν στο χαρτί που 
εισήγαγε απ’ τη γειτονική Ιταλία. Δεν έκανε 
εκπτώσεις στην αξία των προϊόντων που απαι-
τούσαν τη σφραγίδα του. Απ’ το κατώφλι τού ερ-
γαστηρίου του πέρασαν όλα τα ονόματα της εγ-

Α 



χώριας διανόησης. Οι φωτογραφίες που κρέμο-
νταν περήφανα στους τοίχους του, μαρτυρούσαν 
το επίπεδο της εργασιακής του αποτελεσματικό-
τητας. Μόλις έφθασαν στην πλατεία Κλαυθμώ-
νος σταμάτησαν απότομα το επίπονο βάδισμά 
τους. Η ζέστη του Αυγούστου είχε μετουσιωθεί 
σε ακατάσχετο ιδρώτα, που έσταζε στο εσωτε-
ρικό των ενδυματολογικών τους επιλογών.  

«Ας σταθμεύσουμε για λίγο» έκανε εξαντλη-
μένος ο Θανάσης. 

«Μόλις λίγα μέτρα μάς χωρίζουν απ’ το τυ-
πογραφείο» προσπάθησε να τονώσει το ηθικό 
τους ο Αντώνης. 

Οι ανάσες τους βαριές κάτω απ’ τον καυτό 
ήλιο. Ανθρώπινη παρουσία δεν έβλεπες σε ακτίνα 
χιλιομέτρου. Μονάχα δυο γάτες μάλωναν, με τα 
γαμψά τους νύχια παρατεταμένα σε θέση μάχης. 
Μετά από τις πρώτες αψιμαχίες και τις αινιγμα-
τικές ανταλλαγές χτυπημάτων εκατέρωθεν, κου-
ράστηκαν και οι ίδιες. Μετέβαλαν την πρότερη 
στάση τους στον χώρο και καθεμιά εξ αυτών 
ακολούθησε τη δική της ξεχωριστή πορεία προς 
αντίθετες κατευθύνσεις. Οι τρεις νέοι άνδρες 
άκουγαν υπόκωφα τους πνεύμονες να ανεβοκατε-
βαίνουν στα στήθη. Μόλις σάλεψαν και οι τελευ-
ταίες ριπές οξυγόνου, κίνησαν για το τελικό στά-
διο της επίσκεψής τους. Πρώτος εισήλθε στο ερ-
γαστήρι ο Αντώνης. Είχε γνωρίσει τον ιδιοκτήτη 
πριν ακόμη διαβεί το κατώφλι του τμήματος Φι-
λολογίας. Από δω αγόραζε τα έντυπα περιοδικά 
λογοτεχνίας, καθώς και τα βιβλία που κυκλοφο-
ρούσαν μετέπειτα στα βιβλιοπωλεία. Στην όψη 
του ο αναψοκοκκινισμένος Φώτης Κυριακίδης πε-
τάχτηκε σύγκορμος. Είχε βυθιστεί σε νωχελικό 
ύπνο υπό τον άγρυπνο ήχο της πρέσας, που 
έσκουζε βαριανασαίνοντας στο βάθος του χώρου.  

«Καλησπέρα σας, κύριε Κυριακίδη» 
«Καλώς τους» έκανε καθώς τακτοποιούσε ευ-

καιριακά το γραφείο του.  
«Εργάζεστε μέρα που είναι;» ρώτησε ο 

Αντώνης με χαμόγελο. 
«Ε, βλέπεις παιδί μου, οι ανάγκες του βιβλίου 

δεν γνωρίζουν μήνες καλοκαιριού και ζέστες. Εί-
μαστε παρόντες όλες τις ημέρες του χρόνου. Ακό-
μα και τις Κυριακές έρχομαι για λίγες ώρες προ-
κειμένου να τελειώσω όσα η εβδομάδα δεν ολο-
κλήρωσε. Τι καλό σας φέρνει απ’ τα μέρη μας;» 
ρώτησε και αμέσως συμπλήρωσε «Για το ερχό-
μενο ακαδημαϊκό έτος τα συγγράμματα θα είναι 
έτοιμα στην ώρα τους. Σε έναν μήνα υπολογίζω»  

«Όχι, όχι, ήρθαμε για διαφορετικό λόγο. Από 
εδώ ο Θανάσης Τραυλός και ο Στράτος Μάρκου» 
έκανε και με την παλάμη του δεξιού του χεριού 
υπέδειξε την παρουσία τους. Εκείνοι ανταποκρί-
θηκαν και με αστική ευγένεια έσκυψαν την κεφα-
λή προς τα εμπρός. Το θέαμα θύμιζε θεατρική 
παράσταση στο τελείωμά της, υπό τους ήχους 
χειροκροτημάτων των θεατών και τους ηθοποιούς 
να ανταποδίδουν την ευγνωμοσύνη τους. «Επρό-
κειτο για εξαιρετικά φιλομαθείς νέους. Συμφοιτη-
τές στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Ο Στράτος στο δεύτερο έτος σπουδών 
και ο Θανάσης στο τρίτο» 

«Καλησπέρα σας» έκαναν με μια φωνή. 
«Καλώς τους κυρίους» ανταπέδωσε εκείνος. 
«Λοιπόν, κύριε Κυριακίδη, θα θέλαμε να συ-

ζητήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο μας απα-
σχολεί εδώ και καιρό» 

«Χαρά μου να σας ακούσω, κι αν είμαι σε 
θέση να βοηθήσω, τότε δυο φορές χαρά μου» 
έκανε και τους προσκάλεσε, με τις ενδεδειγμέ-
νες χειρονομίες, όπως λάβουν τις θέσεις τους γύ-
ρω απ’ το γραφείο. 

Η μηχανή εξακολουθούσε να εκτινάσσει κάθε 
τόσο τους άξονές της. Το πετρέλαιο που καιγό-
ταν αποθηκευμένο στον πυθμένα της, προσέδιδε 
ενισχυτικές δυνάμεις καλπασμού στο γιγαντιαίο 
μέγεθος των υποχρεώσεων που όφειλε να εκπλη-
ρώσει, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι τρεις 
νέοι κοίταζαν μια τον ιδιοκτήτη τού τυπογρα-
φείου και μια τη μηχανή. Εκείνος, κατανοώντας 
πως ήταν αδύνατη η επικοινωνία υπό τον θό-
ρυβο της τελευταίας, σηκώθηκε απ’ τη θέση του 
και προχώρησε προς το μέρος της. Με τη χρήση 
τηλεχειριστηρίου οι ρυθμοί της άρχισαν να 
μειώνονται και να εξασθενούν, έως ότου σταμά-
τησε να λειτουργεί. 

«Τώρα θα είμαστε καλύτερα» τόνισε με έμφαση. 
Τον λόγο έλαβε ο Αντώνης. 
«Κύριε Κυριακίδη, επιθυμούμε να τυπώσουμε 

δικό μας έντυπο λογοτεχνίας. Περιοδικής λογο-
τεχνικής έκδοσης με αναφορά σε ζητήματα λό-
γου και τεχνών. Γνωρίζουμε ότι είστε ο πυλώ-
νας της εκδοτικής προσπάθειας στη χώρα μας, 
γι’ αυτόν τον λόγο απευθυνόμαστε σε σας» 

Το πρόσωπο του Φώτη Κυριακίδη σοβάρεψε 
απότομα. Η, μέχρι εκείνη την ώρα, φωτεινή 
διάθεσή του παραχώρησε τη θέση της σε σκο-
τεινή έκφραση αποστροφής. Ανασηκώθηκε στη 
θέση του, σα να μη βολευόταν πια.  

«Το κόστος, βλέπετε, το κόστος είναι εξαιρε-
τικά υψηλό για ένα τέτοιο εγχείρημα» 

«Τα έχουμε υπολογίσει όλα…» τον διέκοψε ο 
Θανάσης και συνέχισε «Σχεδιάζουμε ένα έντυπο 
δεκάξι σελίδων. Σατυρική επιθεώρηση και 
δημοσιεύσεις έργων νέων δημιουργών»  

«Και η συχνότητα έκδοσης τριμηνιαία» συ-
μπλήρωσε ο Στράτος, περιχαρής.  

Άπαντες συμφώνησαν με τον προλαλήσαντα.  
«Το κόστος για την ετοιμασία εκατό αντι-

τύπων κυμαίνεται, με φιλικές τιμές, από δύο 
έως και τρεις χιλιάδες δραχμές το σύνολο» 

Στο άκουσμα του χρηματικού ποσού τα εγκε-
φαλικά κύτταρα των συμβαλλόμενων μερών εκ-
τραχύνθηκαν. Στα πρόσωπά τους υπονομεύτηκε 
βάναυσα η προσδοκία της υπέρβασης. Συγκρά-
τησαν τις πρώτες αντιδράσεις που πηγαία εκτο-
ξεύονταν απ’ τα κατάβαθα της σκέψης. Η λαλιά 
τους κόπηκε αιφνιδίως. Τα χείλη δέθηκαν με 
κόμπο και οι γλωσσικοί μυς, της στοματικής 
κοιλότητας, σκόνταφταν κάθε φορά που επιχει-
ρούσαν να ανταποκριθούν στο ύψος των περιστά-
σεων. Τώρα, κοιτούσαν, με χαμηλωμένο το 
βλέμμα, το ξύλινο δάπεδο που έτριζε σε κάθε 
άγγιγμα των πελμάτων. Την απρόθυμη σιωπή 
που κυριάρχησε στο χώρο διέκοψε ο Αντώνης. 

«Κι αν βρίσκαμε αυτό το ποσό;» ρώτησε με 
την αγωνία κρεμασμένη στην άκρη του ματιού. 

«Αυτό το ποσό αφορά κάθε τεύχος χωριστά. 
Όμως, δεν είναι αυτό το πρόβλημα…» σχεδίασε 
την απάντησή του ο Φώτης Κυριακίδης και με 
συστολή συνέχισε «Το πρόβλημα είναι ότι δε δι-
αθέτετε την απαραίτητη άδεια έκδοσης ανάλο-
γου περιεχομένου» 

«Ας συγκεντρώσουμε εμείς το απαιτούμενο 
χρηματικό ποσό, κύριε, και τότε θα λύσουμε τις 

νομικές υποχρεώσεις» απάντησε διστακτικά ο 
Θανάσης. 

«Δεν πρόκειται για τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν απ’ τον νόμο σχετικά με την κυκλο-
φορία ενός εντύπου» 

«Τότε, ποιο είναι το επιπλέον πρόβλημα;» 
«Να, βλέπετε, θα χρειαστείτε συστάσεις από 

εγκεκριμένους πνευματικούς άνδρες» 
«Τι εννοείτε συστάσεις;» 
«Θα ήταν θεμιτή πρακτική η άδεια εκ μέρους 

του εθνικού ποιητή Κωστή Παλαμά» 
Οι τρεις άνδρες κοιτάχτηκαν μεταξύ τους. 
«Μα, δε δημοσιεύονται ούτε δείγματα απ’ τα 

κείμενά μας στα έντυπα τα οποία διευθύνει» 
υπογράμμισε σκωπτικά ο Στράτος. 

«Τότε, θα σας συμβούλευα να στραφείτε απο-
κλειστικά στην ολοκλήρωση των σπουδών σας. 
Η φιλολογία θα σας προσφέρει τις δυνατότητες 
να ανελιχθείτε στον κόσμο των γραμμάτων. Μη 
βιάζεστε. Είστε νέοι. Έχετε όλο το χρόνο να με-
γαλουργήσετε» τους συμβούλευσε. «Και τώρα, 
θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω την έκδοση του 
νέου έργου του Κωστή Παλαμά» έκανε και απο-
μακρύνθηκε απ’ το γραφείο.  

Οι τρεις τους αποχώρησαν με βήμα αποκα-
λυπτικό των συναισθηματικών τους εκρήξεων. 
Έβραζαν τα σωθικά τους απ’ την ωμή απόρρι-
ψη. Στάθηκαν στο πεζούλι του σιντριβανιού που 
έστεκε στεγνό από υδάτινους πόρους. Η νηνεμία 
συνεχιζόταν στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Μο-
νάχα η σιωπή του μεσημεριού κυκλοφορούσε 
γυμνόστηθη και απλωνόταν σε κάθε πτυχή του 
άστεως. Η πλατεία Κλαυθμώνος άδεια κι έρη-
μη. Διαμόρφωσαν έναν κύκλο μεταξύ τους. Ο 
Αντώνης αποκάλυψε ένα πακέτο με σιγαρέτα. 
Έφερε στα χείλη το λευκό χαρτί, με τον καπνό 
περιστροφικά δομημένο, κι έκαψε με τη φωτιά 
την άκρη του. Πυκνό λευκό σύννεφο ξεσπάθωσε 
στα πνευμόνια κι εξήλθε σα σεντόνι απ’ τις σχι-
σμές ανάμεσα στα δόντια.  

«Και τώρα;» ρώτησε με κατακρεουργημένες 
τις προθέσεις.  

Ουδείς άρθρωσε λέξη. Μονάχα οι φόβοι τού 
αδιεξόδου περικύκλωσαν τις υποστάσεις που δη-
μιουργούσαν σκιές, σε αντιπαραβολή με τις 
ηλιακές ακτίνες, όπως έστεκαν στην κορυφή του 
γαλάζιου χρώματος.  

«Και τώρα;» επανέλαβε ο Αντώνης και το 
ερωτηματικό έπεσε κατακέφαλα σαν αιχμή δό-
ρατος.  

«Προτείνω να περπατήσουμε έως το άλσος 
Παγκρατίου. Ο καθαρός αέρας θα μας βοηθή-
σει» 

«Ας είναι» έκανε απρόθυμα ο Στράτος και 
προπορεύτηκε βυθισμένος στις σκέψεις.  

Οι άλλοι δύο κινήθηκαν μεθοδικά προς το μέ-
ρος του. Πλέον, τα κάτω άκρα συναντήθηκαν 
στην ίδια αφετηρία. Με ρυθμό και λυρική εμφά-
νιση σε πλήρη διάταξη, έφτασαν στο σημείο εν-
διαφέροντος. Οι φυλλωσιές των δέντρων κατα-
σκεύαζαν δροσερές πτυχώσεις, σε ένα αποπνι-
κτικό αισθητήριο φλεγόμενης βάτου. Ο Αύγου-
στος περιδιάβαινε τα χωμάτινα δρομάκια ανάμε-
σα στους κορμούς και οι παιδικές παρουσίες 
έτρεχαν ασύστολα προς πάσα κατεύθυνση, παί-
ζοντας ανέμελα στις περιφραγμένες διαπλάσεις 
του χώρου. Οι τρεις τους κάθισαν στο πρώτο 
παγκάκι που εντόπισαν ελεύθερο.  



  

«Νιώθω εγκλωβισμένος» διατύπωσε τη φρά-
ση απόγνωσης ο Θανάσης. 

«Δεν υπάρχει μέλλον για τους αφανείς ήρωες 
της καθημερινότητας. Από τη στιγμή κατά την 
οποία όλα ελέγχονται, δε μας μένει τρόπος πα-
ρουσίας στον δημόσιο λόγο. Η φιλολογία είναι 
μια κάποια λύση» απάντησε ο Αντώνης. 

«Για ποιον, αγαπητέ μου; Για ποιον είναι 
λύση; Νομίζεις πως στα φιλολογικά έντυπα που 
κυκλοφορούν οι συνθήκες είναι διαφορετικές; Οι 
ίδιοι οι καθηγητές μας ελέγχουν τις επιτροπές 
αξιολόγησης των λογοτεχνικών περιοδικών· οι 
ίδιοι οι οποίοι ελέγχουν και τις αντίστοιχες επι-
τροπές σύνταξης στα φιλολογικά δεδομένα» 

«Αν σκαρώναμε μία φάρσα;» ρώτησε ανεπαί-
σθητα ο Στράτος και είδε ξαφνικά δύο ζευγάρια 
μάτια να εκκολάπτονται πάνω του με μεγεθυ-
μένα ερωτήματα. 

«Τι εννοείς;» ρώτησε ο Αντώνης. 
«Να, έλεγα…» 
«Πες μας!» πίεσε απ’ την πλευρά του ο Θα-

νάσης. 
«Στο αδιέξοδο που βιώνουμε όλο αυτό το διά-

στημα, απάντηση δεν έχω να προτείνω. Και σή-
μερα διαπιστώσαμε και οι τρεις ότι απάντηση 
δεν πρόκειται να λάβουμε στις επιθυμίες μας. 
Αρχικά, σκέφτηκα όπως αποταθούμε στο τυπο-
γραφείο του Μιχάλη Καπελούζου. Μικρό στη 
δυναμική του εργαστήρι, αλλά το πρώτο σκαλο-
πάτι για τις επιδιώξεις μας. Όμως, φοβάμαι 
ότι η επίσημη αντίδραση θα είναι καταπέλτης 
για εμάς. Δεν έχουμε καμία τύχη» τόνισε με έμ-
φαση προκειμένου να περάσει στο παρασύν-
θημα. «Για τον λόγο αυτόν σκέφτηκα να σκαρώ-
σουμε μία φάρσα στοχοποιώντας τον βασικό 
υπαίτιο αυτής της κατάστασης» 

«Ποιον απ’ όλους εννοείς;» ρώτησε με φανερό 
ενδιαφέρον ο Αντώνης. 

«Τον Κωστή Παλαμά» απάντησε με θάρρος 
εκείνος. 

«Τρελάθηκες;» επανήλθε δριμύτερος.  
«Μα, δεν ακούσατε ακόμη τη φάρσα…» 
«Εξήγησέ μας» τον προέτρεψε ο Αντώνης.  
«Να, σκέφτηκα να συντάξουμε ενημέρωση πε-

ρί αιφνίδιου θανάτου του ποιητή και να τη μοι-
ράσουμε στις εφημερίδες το βράδυ» 

«Λογικέψου!» αναφώνησε ο Στράτος. 
«Κι όμως, θα ήταν χτύπημα καίριας σημα-

σίας» συμφώνησε ο Αντώνης και αμέσως δά-
γκωσε τα χείλη σε ένδειξη μεταμέλειας.  

«Έχετε τρελαθεί; Αντιλαμβάνεστε το μέγε-
θος των επιπτώσεων;» 

«Μα, ουδείς θα συνδέσει αυτήν την πράξη με 
τα ονόματά μας» πρόφτασε να κατευνάσει την 
οργή που φούντωνε ο Θανάσης. 

«Στράτο, πάντοτε στην ιστορία, οι αδύναμοι, 
όσοι δεν έβρισκαν θέση στον ήλιο, έβρισκαν τρό-
πους να υπενθυμίζουν στους δυνατούς ότι δεν 
είναι άτρωτοι. Ας επαναλάβουμε την ιστορία 
για μία φορά ακόμη» 

«Εμένα, να μη με υπολογίζετε. Είναι ανήθικο. 
Ας ελέγχουν όλα τα έντυπα, ας μας αρνούνται τη 
δημοσίευση, ας υπολογίζουν για ισότιμους και 
ισάξιους τους ομοϊδεάτες τους. Απ’ αυτό το ση-
μείο μέχρι την απέναντι άκρη υπάρχει απόστα-
ση, την οποία δεν είμαι διατεθειμένος να περπα-
τήσω, ούτε να γίνω συνένοχος αυτής» είπε και με 
την οργή να σφυροκοπά στα μηνίγγια των ρου-

θουνιών του, αποχώρησε με βήμα γοργό. 
Πίσω του, οι δύο νεαροί άνδρες έμειναν σκε-

φτικοί.  
«Προτείνω να το προχωρήσουμε μόνοι μας. 

Μια στο τόσο αξίζει να ανασάνουμε στον καθα-
ρό αέρα» υπερτόνισε ο Αντώνης και τα δόντια 
εμφανίστηκαν στο πλατύ χαμόγελο. 

«Σήμερα κιόλας, ας συντάξουμε την επιστο-
λή. Υπογράφουμε με ψεύτικα ονόματα και πα-
ραδίδουμε στις εφημερίδες» 

«Και γιατί βράδυ;» 
«Γιατί δε θα ελέγξουν τη γνησιότητα της πη-

γής. Θα θεωρηθεί έκτακτο γεγονός. Θα σπεύ-
σουν όπως προσθέσουν στην πρώτη σελίδα το γε-
γονός» 

«Και τότε γιατί να συντάξουμε επιστολή;» 
«Θα προσδώσει επίσημο χαρακτήρα στο πε-

ριεχόμενο» 
«Κι αν μας αναγνωρίσουν;» 
«Δε θα παραδώσουμε την επιστολή εμείς οι 

ίδιοι. Θα πληρώσουμε δυο δεκάρες έναν πιτσιρι-
κά και θα μοιράσει τους φακέλους στις διευθύν-
σεις που θα του υποδείξουμε» έκανε και μία αί-
σθηση κυριαρχίας κατοικοέδρευε στην αντανά-
κλαση των οφθαλμών. «Ας μη χάνουμε χρόνο. Ο 
ήλιος σε λίγη ώρα θα χαθεί πίσω απ’ τον ορίζο-
ντα. Ας μεταφερθούμε στην οικία μου» τόνισε 
και κινήθηκε προς την έξοδο απ’ το άλσος.  

Τόση ήταν η χαρά του που δε λογάριασε τον 
Αντώνη. Ο τελευταίος, μετά τους πρώτους εν-
δοιασμούς και υπό την πίεση που πολλαπλασια-
ζόταν στην εσωτερική, αθέατη όψη της σκέψης 
του, έτρεξε να τον προλάβει. Κάθισαν γύρω από 
λευκές κόλλες χαρτί. Η πένα βούτηξε τη μυτερή 
απόληξή της στο μελάνι και αμέσως αποτύπωσε 
λέξεις και φράσεις προμελετημένου εγκλήμα-
τος. Γέλια κι ευθυμία απλώθηκαν στο δωμάτιο 
των νεαρών ανδρών. Σε λίγη ώρα ετοιμάστηκαν 
περισσότερες από οκτώ πανομοιότυπες επιστο-
λές. Τοποθετήθηκαν σε φάκελο και, αφού πρώτα 
σαλιώθηκαν λεπτομερώς απ’ τη μία άκρη ως την 
άλλη, παραδόθηκαν προς αποστολή μαζί με τις 
δύο δεκάρες που υποσχέθηκαν. Πράγματι, το 
παιδί που ανέλαβε να φέρει εις πέρας την απο-
στολή, κινήθηκε με ταχύτητα απ’ το ένα σημείο 
ενδιαφέροντος στο επόμενο, έως ότου όλες οι 
διευθύνσεις των εφημερίδων, με έδρα την πρω-
τεύουσα, έγιναν δέκτες των τραυματικών νέων. 
Επικράτησε μαζικός θρήνος και πανικός.  

Το σκοτάδι της νυχτερινής Αθήνας διέδωσε 
τα νέα εν ριπή οφθαλμού.  Οι εκδότες, πληροφο-
ρούμενοι τα καθέκαστα, δε μπήκαν στον κόπο να 
ενοχλήσουν την οικία του ποιητή, όπως διασταυ-
ρώσουν το αληθές της υπόθεσης. Έσπευσαν στα 
συνεργαζόμενα τυπογραφεία με σκοπό να μετα-
βάλλουν τα πρωτοσέλιδα των πρωινών εφημε-
ρίδων τους. Ο Φώτης Κυριακίδης απουσίαζε απ’ 
το δικό του εργαστήρι. Στη θέση του άφησε έναν 
υπάλληλο. Οι εκδότες των μεγαλύτερων σε κυ-
κλοφορία καθημερινών εφημερίδων περικύκλω-
σαν τον υπάλληλο ζητώντας άμεσες αλλαγές. 
Μεταξύ τους επιβεβαίωναν τα δεδομένα που εί-
χαν στα χέρια τους, με μόνο πειστήριο την επι-
στολή που τους παραδόθηκε στις διευθύνσεις των 
γραφείων τους. Με πρόσωπα σκυθρωπά και στε-
νόχωρα επανάφεραν μνήμες του πρότερου παρελ-
θόντος απ’ τις προσωπικές τους συναντήσεις και 
συναναστροφές με τον ποιητή. Να σου και τα 

πρώτα ποιήματα, τα οποία ψέλλιζαν στα χείλη. 
Να σου και τα δάκρυα που σύντομα μετατράπη-
καν σε χείμαρρο. Από στόμα σε στόμα, το τρα-
γικό γεγονός μεταδόθηκε απ’ άκρη σ’ άκρη των 
Αθηνών. Ο Τύπος κυκλοφόρησε τις πρώτες πρω-
ινές ώρες με πηχυαίους τίτλους αναφοράς στον 
Κωστή Παλαμά. Φόρος τιμής σε μία καθοριστι-
κή προσωπικότητα για τα ελληνικά γράμματα. 
Οι γνώμες διχάστηκαν. Και νέος κατάλογος νε-
κρών λογοτεχνών έκανε την εμφάνισή του. Ορι-
σμένες εφημερίδες εμφανίστηκαν με αναφορές σε 
τρίτα πρόσωπα, ανάμεσά τους έστεκαν οι Τέλλος 
Άγρας, Άγγελος Σικελιανός, Κώστας Βάρναλης. 
Ο πανικός των νυχτερινών ωρών μετατράπηκε 
σε ποτάμι σύγχυσης και αντιπαράθεσης. Απ’ τις 
στήλες των εφημερίδων, ανάλογα με το πρόσωπο 
το οποίο επέλεγε κάθε μία εξ αυτών προκειμένου 
να γράψει τον επικήδειο λόγο, δημοσιεύτηκαν 
κείμενα επί κειμένων και αξιολογήσεις επί αξιο-
λογήσεων. Τη νύχτα, οι μηχανές δακτυλογρά-
φησης δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό.  

Όλα αποκαλύφθηκαν με την εμφάνιση όσων 
πίστευαν για νεκρούς στις υπηρεσίες τους. Μέ-
χρι και στα νεκροταφεία είχαν παραγγελθεί κά-
σες, δημοσία δαπάνη, ενώ οι εφημερίδες ανήγ-
γειλαν τις ώρες τέλεσης της νεκρώσιμης ακο-
λουθίας. Η εθνική θλίψη, η οποία πλανήθηκε 
πάνω απ’ τη χώρα, έδωσε τη θέση της στην 
εκδικητική μανία κατά παντός υπευθύνου. Οι 
επίσημες αρχές αναζήτησαν τους πρωταίτιους 
της συλλογικής αυτής γελοιοποίησης. Η στρα-
πατσαρισμένη δημόσια εικόνα έπρεπε πάση θυ-
σία να αποκατασταθεί. Λυτοί και δεμένοι κινη-
τοποιήθηκαν προκειμένου να αναγνωριστούν οι 
εγκληματίες της αισχρής αυτής πράξης. Το παι-
δί που μετέφερε τους φακέλους, εντοπίστηκε 
και ανακρίθηκε επί τρεις ημέρες. Μαζί μεταφέρ-
θηκαν για περαιτέρω εξηγήσεις στη χωροφυλα-
κή και οι γονείς του ανήλικου. Τους κατηγόρη-
σαν για αμέλεια και έκθεση σε κίνδυνο του τέ-
κνου τους. Η εισαγγελία Αθηνών ανέλαβε τις εκ-
κρεμότητες της κατηγορίας. Ωστόσο, οι δράστες 
έμεναν ασύλληπτοι. Έως τη μέρα, κατά την 
οποία ο Φώτης Κυριακίδης κατέθεσε για τους 
τρεις φοιτητές που τον επισκέφτηκαν και τον ρώ-
τησαν για τη δυνατότητα έκδοσης περιοδικού. 

«Αναφέρθηκε το όνομα του ποιητή Κωστή 
Παλαμά» επανέλαβε εις διπλούν για να προσδώ-
σει υπεραξία μάρτυρα στα λεγόμενά του.  

Και οι αρχές άλλαξαν την πορεία των ερευ-
νών. Στράφηκαν στους τρεις νεαρούς άνδρες. Οι 
μέχρι πρότινος καθημερινές συναντήσεις τους, 
μετά το γεγονός, αραίωσαν έως την ολική έκλει-
ψή τους. Κλείστηκαν στις οικίες τους και απομο-
νωμένοι στις τύψεις, που εδραίωναν την παρου-
σία τους στις σκέψεις, ανέμεναν υπομονετικά τον 
κυκεώνα των εξελίξεων να κοπάσει. Ωστόσο, 
όταν την πόρτα του ιδιωτικού τους χώρου έκρου-
σε η χείρα της χωροφυλακής, όλα μεταβλήθηκαν 
άρδην. Κλήθηκαν σε απολογία και οι εξηγήσεις 
τις οποίες έδωσαν, οι αντιφάσεις στις οποίες υπέ-
πεσαν και οι ενοχλητικές ερωτήσεις στις οποίες 
υποχρεώθηκαν να απαντήσουν, προκάλεσαν νέα 
έκρηξη δημοσιευμάτων. Ο Τύπος είχε ήδη κατα-
δικάσει τους τρεις φοιτητές, δίχως την επίσημη 
καταγγελία των αρχών. Μόλις και η τελευταία 
επιβεβαιώθηκε ακολούθησε η δίκη. Το ενδιαφέ-
ρον της κοινής γνώμης υπήρξε μεγάλο. Δίκη, η 



φήμη και η αναγνωσιμότητα της οποίας ξεπέρασε 
τα σύνορα της ελληνικής επικράτειας και μετα-
τράπηκε σε πρωτοσέλιδα στον γαλλικό και γερ-
μανικό Τύπο. Τα πρόσωπα της ιστορίας, τα οποία 
ενεπλάκησαν στο κακόγουστο αυτό αστείο, με τις 
απρόσμενες προεκτάσεις, έσπευσαν να ζητήσουν 
επιείκεια. Ουδεμία, ωστόσο, έκκληση έκαμψε το 
φρόνημα των δικαστικών αρχών. Στα εξιλαστήρια 
θύματα της υπόθεσης, πρόεδροι και εισαγγελείς, 
αντίκριζαν την κατάλληλη περίσταση εκτόνωσής 
των, εναντίον τους, κατηγοριών περί ανευθυνό-
τητας και πολιτικής σκοπιμότητας, με τις οποίες, 
μερίδα του Τύπου, στοχοποιούσε τις αποφάσεις 
τους σε υποθέσεις μείζονος σημασίας για την 
οικονομική και πολιτική πορεία του τόπου.  

Μήνες διήρκεσε η ακροαματική διαδικασία. 
Οι τρεις κατηγορούμενοι, όλο αυτό το διάστημα, 
έμεναν σιωπηλοί, στριμωγμένοι, στις απεικο-
νιστικές φωτογραφίες με τις οποίες τα πρωτο-
σέλιδα των εφημερίδων γέμιζαν τις σελίδες τους 
με πιθανές και απίθανες ιστορίες. Οι δημοσιο-
γράφοι κατέγραφαν τα δεδομένα και πρόσθεταν 
τόνους υπαρκτής και ανύπαρκτης ύλης, προκει-
μένου να δικαιώσουν τον κάματο της επαγγελ-
ματικής τους ιδιότητας. Ψυχολόγοι, γιατροί, 
ποινικολόγοι, καθηγητές και λογοτέχνες παρέ-
λασαν απ’ τη δικαστική αίθουσα. Ορκίστηκαν να 
πουν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, θέτοντας 
την παλάμη του δεξιού τους χεριού στο 
ευαγγέλιο. Δημιούργησαν ένα πλαίσιο εγκλη-
ματικής υφής και μία αίσθηση υπονόμευσης των 
ηθικών αξιών τής κοινωνίας, γεγονός το οποίο 
διαμόρφωσε την επιθετική ρητορική τής κοινής 
γνώμης εναντίον τους. Και όταν έφτασε η ώρα 
της απολογίας των κατηγορουμένων, δεν περίσ-
σεψε σπιθαμή γης απ’ το ιερό αυτό κειμήλιο της 
χριστιανοσύνης για να ορκιστούν καθείς εξ 
αυτών. Κινητοποίησαν το σάλιο που είχε στεγνώ-
σει στη στοματική κοιλότητα κι επιχείρησαν να 
δικαιολογηθούν. Μα, προτού προλάβουν να αρ-

θρώσουν τις πρώτες λέξεις της υπερασπιστικής 
τους θέσης, διατάχθηκαν να σιωπήσουν και να 
επανέλθουν στην πρότερη θέση τους.  

Τα πολιτικά γεγονότα που ακολούθησαν την 
κατάρρευση του χρηματιστηρίου στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής και η οποία σύντομα θα 
παρέσερνε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες στην εσω-
στρέφεια, μετέφεραν το ενδιαφέρον του αναγνω-
στικού κοινού σε άλλες ειδήσεις, που σπαρτα-
ρούσαν απευθείας απ’ τον Ατλαντικό ωκεανό. 
Δεν έμενε χώρος για τους τρεις επίδοξους φαρ-
σέρ. Η «δίκη των λουλουδιών», όπως καταγρά-
φηκε στα ιστορικά κατάστιχα των δημοσιογρα-
φικών πηγών, απώλεσε τη δημόσια προσοχή. 
Αναβλήθηκε κατ’ επανάληψη. Δεν ολοκληρώθη-

κε ποτέ. Οι τρεις νέοι άνδρες, με μόνιμες κατη-

γορίες σε εκκρεμότητα, διαγράφηκαν απ’ το 
τμήμα Φιλολογίας. Με το ποινικό μητρώο 
αμαυρωμένο στους φακέλους των αρχών, εξαφα-
νίστηκαν από προσώπου γης. Κανείς δεν έμαθε 
σχετικά με την τύχη τους. Φήμες μονάχα κυ-
κλοφορούσαν στην Αθήνα· φήμες που συνόδευαν 
κάθε ραστώνη καλοκαιριού, όταν οι ζέστες του 
Αυγούστου γίνονταν ανυπόφορες. 

 

 

 
να βράδυ, όταν πήγαινα στην τρίτη δημο-
τικού, ξύπνησα γιατί άκουσα τη μαμά μου 

να ουρλιάζει. Ο μπαμπάς μου την έβριζε και τη 
χτυπούσε και η μαμά φώναζε πνιχτά να μη με 
ξυπνήσει. Την επόμενη μέρα, όταν ο μπαμπάς 
έφυγε για τη δουλειά, η μαμά μάζεψε δυο βαλί-
τσες ρούχα και με πήρε και φύγαμε με το λεω-
φορείο σε μια άλλη πόλη, για να μείνουμε στο 
σπίτι της γιαγιάς. Ο μπαμπάς ήρθε με το αυτο-
κίνητο δυο φορές, κλαίγοντας για να γυρίσουμε 
πίσω, αλλά η μαμά τον έδιωξε χωρίς πολλές 
κουβέντες. Δεν τον έχω ξαναδεί από τότε και 
τώρα πηγαίνω στην έκτη τάξη. 

Δεν μου άρεσε στην αρχή η καινούργια πόλη 
της γιαγιάς, γιατί έχασα όλους μου τους φίλους 
και τα παιδιά με κορόιδευαν για την προφορά 
μου, όμως πέρασαν τα χρόνια και συνήθισα κι 
έκανα νέους φίλους. Στην πολυκατοικία που μέ-
νουμε με τη γιαγιά, ήρθε κι έμεινε ακριβώς από 
κάτω μας ένα κορίτσι που μου αρέσει πολύ. Τη 
λένε Ξένια, είναι μία τάξη μικρότερη, αλλά 
κάνουμε παρέα στα διαλείμματα, γιατί είναι κι 
αυτή ξένη σαν εμένα και θέλω να της ζητήσω να 
’μαστε μαζί. 

Ένα βράδυ που μόλις είχα πέσει να κοιμηθώ, 
άκουσα την Ξένια να ουρλιάζει και μετά άκουσα 
τον μπαμπά της να βρίζει τη μαμά της. Θυμήθη-
κα τον δικό μου μπαμπά και θύμωσα κι ήθελα να 
κατέβω να την προστατέψω, γιατί φοβήθηκα μην 
την πάρει η μαμά της και φύγουν, όπως έκανε 
και η δική μου μαμά. Την άλλη μέρα της μίλησα 
στο σχολείο και της είπα όσα άκουσα, όμως η 
Ξένια θύμωσε κι άρχισε να με αποφεύγει στα 
διαλείμματα. Στενοχωρήθηκα πολύ, ειδικά όταν 
και τις επόμενες μέρες κατάλαβα ότι μου κρύβε-
ται. 

Ένα άλλο βράδυ, που δεν μπορούσα να κοι-
μηθώ απ’ τη στενοχώρια μου, άκουσα πάλι την 
Ξένια να ουρλιάζει κι έτρεξα να ξυπνήσω τη μα-
μά μου για να της το πω. Όμως η μαμά έβαλε 
τα χέρια στο πρόσωπο κι άρχισε να κλαίει και 
στενοχωρήθηκα ακόμα πιο πολύ που της θύμισα 
τον μπαμπά. Κλειδώθηκα τότε στο μπάνιο κι 
έριχνα νερό στο πρόσωπό μου για να σκεφτώ τι 
θα κάνω. Και οι φωνές της Ξένιας ξεσήκωναν 
την πολυκατοικία κι εγώ θύμωνα μέσα μου κι 
έριχνα κι άλλο νερό στο πρόσωπό μου. Μέχρι 
που οι φωνές σταμάτησαν κι εγώ κάθισα στη λε-
κάνη κλαίγοντας. 

Και μπερδεύτηκαν στο μυαλό μου οι άσχημες 
αναμνήσεις οι δικές μου και το πνιχτό κλάμα 
της μαμάς και τα ουρλιαχτά απ’ το ξύλο, ανακα-
τεμένα· τα δικά μου και της Ξένιας και της 
μαμάς μου και της μαμάς της. Και ένιωθα ότι 
κάτι πρέπει να κάνω για να μην ξανασυμβεί όλο 
αυτό κι ευχόμουν να είχα τη δύναμη να το 
νικήσω όλο αυτό το κακό. Και ξαφνικά ένιωσα 
να αλλάζω και να μεταμορφώνομαι και ζαλίστη-
κα κι έπεσα στο πάτωμα. Και όταν συνήλθα δεν 
ήμουν πια άνθρωπος, αλλά ένα φίδι τεράστιο, 
γυαλιστερό, κίτρινο και μαύρο, και κάθε μου 
αναπνοή έβγαζε ένα σφύριγμα θανατερό. Και 
σήκωσα το κεφάλι μέσα στο μπάνιο κι άκουσα 
το κλάμα της Ξένιας και ήθελα να πάω κοντά 
της να την προστατέψω. Και τρύπωσα μέσα στο 
νερό της λεκάνης και σύρθηκα μέσα στον σω-

λήνα και γλίστρησα στην αποχέτευση και βρέ-
θηκα στον κάτω όροφο που ήταν το σπίτι της. 
Και κολύμπησα μέσα στα βρώμικα νερά κι έκα-
να βόλτες στις σωληνώσεις μέχρι να καταφέρω 
να προσανατολιστώ. 

Όταν βρήκα τον δρόμο για το μπάνιο τους, 
ηρέμησα τον θυμό μου και περίμενα υπομονε-
τικά. Μόλις άκουσα τα βήματα του πατέρα της 
στο μπάνιο και το φερμουάρ να κατεβαίνει, πή-
ρα θέση μάχης και τινάχτηκα μέσα απ’ τη λεκά-
νη της τουαλέτας και κάρφωσα τα δόντια μου 
στον γυμνό πισινό του κι άδειασα όλο μου το δη-
λητήριο. Ούρλιαξε απ’ τον πόνο και σωριάστη-
κε στο πάτωμα με τα μπατζάκια στους αστρα-
γάλους, ούρλιαξε πιο δυνατά και από την Ξένια 
και τη μαμά της και τη μαμά μου και εμένα. 

Και μετά βγήκα ολόκληρος έξω απ’ τη λε-
κάνη και σύρθηκα στο πάτωμα μέχρι το σαλόνι, 
να βρω την Ξένια να της πω πως όλα τελείωσαν 
πια. Κι αυτή με είδε και φοβήθηκε και άρχισε 
να σκληρίζει κι έπιασε ένα μεγάλο πορσελάνινο 
βάζο που είχαν στο τραπεζάκι και μου το πέ-
ταξε. Το βάζο έγινε χίλια κομμάτια και το 
κεφάλι μου έλιωσε. Ο φόβος τελείωσε πια. 

 

* Διήγημα από τη συλλογή «Φόβος Κανένας»             
που κυκλοφορεί ελεύθερα στο διαδίκτυο: 
https://www.openbook.gr/fovos-kanenas/ 

 
 

 

 
Κύριε, δώσ’ μου, 

μες στη φριχτήν οσμήν οπού διαβαίνω, 
για μια στιγμή την άγια Σου γαλήνη, 
να σταματήσω ατάραχος στη μέση 

απ' τα ψοφίμια, και ν’ αδράξω κάπου 
και στη δική μου τη ματιάν έν’ άσπρο 
σημάδι, ως το χαλάζι, ωσάν το κρίνο· 

 

Αγγ. Σικελιανός, Άγραφον 
 

«Οι υπάλληλοι  
όλοι λιώνουν και τελειώνουν…» 

 
Οι λέξεις παρέμειναν μετέωρες για μια στιγμή 
εμπρός στα μάτια της. Η γραμματέας –βοηθητι-
κό προσωπικό άρτι αφιχθέν εκ του Υπουργείου 
Γεωργίας– πρόλαβε να διακρίνει μονάχα κατα-
κερματισμένους στίχους εκείνου του νέου ποιη-
τού. Τα δάχτυλά της διέτρεξαν βιαστικά τις σελί-
δες κι επιδέξια κατάφεραν να παραχώσουν κάτω 
από μία στοίβα ανεπίδοτων, ακόμη, επιστολών 
την ποιητική συλλογή, που είχε κυκλοφορήσει 
στην πρωτεύουσα προ ολίγων ημερών. Στο άκου-
σμα των ανδρικών βημάτων να αντηχούν στο 
μαρμάρινο δάπεδο, ο κορμός της αυτομάτως ορ-
θώθηκε. Σταγόνες ιδρώτα στεφάνωσαν το μέτω-
πό της, καθώς προετοιμάστηκε για να προϋπα-
ντήσει τον «μυθικόν Κέρβερον», όπως συνήθιζαν 
να τον αποκαλούν στην υπηρεσία.  

Οι ψίθυροι στα διπλανά γραφεία μεμιάς διεκό-
πησαν, όταν ο Ελβετός Άντριου Κόλλινς εισήλθε 
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στον προθάλαμο της διευθύνσεως. Ήλεγξε τον 
χώρο με το σύνηθες σκυθρωπό του βλέμμα, το 
οποίο ομοίαζε με εκείνο το γκριζωπό σύννεφο, 
που είχε επίμονα εγκατασταθεί στον αττικό ου-
ρανό το τελευταίο διάστημα. Έπειτα, αναζήτησε 
στην εσωτερική τσέπη του γιλέκου του το μπρού-
ντζινο ρολόι, οικογενειακό κειμήλιο, ενθύμημα 
της αλλοτινής πατρίδος. Κοίταξε φευγαλέα την 
ώρα κι έπειτα άφησε τη συναρμοσμένη αλυσίδα 
να κυλήσει ησύχως στην αρχική θέση της.  

Η συνέπεια εκείνου του ανδρός ήτο το παν…  
Τούτο το χαρακτηριστικό ίσως ώθησε τον 

Ερρίκο Μοργκεντάου, στη συγκεκριμένη επιλο-
γή. Προ έξι μηνών, ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Αποκαταστάσεως Προσφύγων ανέθεσε στον 
Κόλλινς το δυσχερές έργο της επιβλέψεως των 
ανεγερθέντων αστικών προσφυγικών συνοικι-
σμών. Ήλπιζε πως, όντας συνεπής και αδέκα-
στος, ο Κόλλινς –τοπογράφος και ταυτοχρόνως 
δεινός γνώστης των νομικών υποθέσεων της Ελ-
λάδος– θα συνέβαλλε τα μέγιστα στην ανακού-
φιση των κατατρεγμένων οικογενειών που μετά 
την ασύλληπτη καταστροφή, περιεφέροντο στην 
πρωτεύουσα και την επικράτεια άστεγοι, ρακέν-
δυτοι, στερημένοι κάθε ελπίδος. Πιστός στην 
υπόσχεση προς τον μέντορά του, αναλάμβανε 
καθήκοντα κάθε ημέρα στις εννέα ακριβώς, φέ-
ροντας υπό μάλης τον καφετί δερμάτινο φάκελο. 
Παρακολουθούσε ευλαβικά την ανέγερση των 
συνοικισμών, επιμελείτο τα νέα πολεοδομικά 
σχέδια και μελετούσε τους νόμους, που μετα-
βάλλονταν με την ίδια ταχύτητα που μεταβάλ-
λονταν και οι κυβερνήσεις.  

«Αφίχθη;» διερωτήθηκε μεγαλοφώνως.  
Η γυναίκα ένευσε καταφατικά, μα ο Κόλλινς 

είχε ήδη προχωρήσει στο εσωτερικό του γρα-
φείου, σύροντας την πόρτα πίσω του. Αμέσως, η 
οσμή του πούρου, αναμεμειγμένη με το διακρι-
τικότερο άρωμα του τέιου, κατέκλυσαν τα ρου-
θούνια του.  Αδυνατούσε να διακρίνει το πρόσω-
πο του γαντοφορεμένου ανδρός, που, καθήμενος 
στη βελούδινη πολυθρόνα, την προοριζόμενη για 
τους επισκέπτες, ανακάτευε το αχνιστό αφέ-
ψημα παρατηρώντας με πρωτόγνωρο ενδιαφέ-
ρον τις περίτεχνες παραστάσεις του φυσικού κό-
σμου, σκαλισμένες επάνω στο  ασημί σαμοβάρι.  

 «Φίλτατε», αναφώνησε αυθόρμητα ο άνδρας 
κι έστρεψε το ροδαλό πρόσωπό του προς την εί-
σοδο. Τα χαρακτηριστικά του είχαν παραμορφω-
θεί, σαν να τον είχε κατακυριεύσει κάποιος δαί-
μων που του επέφερε την έξαψη. Τα φρύδια του 
–τοξοειδείς αψίδες– ανασηκώθηκαν, τα χείλη πα-
ραμέρισαν αποκαλύπτοντας ένα επίπλαστο μει-
δίαμα.  

«Κύριε βουλευτά», ανταπέδωσε ο Κόλλινς 
τον χαιρετισμό με κάποια τυπικότητα που άγγι-
ζε τα όρια της ψυχρότητας. Ισορροπώντας αδέ-
ξια τον φάκελο ανάμεσα στον κορμό και τον 
αγκώνα, απεκδύθηκε το λινό σακάκι κι εναπόθε-
σε τη ρεπούμπλικα στον καλόγερο. Το λουστρα-
ρισμένο μεταλλικό έπιπλο θύμιζε άλλοτε απο-
στεωμένο σαρκίο και άλλοτε λείψανο δέντρου 
αποτεφρωμένου από μαινόμενη πυρκαγιά.  

Χωρίς να εκφέρει άλλη κουβέντα, ο Κόλλινς 
στάθηκε εμπρός στο εβένινο γραφείο. Η γραμ-
ματεύς είχε τοποθετήσει επιμελώς, πλάι στους 
δερματόδετους τόμους της Νομικής με τα χρυ-
σοποίκιλτα γράμματα στη ράχη, τα αποκόμμα-

τα του ημερησίου τύπου με αλφαβητική σειρά, 
κατόπιν δικής του υποδείξεως. Στα αριστερά, σε 
εμφανή θέση, παρέμενε η πρόσκληση του φιλο-
λογικού συλλόγου για την εκδήλωση της ερχό-
μενης εβδομάδας – υπενθύμιση πως όφειλε να 
παρευρεθεί στη βράβευση κάποιου επίμονου 
εργάτη του λόγου. Στο κέντρο, υπήρχε το ξύλινο 
κιβώτιο που με μια πρώτη ματιά έμοιαζε αδιά-
φορο. Εντός του, όμως, υπήρχε μια γραφομηχα-
νή, ίσως η πρώτη που είχε εμφανιστεί στη χώ-
ρα, μάρκας Underwood, ειδικής παραγγελίας 
ώστε να διαθέτει ελληνικούς χαρακτήρες. Η 
μαύρη επιφάνεια, ο γυαλιστερός κύλινδρος  και 
η ταινία της μελάνης, έρχονταν σε έντονη αντί-
θεση με τα στρογγυλά, μεταλλικά πλήκτρα, που 
έμοιαζαν με νομίσματα.  

«Γιγνώσκετε, βεβαίως, τον λόγον της επι-
σκέψεώς μου» δήλωσε ο βουλευτής με στεντό-
ρεια φωνή κι έσυρε τα χέρια του ανυπόμονα 
επάνω στο γυαλιστερό ύφασμα του παντελονιού. 
«Ζήτημα σπουδαιοτάτης σημασίας! Βουλόμεθα 
επιδείξαι τη μεγίστην επιμελείαν»  

«Περί του οικήματος επί της οδού Αργυρου-
πόλεως» συμπλήρωσε λακωνικά τη φράση ο 
Κόλλινς.  

«Οικήματος; Οικήματος;» διαμαρτυρήθηκε 
εντόνως ο βουλευτής με βδελυγμία. «Μα, πρό-
κειται περί ερειπίου, φίλτατε! Ασφαλώς, περί 
ερειπίου» 

Οι παρειές του βουλευτού φλέγονταν πια, 
ενώ οι κόρες των ματιών του είχαν διασταλεί 
επικίνδυνα. Πλατάγισε τη γλώσσα και με απο-
δοκιμασία ύψωσε το κεφάλι περήφανα προς τα 
πίσω. Οι παχυλές πτυχώσεις τού δέρματος 
στην περιοχή του λαιμού ξεχείλιζαν από τον 
γιακά του ενδύματος και οι φλέβες στους κροτά-
φους σχημάτιζαν έναν μικροσκοπικό χάρτη που 
παλλόταν από σύγχυση. Με τρεμάμενα χέρια, ο 
βουλευτής εναπέθεσε το πορσελάνινο σκεύος στο 
βοηθητικό σκαλιστό τραπέζι και το απομάκρυ-
νε, με εκνευρισμό, από κοντά του. 

Αντιθέτως, ο κύριος Κόλλινς δεν είχε απω-
λέσει την ψυχραιμία του. Τα χαρακτηριστικά 
του προσώπου του διατηρούσαν τη συνήθη βλο-
συρότητα και αινιγματικότητα, ομοιάζοντας με 
εκείνες τις προσωπογραφίες του Ντύρερ, έτσι 
καθώς ξεκλείδωνε το ερμάριο. Έπειτα, παραμε-
ρίζοντας την πληθώρα των εντύπων, άπλωσε 
στην επιφάνεια του γραφείου το ειδικό πολεοδο-
μικό σχέδιο που αφορούσε την ανοικοδόμηση 
των συνοικισμών και το παρουσίασε στον εκ-
πρόσωπο της πολιτείας.  

«Το οικόπεδον παρεχωρήθη στον σεβαστόν 
εξάδελφόν μου, κύριον Μιλτιάδη Ευταξίαν δια 
προφορικής εντολής. Ο βασιλεύς…» ξεκίνησε να 
διηγείται ο βουλευτής. 

Μα, η υπόθεση ήταν γνωστή και μάλλον πε-
ρίπλοκη. Η συγκεκριμένη έκταση επί της οδού 
Αργυρουπόλεως ανήκε στο ελληνικό κράτος, αλ-
λά παρέμενε ανεκμετάλλευτη εδώ κι έναν αιώνα. 
Στην πράξη, η διαχείριση και εκμετάλλευσή της 
υπάγονταν στο Υπουργείο Γεωργίας. Προ δεκα-
ετίας, μάλιστα, γραφεία του Υπουργείου επρό-
κειτο να συστεγαστούν στη συγκεκριμένη έκτα-
ση, ωστόσο λόγω περίπλοκων γραφειοκρατικών 
ζητημάτων, η ανέγερση του κτηρίου παρέμεινε 
ημιτελής. Ο μεγαλοεπιχειρηματίας Μιλτιάδης 
Ευταξίας ισχυριζόταν ότι ο αείμνηστος βασιλιάς 

Γεώργιος Α΄ τού είχε παραχωρήσει την επι-
καρπία με προφορική εντολή, μα δεν διέθετε κα-
νένα επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την 
κατοχή τού αντίστοιχου τίτλου. Όταν, λοιπόν, 
ο Ευταξίας επέστρεψε από τη Βλαχία όπου δρα-
στηριοποιούταν επαγγελματικά προ τριών μη-
νών, απαίτησε να καρπωθεί τα δικαιώματά του. 
Ωστόσο, το κτίριο είχε πια ενταχθεί στο σχέδιο 
απαλλοτριώσεως, καθώς βρισκόταν εντός των 
σχεδιαζόμενων προσφυγικών συνοικισμών. Τη 
διαχείριση του δυσεπίλυτου ζητήματος, ο Μορ-
γκεντάου την ανέθεσε προσωπικά στον Κόλλινς. 
Και τώρα εκείνος δεχόταν καθημερινώς πιέσεις 
να εξαιρέσει την έκταση από το σχέδιο και να 
παραχωρήσει τους τίτλους ιδιοκτησίας στον Ευ-
ταξία, που επεδίωκε διακαώς να επεκτείνει τις 
βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας που διέθετε.  

«Αδύνατον», αποφάνθηκε ο Κόλλινς, σείοντας 
το κεφάλι τελεσίδικα. Έσφιξε τον καφέ φάκελο 
στα πλευρά του και σαν έλασμα, μετακινήθηκε 
στην άλλη γωνία του δωματίου. Άνοιξε διάπλατα 
το παράθυρο, αναμένοντας το δροσερό, εαρινό αε-
ράκι να ανακουφίσει την τεταμένη ατμόσφαιρα.  

«Ακέραιος  ανήρ. Αδωροδόκητος», έγραφε ο 
Μόργκεντάου στη συστατική επιστολή που 
σήμανε και την ανάληψη των καθηκόντων του.  

 «Δυνατότατον…» σχολίασε ο βουλευτής. Τα 
μάτια του σπίθισαν, μόλις εναπόθεσε με περίσ-
σιο θάρρος επάνω στα πολεοδομικά σχέδια, ένα 
ευμέγεθες βελούδινο πουγκί, του οποίου το πε-
ριεχόμενο κροτάλισε χαρακτηριστικά.  

 

 
 

Ο Κόλλινς έφυγε από το γραφείο σαν κυνη-
γημένο θήραμα και τώρα βάδιζε στις κεντρικές 
οδούς τής πρωτευούσης, ανάμεσα στους πολυ-
άριθμους διαβάτες, με βλέμμα κενό. Εκείνη την 
ώρα της ημέρας, η πόλη κατακλυζόταν από κυ-
ρίους της υψηλής κοινωνίας, καλοντυμένους με 
ακριβά υφάσματα, με φράκο, γιλέκο και ψηλό 
καπέλο. Αυτοί, άλλοτε επιβιβάζονταν στις σκε-
παστές άμαξες κι έσπευδαν στις εργασίες και 
τις απασχολήσεις τους κι άλλοτε απολάμβαναν 
τον πρωινό περίπατο στις πλακόστρωτες πλα-
τείες και τον Εθνικό Κήπο, που είχε πρόσφατα 
μετονομαστεί μετά την ψήφιση του Συντάγ-
ματος της Ελληνικής Δημοκρατίας του ιδίου 
έτους. Κάπου κάπου, τη σιωπή διατάρασσε κά-
ποιο όχημα, από τα λίγα που κυκλοφορούσαν 
στην πόλη, σαν το δικύλινδρο Renault τού Γεωρ-
γίου Πεσμαζόγλου, που είχε εισαχθεί εκ Παρι-
σίων. Οι κύριοι συχνά συνοδεύονταν από τις συ-
ζύγους των, οι οποίες, μιμούμενες τον ευρωπαϊ-
κό συρμό και τα roman-feuilleton, επέλεγαν θελ-
κτικά, πτυχωτά φορέματα στο ύψος του γονάτου, 
μεταξωτές κάλτσες, λεπτά πανωφόρια και 
πολύχρωμα καπέλα. Καλλωπίζονταν με ψιμύθια, 
παρφουμαρίζονταν με γαλλικά αρώματα και 
στόλιζαν τους κόρφους τους με σειρές μαργα-
ριταριών ή πολύτιμους λίθους. Πολλοί εξ αυτών, 
του απέδιδαν έναν σύντομο χαιρετισμό κι ένα 
νεύμα, καθότι ο Αμερικανός αποτελούσε προ-
σωπικότητα γνωστή στους κοσμικούς κύκλους.  

Λαός ολόκληρος εν κινήσει και στην πολυσύ-
χναστη εμπορική οδό. Τα μαγκόπαιδα της ήβης 
σουλατσάριζαν δώθε κείθε, ανταλλάσσοντας πει-
ραχτικούς χαιρετισμούς.  Μικροπωλητές άπλω-
ναν στο έδαφος τη νεοφερμένη πραμάτεια τους ή 



έσερναν τα τροχοφόρα καρότσια. Γαλατάδες με 
το κασκέτο φορεμένο ανάποδα, κάνανε διανομές 
σφυρίζοντας, κουλουρτζήδες αναζητούσαν τον 
επιούσιο στις δεκάρες της ημέρας. Παρά πέρα, 
δυο γανωματήδες χειρονομούσαν έντονα κι 
ισορροπούσαν τα μπακιρένια σκεύη στη φωτιά, 
που ήταν πια έτοιμα για το γαλβάνισμα. Η 
ψιλόλιγνη φιγούρα τού Αμερικανού άξαφνα συ-
γκρούστηκε με τον αμούστακο εφημεριδοπώλη. 
Τα έντυπα σκόρπισαν δεξιά και αριστερά, τρο-
μάζοντας τα περιστέρια, που αλαφιασμένα πέ-
ταξαν προς κάθε κατεύθυνση. Ο νεαρός βλαστή-
μησε, μα ο Κόλλινς ουδόλως έδειξε να ενοχλεί-
ται από την απρόσμενη σύγκρουση.  

Συνέχισε το βάδισμά του με εκείνον τον χαρα-
κτηριστικό ρυθμό, που προσομοίαζε ακολουθία 
νεκρικής πομπής. Έσφιγγε τον φάκελο εμπρός 
στο στέρνο, σαν να ήταν πολύτιμο απολεσθέν που 
ευρέθη αιφνιδίως. Παραμέριζε τους πεζούς και 
προχωρούσε, προχωρούσε, μέχρι που η φιγούρα 
του χάθηκε στα στενά σοκάκια της πόλης.  

Σχεδόν υπνωτισμένος, έφτασε στην οδό Αργυ-
ρουπόλεως αργά το μεσημέρι. Είχε απομακρυν-
θεί κατά πολύ από τον αστικό ιστό και είχε μετα-
βεί στα προσφυγικά, όπως επιβεβαίωναν οι λοφί-
σκοι που υψώνονταν άγονοι στον ορίζοντα, οι αυ-
τοσχέδιες παράγκες και τα χαμόσπιτα πρόχειρα 
κατασκευασμένα με ευτελή υλικά όλων των ει-
δών. Ο Κόλλινς αγνοούσε τον ιδρώτα που είχε 
ποτίσει τον γιακά του κολλαριστού πουκαμίσου 
του, τις τσακίσεις που σχημάτιζε το λινό ύφασμα 
του κουστουμιού του, το εναγώνιο μούδιασμα 
στα μέλη. Ο μυθικός Κέρβερος, κατά τους υφι-
σταμένους του, είχε μετατραπεί σε έναν «υπο-
τακτικόν κύνα» που ύψωνε το βλέμμα, λες και 
επεδίωκε να οσμιστεί ένα θήραμα απροσδιόριστο.  

Ο βηματισμός διακόπηκε αυτομάτως μόλις 
έφτασε στο επίμαχο οίκημα. Ένας άνδρας μονά-
χος εμπρός στο μισογκρεμισμένο οικοδόμημα. 
Οι εναπομείναντες τοίχοι του είχαν χορταριά-
σει, αποκαλύπτοντας πλίνθους και σίδερα. Η 
στέγη είχε μερικώς υποχωρήσει. Στην πόρτα, ο 
γδαρμένος μπερντές δεν παρέπεμπε καθόλου σε 
κτήριο που βρισκόταν υπό την κατοχή του 
Υπουργείου, αλλά σε τρώγλη. Τα πορτοπαράθυ-
ρα διαλυμένα σαν ξεδοντιάρικα ούλα. Τα σανί-
δια φαγωμένα από την πολυκαιρισμένη μοναξιά.  

Πηγαία περιέργεια τον έσπρωξε να πλη-
σιάσει. Τα δάχτυλά του είχαν μελανιάσει από το 
σφίξιμο του φακέλου.  Η καρδιά του βάρυνε 
απρόσμενα, καθώς έκανε μερικά διστακτικά βή-
ματα κι ανέβηκε τα φαγωμένα σκαλοπάτια. 
Κρυφοκοίταξε στο εσωτερικό. Μια μαντιλοφο-
ρεμένη γυναίκα, σακάτισσα, είχε ξαπλωθεί στο 
πάτωμα, σε ένα χράμι γεμάτο μπαλώματα. Τα 
μάτια της σφραγισμένα, το στόμα μισάνοιχτο. 
Μονάχα ο ρόγχος, που ξετρύπωνε από το μισά-
νοιχτο στόμα της, υπενθύμιζε πως ακόμη βρι-
σκόταν εν ζωή. Πλάι της δύο μελανούρια, νήπια 
σχεδόν, αποστεωμένα και ημίγυμνα, μοιράζο-
νταν ένα ξεροκόμματο βουτηγμένο στη μούχλα. 
Μήτε έκλαιγαν, μήτε φώναζαν. Κάθονταν μο-
νάχα πλάι στο ημιθανές κουφάρι και μασου-
λούσαν την ξεραμένη φέτα.  

«Α!» μουρμούρισε μονάχα. 
Πισωπάτησε και το ’βαλε στα πόδια. Κουρ-

νιαχτός είχε καλύψει τα προηγουμένως γυαλι-
στερά παπούτσια του. Η άτακτος φυγή τον 

κατέστησε απρόσεκτο. Σκόνταψε σε μια ανωμα-
λία του εδάφους, σε ένα μυτερό πέτρωμα. Τα 
γόνατά του υποχώρησαν, η ανάσα του τεμαχί-
στηκε, τρεμάμενη. Προσγειώθηκε μέσα στα λα-
σπόνερα, στον βρωμερό πολτό που έρρεε κατά 
μήκος της απελπισμένης παραγκούπολης. Τα 
χέρια του βουτήχτηκαν στο νωπό χώμα, τα πό-
δια βούλιαξαν στο χαντάκι. Ο φάκελος είχε γλι-
στρήσει από τα χέρια του. Κείτονταν παραδίπλα 
διαλυμένος. Ορθάνοιχτος. Άδειος.  

 

 

Στα υπόγεια δώματα του Δία  
η Αληκτώ, η Ερινύα, κλαίει βουβά. 
Θρηνεί αυτή που χώνει σπόρους της οργής  
σ’ ανυπεράσπιστες καρδιές θνητών 
και που θερίζει τιμωρίες θύελλες.  
 

Προχθές, λοιπόν, στο δείπνο των θεών,  
ο Σάτυρος έσυρε γέλιο περιπαικτικό 
παρασυρμένος-ίσως- απ’ το ανέρωτο κρασί 
κι απ’ τα φαιδρά λυγίσματα των Νηρηίδων. 
Χοροί, χαμόγελα, κουνήματα, θεσπέσιες ευωδίες  
που κρέμονταν 
σαν ολόχρυσα τσαμπιά ηδονικής αναμονής. 
Κι αυτή άχαρη σε μια γωνιά  με συντροφιά 
τα σαρκοφάγα κρίματα θνητών.  
 

Εμπρός στο φιλντισένιο κάτοπτρο  
στέκει τώρα η πενθοφόρα τιμωρός,  
που τις ψυχές γητεύει  
με τρόμο ανείπωτο. 
Μελετά τα ξεχαρβαλωμένα μέλη  
τα χθόνια νύχια, τα γαμψά,  
τα άχαρα, φαρμακερά φτερά 
και τα φιδίσια μέλη.  
Πώς να μην σκιάζονται ακόμη κι οι θεοί 
 το αιματογεννημένο 
τερατούργημα της Γαίας;  
 

Αλήθεια, στο μυαλό της ζευγάρι ήταν ται-
ριαστό. 

 

 
               

                             (νουβέλα σε συνέχειες) 
 

μέρος Α΄ 

 
Καλοκαιράκι, κάποια νύχτα του Ιουνίου 

Πριν από τριάντα χρόνια 
 

ταν βράδυ. Η ώρα θα ήταν κάπου γύρω 
στη μια μετά τα μεσάνυχτα. Ο κύριος 

Θωμάς Λάπης καθόταν στην αναπαυτική του 
πολυθρόνα και μόλις είχε ανοίξει την τηλεόρα-
ση. Στο ρυτιδιασμένο πρόσωπό του, παρόλο που 
ήταν ακόμα αρκετά νέος, ούτε καν πενήντα δεν 
ήταν, είχε σχηματιστεί μια χαριτωμένη προσμο-
νή, παιδική θα έλεγε κανείς. 

Σήμερα είχε ποδοσφαιρικό αγώνα και είχε 
πει στον εαυτό του ότι δεν θα σηκωνόταν από τη 
πολυθρόνα μέχρι ο διαιτητής να σφυρίξει λήξη 
του αγώνα. 

Ναι, σίγουρα θα επέτρεπε στον εαυτό του να 
περάσει όμορφα, τουλάχιστον εκείνη τη βραδιά. 

Το δεύτερο ημίχρονο είχε ήδη ξεκινήσει. Ο 
Ολυμπιακός είχε καταφέρει να ισοφαρίσει με 
την αντίπαλη ομάδα και τώρα η νίκη δεν φαινό-
ταν και τόσο πολύ μακριά. Ο κύριος Θωμάς 
βρισκόταν στην άκρη της πολυθρόνας του και τα 
μάτια του ήταν προσηλωμένα στην οθόνη.  

Παρόλο που η αγωνία του είχε φτάσει σε ψη-
λά επίπεδα, παρόλο που η επιθυμία του να ουρ-
λιάξει χρησιμοποιώντας και κάποια βωμολοχία 
ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής,  δεν είχε 
βγάλει άχνα και η φωνή της τηλεόρασης ήταν 
χαμηλωμένη, ίσα για να μπορεί να ακούσει τις 
περιγραφές.  Στο διπλανό δωμάτιο, κοιμόταν το 
πριγκιπάκι του και στο παραδίπλα η μικρή κό-
μισσα του.  

Εκεί που ήταν έτοιμος, όμως, να απολαύσει 
ένα ακόμη γκολ στο τέρμα της αντίπαλης ομά-
δας όμως, μια γνωστή, για εκείνον, φωνή ακού-
στηκε. Η προσοχή του κεντρίστηκε. Για μια 
στιγμή, όμως, κεντρίστηκε και η υπομονή του 
από το αιχμηρό νύχι του Δαίμονά του. 

«Θα έρθω σε λίγα λεπτά, Μιχάλη» απάντησε  
με μια προσποιητή, επιτηδευμένη  ηρεμία. 

Η φωνή όμως επέμενε και σιγά-σιγά άλλαζε 
σε ένα αναφιλητό. 

Ο κύριος Θωμάς σήκωσε το βλέμμα του στο 
ταβάνι, την ίδια ώρα που μια μικρή βωμολοχία 
κατάφερε να δραπετεύσει με τη μορφή ψιθύρου. 

Καθώς, όμως, γύρισε το βλέμμα του προς τη 
μεριά του κομοδίνου που βρισκόταν δίπλα από τον 
καναπέ, στα δεξιά του, το θλιμμένο χαμόγελο της 
Ελπίδας του, αιώνια αποτυπωμένο στη φωτογρα-
φία, διασταυρώθηκε με τα μάτια του. Με μιας, ο 
Δαίμονας μέσα του οπισθοχώρησε νικημένος. 

Ένα λυπημένο χαμόγελο σχηματίστηκε και 
αμέσως σηκώθηκε από τη πολυθρόνα. 

«Πάω, Ελπιδίτσα μου. Πάω αμέσως!» 
Άνοιξε τη πόρτα και πέρασε το χέρι μέσα 

από τη χαραμάδα. Πάτησε το διακόπτη όσο πιο 
διακριτικά μπορούσε και μετά πέρασε το κεφάλι 
μέσα από τη χαραμάδα. 

«Πριγκιπάκι; Τι έγινε;» ρώτησε με εύθυμο 
τόνο. 

Ο μικρός Μιχάλης κατέβασε το πάπλωμα 
και αποκάλυψε το χλομιασμένο του πρόσωπο. 
Ήταν τόσο χαριτωμένος, έμοιαζε με πορσελάνι-
νη κούκλα. Είχε μια όψη που δύσκολα μπορούσε 
κάποιος να αγνοήσει. 

«Βρε; Μη μου πεις ότι κλαις;» αστειεύτηκε 
για μια ακόμα φορά ο κ. Θωμάς καθώς πέρασε 
τη πόρτα. 

«Μπαμπά;» νιαούρισε ο μικρός δεκάχρονος. 
«Τι είναι;» 
Το μικρό, λεπτεπίλεπτο χεράκι σηκώθηκε 

και ο δείκτης έδειξε προς τον απέναντι τοίχο. Ο 
κύριος Θωμάς γύρισε και κοίταξε προς τη μεριά 
που του έδειχνε ο μικρός. Τα μάτια του γούρλω-
σαν από έκπληξη. Μια αρκετά ευμεγέθης 
κατσαρίδα είχε σταθμεύσει ακριβώς πάνω από 
το μικρό κομοδινάκι. Κουνούσε χαριτωμένα τις 
κεραίες της. Η ελαφρώς τρομακτική όψη της, 
όμως, ήταν κάτι παραπάνω από αρκετή για να 
γεμίσει με τρόμο τα μάτια του μικρού αγοριού. 

«Βρε τη διαβολεμένη!» σχολίασε την ίδια 
ώρα που έβγαζε τη παντόφλα του για να οπλίσει 
το χέρι του. «Τώρα θα τη τακτοποιήσω εγώ!» 
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Εκτόξευσε την παντόφλα προς τη μεριά τής 
κατσαρίδας.  

«Πάρε μια για να μάθεις!» 
Παρά τη σχετικά προχωρημένη του ηλικία, ο 

κύριος Θωμάς είχε εξαιρετικό ταλέντο στη στό-
χευση, καθώς η παντόφλα χτύπησε το αποκρου-
στικό έντομο και το έριξε κάτω. Με γατίσια 
ταχύτητα, άρπαξε την παντόφλα από το πάτω-
μα και με αυτή το πολτοποίησε. 

 Μετά, με ένα χαρτομάντιλο που είχε όλως 
τυχαίως στη τσέπη του, προφανώς για να σκου-
πίσει το πρόσωπό του από διάφορες πιτσιλιές ή 
λαδιές, μάζεψε την υγρή και άμορφη μάζα και 
την πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων στο λου-
τρό που βρισκόταν κοντά στο δωμάτιο του μι-
κρού παιδιού. 

Μετά από κάποια λεπτά, ο κύριος Θωμάς γύ-
ρισε στο δωμάτιο του Μιχάλη. Μπήκε μέσα 
στολισμένος με ένα εύθυμο προσωπείο. Κάθισε 
δίπλα στο μικρό αγόρι. Το χέρι του χάιδευε το 
μικρό, εύθραυστο κεφάλι με τρυφερότητα. 

«Είδες πόσο εύκολα την κανόνισα τη παλιο-
κατσαρίδα;» τον ρώτησε χαχανίζοντας. «Πρέπει 
όμως να μάθεις να αντιμετωπίζεις τα δύσκολα 
και μόνος σου, πριγκιπάκι. Το ξέρεις αυτό, ε;» 

Τα μικρά ματάκια θόλωσαν πάλι στο άκου-
σμα αυτής της φράσης. 

«Γιατί, μπαμπά;» ρώτησε με ραγισμένη φωνή. 
«Γιατί κάποια μέρα θα μείνεις μόνος σου, 

αγόρι μου» 
Τα δύο μικρά χεράκια τυλίχθηκαν σα πλοκά-

μια γύρω από τη μέση του κυρίου Θωμά. 
«Θα με ξεχάσεις και εσύ; Όπως μας ξέχασε 

και η μαμά;» 
Το εύθυμο πρόσωπο του μεσήλικα άντρα 

σκυθρώπιασε. 
«Η μαμά δεν μας ξέχασε αγόρι μου», είπε 

κάπως λυπημένα και με μια έντονη προσπάθεια 
στο να μη δακρύσει και εκείνος. «Αν ξέχασε κά-
τι ήταν να φροντίζει τον εαυτό της» 

Ο μικρός Μιχάλης μούγκρισε σαν κουταβάκι 
που βρίσκεται εκτεθειμένο στο κρύο. 

«Άκου να σου πω. Θέλεις να κάνουμε μια μι-
κρή συμφωνία;» ρώτησε ο κύριος Θωμάς, βά-
ζοντας εκ νέου λίγη ζωηράδα στη φωνή του. 
«Μια συμφωνία μεταξύ κυρίων;» 

Ο μικρός σήκωσε το κεφάλι και κοίταξε τον 
πατέρα του με περιέργεια. 

«Για πες, για πες!» 
«Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ μου, αν μου υποσχε-

θείς ότι δεν θα με ξεχάσεις και εσύ!» του είπε. 
«Τι λες;» 

«Σύμφωνοι!» απάντησε ζωηρά ο Μιχάλης. 
«Το ορκίζεσαι; Άντρας προς άντρα;» 
«Ναι!» 
Μια ζεστή αγκαλιά ακολούθησε για να επι-

σφραγίσει αυτή την συμφωνία. 
Βγαίνοντας από το δωμάτιο του Μιχάλη και 

κλίνοντας απαλά την πόρτα, ο κύριος Θωμάς 
άκουσε μια νέα επίκληση. Αυτή τη φορά ήταν 
από το δωμάτιο, δίπλα από αυτό του Μιχάλη. 

«Μπαμπά, τι φασαρία ήταν αυτή;» ρώτησε 
απαιτητικά, σχεδόν με το ύφος βασιλομήτορος, 
μια κοριτσίστικη φωνούλα, πιο γλυκιά από αυτή 
του Μιχάλη. Η μικρή του κόμισσα μόλις είχε 
ξυπνήσει από τον βασιλικό της ύπνο. 

«Τίποτα, Λιζάκι. Νάνι εσύ!» απάντησε εύθυ-
μα ο κύριος Θωμάς. 

«Αυτό προσπαθώ να κάνω, αλλά με το χαζό 
δίπλα, είναι δύσκολο!» 

«Βρε, λίγο σεβασμό στον μεγαλύτερο αδελφό 
σου, άιντε μην έρθω εκεί και σου τις βρέξω!» τη 
μάλωσε γλυκά. 

Η φωνή της μικρής κόμισσας σώπασε για λί-
γο, νικημένη, προφανώς, από την «αυστηρή σύ-
σταση» αλλά δεν θα επέτρεπε να πέσει η αυλαία 
αν δεν πρόσθετε τον δικό της μοναδικό επίλογο. 

«Καληνύχτα! Και παρακαλώ, πες στον Μι-
χάλη να ησυχάσει γιατί έχουμε αύριο σχολείο!» 

Ο κύριος Θωμάς χαχάνισε στο άκουσμα αυ-
τής της «παράκλησης». Πολύ σύντομα, βρισκόταν 
ήδη στη πολυθρόνα του. Το ημίχρονο είχε ήδη 
τελειώσει και ένας ατελείωτος χείμαρρος από 
διαφημιστικά σποτ περνούσαν το ένα πίσω από 
το άλλο στην οθόνη. Δεν αναθεμάτισε, δεν μόρ-
φασε καν, παρόλο που είχε στεναχωρηθεί που 
είχε χάσει τις εξελίξεις αυτού του ημιχρόνου. Γύ-
ρισε το κεφάλι για μια ακόμα φορά στη φωτογρα-

φία της Ελπίδας και με τον αντίχειρά του χάιδεψε 
τη λεία επιφάνεια του γυαλιού της κορνίζας. 

Ένα θλιμμένο χαχανητό, ποτισμένο με λίγο 
παράπονο, ξέφυγε από τα χείλη του. Αυτό το 
χαχανητό ήταν η πύρρειος νίκη του απέναντι 
στον Δαίμονα. Και η Ελπίδα, δύο χρόνια τώρα 
από τότε που τους είχε αφήσει κόντρα στη 
θέλησή της, ήταν η δική του σύμμαχος. 

«Θα κάνω αυτό που σου υποσχέθηκα, Ελπι-
δίτσα μου» ψιθύρισε με μια φωνή που μαρτυ-
ρούσε λύπη. Μια λύπη που προσπαθούσε να κρύ-
ψει όσο πιο αποτελεσματικά μπορούσε από το 
πριγκιπάκι και την κόμισσα. 

 

 
 
 

 
έλη Γενάρη. Το κρύο είχε αρχίσει να γίνεται 
αφόρητο στην πόλη. Πέντε μήνες τώρα, ού-

τε δουλειά είχε βρει ούτε σπίτι. Πέντε μήνες που 
έχασε τα πάντα, λόγω της κρίσης. Είχε εμπορικό 
στο κέντρο.  Επιταγές, δάνειο για το μαγαζί, 
υποχρεώσεις «προς τρίτους»… Είχε κι έναν γιο – 
θα ’ταν γύρω στα τρία. Η Πρόνοια του τον πήρε.  
Ήρθε η Αστυνομία με μια κοινωνική λειτουργό. 
«Ακατάλληλο για παιδιά το πεζοδρόμιο όπου 
μεγαλώνει». Του πήραν τον κόσμο όλο με τρόπο 
πρόστυχο. Μάταια παρακαλούσε, μάταια υπο-
σχόταν πως αύριο-μεθαύριο θα έβρισκε δουλειά 
και σπίτι για να μην είναι στον δρόμο. «Θα μπο-
ρείτε να έρχεστε να το βλέπετε», του είπαν. Το 
«Αγία Όλγα» είχε μια πόρτα βαριά-από σίδερο. 
Κάγκελα ψηλά και στο πάνω μέρος της πόρτας 
ανάμεσα σε σιδερένια κεντήματα, έγραφε: «Ίδρυ-
μα απόρων παίδων η Αγία Όλγα». Στάθηκε έξω 
από την πόρτα. Διάβαζε  και ξαναδιάβαζε: «από-
ρων παίδων». Το παιδί το δικό του στο… «από-
ρων παίδων». Έσιαξε τα μαλλιά του, σκούπισε 
τα μάτια του, έβαλε στη χούφτα του το οριγκά-
μι που του είχε φτιάξει, από τα πιο όμορφα 
χρωματιστά χαρτόνια που έβρισκε έξω από τα 
καταστήματα που γυρνούσε  και χτύπησε το 
κουδούνι. Πέντε μήνες τώρα, το ίδιο σκηνικό. Ο 

μικρός ερχόταν κι έπεφτε στην αγκαλιά του, 
στην αίθουσα αναμονής του Ιδρύματος. «Σε 
λίγες μέρες θα πάμε στο σπίτι μας», του έλεγε, 
σκουπίζοντας τα ματάκια του. «Μην κλαις. Θα 
έρχομαι κάθε μέρα να σε βλέπω και να 
παίζουμε. Να είμαστε μαζί». Έπαιζαν, γελούσε 
ο μικρός με το οριγκάμι και τις αστείες γκριμά-
τσες που του έκανε ο πατέρας του. Πόσες πλη-
γές μπορεί να ανοίξει η αθωότητα… Κι όταν 
ερχόταν η ώρα να φύγει, τον έπιανε σφιχτά από 
το χεράκι του, όπως παλιά, τον έβγαζε στον 
κήπο και πήγαιναν μαζί μέχρι τη μεγάλη 
σιδερένια πόρτα. Άνοιγε η πόρτα. Εκείνος απ’ 
έξω κι ο μικρός από μέσα. Περνούσαν τα χέρια 
τους ανάμεσα στα κάγκελα, έπιανε ο ένας τα 
χέρια τού άλλου σφιχτά κι έλεγαν κουνώντας τα 
ρυθμικά «θα- εί-μα-στε πά-ντα μα-ζί». Αυτός 
ήταν ο αποχαιρετισμός τους κάθε μέρα, κάθε 
φορά. Τις Κυριακές, είχαν επισκεπτήριο για όλα 
τα παιδιά και μπορούσαν να τα πάρουν οι γονείς 
ή οι κηδεμόνες τους για λίγες ώρες, έξω από το 
Ίδρυμα.  Ο μικρός το ήξερε και τον περίμενε. 
Κάθε Κυριακή που ερχόταν ο πατέρας τού έφερ-
νε και μια λιχουδιά. Τον έπαιρνε και τον πή-
γαινε στο Ζάππειο, να δούνε και να ταΐσουν με 
λίγο ψωμί τις πάπιες. Σήμερα, όμως, άργησε. 
Κι αυτή η καταραμένη η βροχή, δεν λέει να στα-
ματήσει. Ο μικρός ξέφυγε κάποια στιγμή και 
έτρεξε προς την σιδερένια εξώπορτα. Έβγαλε 
τα χεράκια του από τα κάγκελα, δεν τον ένοιαζε 
κι αν βρεχόταν, και τραγουδούσε «θα- εί-μα-στε 
πά-ντα μα-ζί». Έκλεινε τα ματάκια του και 
φανταζόταν τον πατέρα του να του κρατάει τα 
χέρια σφιχτά και να τον παίρνει μαζί του στο 
σπίτι τους.  «Ακόμα ένας άστεγος βρέθηκε νε-
κρός, από το υπερβολικό ψύχος, σήμερα τα ξη-
μερώματα στην οδό Αθηνάς. Στο χέρι του κρα-
τούσε ένα οριγκάμι και στην τσέπη του βρέ-
θηκαν δύο καραμέλες και λίγες μπουκιές ψωμί. 
Δεν τον έχει αναζητήσει κανένας δικός του» 

 
 
 

 
Φλώρινα, Αύγουστος 1987 

 
ανείς μας δεν ήταν ιδιαίτερα θεοσεβούμε-
νος. Ούτε ο Βαγγέλης, ούτε εγώ και νιώ-

σαμε το λιγότερο έκπληξη, όταν γύρω στα τέλη 
Αυγούστου ο παπα-Γιώργης μάς φώναξε στην 
εκκλησία. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε για 
σπουδές στα γειτονικά Γιάννινα και δεν μας ικα-
νοποιούσε ακριβώς ούτε η σχολή ούτε ο τόπος 
σπουδών. Ονειρευόμασταν τη μεγάλη πόλη, το 
ανώνυμο πλήθος και τις ατελείωτες πιθανότητες 
ενός μητροπολιτικού κέντρου. Για την τοπική 
κοινωνία της πόλης μας, πάλι, είχαμε ήδη εξαν-
τλήσει τις δυνατότητές μας. Από αποδεκατι-
σμένες οικογένειες, στα όρια της βιοπάλης, από-
γονοι κομμουνιστών που ανέβηκαν στα βουνά 
και με συγγενείς που έζησαν για χρόνια πίσω 
από το Παραπέτασμα. Κυκλοφορούσαμε επίση-
μα μαζί εδώ και δύο-τρία χρόνια, χωρίς να μας 
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νοιάζουν οι φήμες και τριγυρνούσαμε σε κάθε 
κακόφημο μέρος. 

Με λίγα λόγια,  ήμασταν χαμένη υπόθεση. 
Οπότε, πάλι καλά να λέγαμε! 

Τον συναντήσαμε στο προαύλιο του ναού της 
ενορίας. Έκανε ακόμη πολλή ζέστη στον από-
ηχο του φονικού καύσωνα του Ιουνίου. Φορούσα 
ένα κοντό τζιν παντελόνι με ξέφτια στα μπατζά-
κια, αντιγραφή από μία φωτογραφία περιοδικού 
μόδας για τις ενδυματολογικές τάσεις των νέων 
στο εξωτερικό. Είχα δέσει κόμπο μία μπλούζα 
με τιράντες λίγο πάνω από τον αφαλό και ήμουν 
σίγουρη πως δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.  

«Σκεπάσου, καημένη! Θα σε αφορίσει ο Κα-
ντιώτης!» 

Ήταν γνωστό πως ο παπα-Γιώργης ήταν άν-
θρωπος με χιούμορ, αλλά δεν μας είχε απασχο-
λήσει ποτέ το θέμα και λόγω οικογενειακού πα-
ρελθόντος, δεν πατούσαμε ποτέ σε εκκλησίες. 

Έκανα πως γέλασα.  
«Τώρα που θα φύγετε, έχετε κάπου να μεί-

νετε;» 
Κοιταχτήκαμε αμήχανοι, σαν να μας είχαν 

αιφνιδιάσει. 
«Αν πάτε στα Γιάννινα, πού θα μείνετε; Έχε-

τε βρει σπίτι; Θα σας φιλοξενήσουν κάπου;» 
«Και σας τι σας ενδιαφέρει, πάτερ; Έτσι κι 

αλλιώς δεν μας είδατε, δεν μας ξέρετε. Δεν ερχό-
μαστε στην εκκλησία σας και ούτε πρόκειται!» 

Ο Βαγγέλης είπε στα ίσα αυτά που σκεφτό-
μασταν και είχαμε την ελπίδα πως θα μας 
βοηθούσε να ξεμπερδέψουμε άμεσα. 

«Ναι, σιγά, την κάψα σας είχα! Μου έστει-
λαν αυτό και σκέφτηκα να σας το δώσω» 

Μου έδωσε ένα γράμμα και μπήκε ξανά στον 
ναό. 

Πήραμε ξανά το δρόμο  για το σπίτι. Κρα-
τιόμασταν από το χέρι και συχνά σταματούσαμε 
έκπληκτοι με όσα διαβάζαμε. Όλα μας τα προ-
βλήματα έμοιαζαν να λύνονται με τον πιο ανέφε-
λο τρόπο και το μόνο που έμενε ήταν αν θα δε-
χόμασταν ή όχι. 

 
Γιάννινα, Σεπτέμβριος 1987  

 
Έπρεπε να κάνουμε ό,τι έγραφε το γράμμα, 

χωρίς την παραμικρή ερώτηση και αμφισβήτη-
ση. Ακολουθήσαμε πιστά τις οδηγίες. Δεν ειδο-
ποιήσαμε για την άφιξή μας και πήραμε μαζί 
μόνο δυο αλλαξιές ρούχα. Φτάνοντας στην πό-
λη, περπατήσαμε από τον σταθμό των λεωφο-
ρείων ως το Κάστρο και δεν ρωτήσαμε κανέναν 
για κατευθύνσεις. Δεν ήταν δύσκολο να βρούμε 
το σπίτι. Ένα παλιό αρχοντικό παραδοσιακής, 
γιαννιώτικης αρχιτεκτονικής, στο  μέσο του συ-
νοικισμού εντός. Είχαμε ειδοποιηθεί για το πού 
θα βρίσκαμε το κλειδί. Σηκώσαμε τη γλάστρα 
με το ξερό γεράνι, πήραμε το κλειδί και μπήκα-
με σαν κύριοι και αφέντες. Κάποια παραθυρό-
φυλλα έτριξαν από τα διπλανά σπίτια, αλλά 
ήμασταν ειδοποιημένοι και γι’ αυτό.  

Το χολ ήταν δροσερό και σκοτεινό. Απέπνεε 
μία ατμόσφαιρα τακτικότητας και αφοσίωσης. 
Ακριβώς απέναντι στον τοίχο ήταν κρεμασμένο 
ένα κάδρο, με ένα μπερδεμένο σύμπλεγμα αριθ-
μών. Ακολουθούσε την αισθητική της μοντέρνας 
τέχνης, γεγονός που το έφερνε σε πλήρη αντί-
θεση με το υπόλοιπο εσωτερικό και την παλιά 

του επίπλωση. Μέσα ήταν σαν κάποιος να μας 
περίμενε. Το τραπέζι ήταν στρωμένο, το φα-
γητό είχε σερβιριστεί και έμεινε να επιλέξουμε 
το κρασί που θα το συνοδεύαμε. Αυτή η τελευ-
ταία συνθήκη έκανε την κατάσταση λίγο παρα-
πάνω από μυστήρια. Αν και το σπίτι φαινόταν 
να είχε παραμείνει για χρόνια ερμητικά κλειστό, 
τώρα το παραμικρό δεν μαρτυρούσε αυτή τη 
μακροχρόνια αποχή του από τη ζωή. 

Ο Βαγγέλης, σε ρόλο μεταμοντέρνου καβα-
λιέρου, ανέλαβε το σερβίρισμα του κρασιού. Σί-
γουρα ήταν πολύ καλύτερο από αυτά που πίναμε 
στις ταβέρνες της πόλης μας, αλλά δεν μπορού-
σαμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια πόσο. Το φα-
γητό ήταν μία συνταγή άγνωστη σε μας, ωστό-
σο, πολύ νόστιμη και χορταστική.  Φάγαμε τό-
σο, που το μόνο που θέλαμε ήταν ένας μεσημε-
ριανός ύπνος. 

Μόλις σηκωθήκαμε από το τραπέζι, ακού-
στηκαν δυνατά χτυπήματα στην πόρτα. Ο Βαγ-
γέλης δυσαρεστήθηκε:  

«Ωχ, ποιος να ‘ναι τώρα;» 
Ανασήκωσα τους ώμους και πήγα να ανοίξω 

την πόρτα. Στο κατώφλι στεκόταν ένας κου-
στουμαρισμένος μεσήλικας που κρατούσε έναν 
δερμάτινο χαρτοφύλακα. 

«Νούσιας, συμβολαιογράφος» συστήθηκε. 
«Να περάσω;» 

 Ένευσα θετικά. Ο Βαγγέλης με κοίταξε με 
την ίδια απορία. Ούτε που ξέραμε τι γινόταν! 
Καθίσαμε ξανά στο τραπέζι και ο συμβολαιο-
γράφος άνοιξε τον χαρτοφύλακα. Έβγαλε μία 
δεσμίδα χαρτιά και την ακούμπησε στο τραπέζι. 

«Σας άρεσε το φαγητό;» είπε. 
«Ναι, ήταν πολύ νόστιμο, αν και ασυνήθι-

στο» απάντησα. 
«Είναι παραδοσιακή εβραϊκή συνταγή. Γι’ 

αυτό»   
Έπειτα, άρχισε ν’ ανακατεύει τα χαρτιά του 

για αρκετή ώρα. 
«Συγγνώμη, μήπως έχετε κάποια εξήγηση 

για όλα αυτά;» ρώτησα. 
«Έχω, αν έχετε κι εσείς λίγο χρόνο» 
Του κάναμε νόημα να προχωρήσει. 
Ξεκίνησε την ανάγνωση ενός εγγράφου με 

δυνατή και σταθερή φωνή: 
«Εγώ, η Ιουδήθ Ελιγιά, έχουσα σώας τα φρέ-

νας και μη έχοντας βιολογικούς απογόνους ή 
συγγενείς πρώτου βαθμού εν ζωή, κληροδοτώ 
σε ένα ζευγάρι νέων ηλικίας 18 ετών, από την 
πόλη της Φλώρινας, την κινητή και ακίνητη πε-
ριουσία μου στην πόλη των Ιωαννίνων, στη μνή-
μη του Φλωρινιώτη ήρωα και πατριώτη, που 
μου την παρέδωσε χωρίς δεύτερη κουβέντα, 
όταν επέστρεψα σε αθλία κατάσταση από το 
κολαστήριο του Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Η επιλο-
γή επιθυμώ να γίνει από τον εφημέριο του ιερού 
ναού τής πτωχότερης συνοικίας της πόλης, αρκεί 
να αποδεχτούν οι δύο νέοι τις αρχικές οδηγίες 
χωρίς να φέρουν αντιρρήσεις και να έχουν την 
καλοσύνη να ακούσουν την ιστορία μου» 

Κανένας δεν πόνεσε, ούτε ένα δάκρυ. Τι τους 
κάναμε; Δεν τράβηξε κανείς γείτονας το κουρτι-
νάκι να δει να μας σέρνουν στους δρόμους. Φτω-
χοί άνθρωποι ήμασταν, κύριε, στη μεγάλη πλει-
οψηφία, νοικοκυραίοι, δεν είχαμε πειράξει κα-
νέναν, αιώνες ολόκληρους ζούσαμε στα Γιάννε-
να. Δεν μας αγάπησε κανείς… 

Όρμησαν στα σοκάκια ουρλιάζοντας και 
πυροβολώντας, χτυπώντας πόρτες και σπάζο-
ντας τζάμια… Πάρτε από έναν μπόγο και σε μια 
ώρα να είστε όλοι στην πλατεία. Τι να πρωτοκά-
νουμε σε μια ώρα; Ήμασταν εφτά αδέρφια και 
οι γονείς μου. Η νύφη μου ήταν έγκυος στον όγ-
δοο μήνα, ήταν μία τρέλα. Η μητέρα μου δεν 
μπορούσε να καταλάβει πώς ήταν δυνατόν, να 
μην πάει ημέρα Σάββατο να προσκυνήσει στη 
συναγωγή. «Φέρε, παιδί μου, τα παπούτσια να 
πάω να προσκυνήσω». «Μαμά, το καταλαβαί-
νεις πρέπει να φύγουμε, μας πιάνουν». «Εγώ θα 
προσκυνήσω τον θεό και θα γυρίσω». Τραβώ-
ντας τη σέρνουμε και την πάμε στην πλατεία 
του Μαβί. Ο ένας πίσω από τον άλλον, άλλος με 
παντόφλες, άλλος ξυπόλυτος, άλλος με πιτζά-
μες, τα μωρά να σκούζουν. Μια κουρτίνα κύριε, 
καταλαβαίνετε, να την τραβήξουν, να δω ένα δά-
κρυ, κανένας δεν πόνεσε, λυπούμαι που το λέω. 
Υποφέρω πιο πολύ, που πήγα στη Γερμανία από 
αυτούς. Γιατί παρακαλέσαμε πολλούς να μείνου-
με κάπου εκτός των εβραϊκών συνοικιών μέχρι 
να περάσει η μπόρα αλλά δεν μας δέχτηκαν. Θα 
είχαμε γλιτώσει… 

Πέθαναν μωρά και μεγάλοι στο χάνι. Δεν εί-
χαμε τίποτα. Τρεις φορές την ημέρα, με τα όπλα 
στα χέρια, στη γραμμή όλοι να μας κάνουν 
έρευνα. Καθένας κάτι είχε κρύψει για μια δύ-
σκολη ώρα. Στα κοφίνια για τα καρπούζια έβα-
ζαν οι Γερμανοί και οι χωροφύλακες τα χρυσα-
φικά. Αυτοί που ερχόντουσαν και καθάριζαν του 
καμπινέδες, πρέπει να έγιναν βαθύπλουτοι. Γιατί 
από πείσμα ρίχναμε τα χρήματα και τα χρυσα-
φικά στον καμπινέ, να τα βρουν οι Έλληνες και 
να μην τα πάρουν οι Γερμανοί. Μας ’βαλαν στα 
τρένα. Εκεί που χωρούσαν δυο άλογα, έβαλαν 
εβδομήντα πέντε άτομα. Χωρίς φως στο βαγόνι, 
χωρίς νερό, γέροι, νέοι. Έντεκα μέρες ταξίδι χω-
ρίς φαγητό, νερό, στα παγωμένα βαγόνια. 

Τους έβαλαν σε μεγάλα αυτοκίνητα, όσα παι-
διά πρόλαβαν και σκαρφάλωσαν, τα φόρτωσαν 
και εκείνα. Κοριτσάκι εγώ, μικρό, πως μπορού-
σα ν’ ανέβω; Εκείνη την ώρα είδα τη μητέρα 
μου όρθια στο αυτοκίνητο… Καθώς απομακρυ-
νόταν, μας φώναξε: «προσέξτε, είστε κορίτσια, 
την τιμή σας» 

Άκουγες, Θεέ μου… κλάματα, έβλεπες γέ-
ρους με άσπρα μαλλιά να τρέχουν… Με παρατε-
ταμένα τα όπλα άρχισαν να ψάχνουν τις γυναί-
κες και τους άνδρες και πήραμε το δρόμο της 
καταστροφής.. Γιατί, Θεέ μου, γιατί; Γιατί μας 
πονάς τόσο πολύ; Από τότε δεν έχω κανέναν. 
Ούτε τη μάνα μου, ούτε τα αδέρφια μου, ούτε 
κανέναν. 

Μείναμε άφωνες, δεν έβγαινε φωνή, είχε κολ-
λήσει η γλώσσα, δεν ήξερες τι να πεις. Μας βάλα-
νε στη γραμμή και εκεί μας έκαναν το τατουάζ 
στο χέρι. Να, εδώ είναι το νούμερο: 77102. Το 
είχα μάθει και γερμανικά και το φώναζα σε 
κάθε προσκλητήριο. Δεν ήμουν, πλέον, ένας 
άνθρωπος, ήμουν ένα νούμερο. Δεν είχα όνομα, 
δεν με είχε γεννήσει μάνα, δεν είχα οικογένεια 
πλέον. Τελείωσε. Από εκεί μας πήγαν να μας 
κόψουν τα μαλλιά. 

Εκεί ήταν πολλές Θεσσαλονικιές όμηροι, που 
είχαν πάει γρηγορότερα. Κομμώτριες, δήλω-
σαν.. «Σε παρακαλώ»,  είπα σε μια κοπέλα που 
με κούρευε, «πού μπορεί να πήγαν τους γονείς 



  

μου;». «Θέλεις τόσο γρήγορα να μάθεις;» μου 
είπε. «Ναι θέλω, σε παρακαλώ», της απάντησα 
και μου δείχνει απέναντι. 

«Βλέπεις αυτή τη φλόγα;» -«Βλέπω». –«Εκεί 
καίνε τη μάνα σου και την οικογένειά σου». Λι-
ποθύμησα. Με συνέφεραν, κακήν κακώς με 
τράβηξαν και ξημέρωσα σ’ ένα μπλοκ που ήτανε 
σαν το κοτέτσι. Και το πρωί σηκωνόμασταν η 
ώρα τέσσερις και κάναμε προσκλητήριο και κα-
ταμέτρηση στη βροχή. 

Φώναζαν τα νούμερα. Έβρεχε, χιόνιζε, εσύ 
ήσουν «Απελ», όλα τα μπλοκ. Μας έβαναν στη 
δουλειά. Τι κάναμε; Σπάζαμε πέτρες, τις φορτώ-
ναμε σ’ ένα βαγονάκι. Γεμάτο το βαγονάκι και 
εμείς κάναμε τη μηχανή. Πέντε κορίτσια, αφού το 
γεμίζαμε, το σπρώχναμε να το πάμε ένα χιλιό-
μετρο και τι να το κάνουμε; Να το αδειάσουμε. 

[Επιστρέφοντας πήγα να βρω το σπίτι μου.]** 
Όταν έκανα να μπω μέσα, εμφανίστηκε στο πρώ-
το σκαλοπάτι ένας άγνωστος και μου είπε «Πού 
πας;» «Στο σπίτι μου», του απάντησα. Μου λέει, 
«Μην προχωρείς, θα σου πω κάτι». Λέω «Ορί-
στε». «Ξέρεις αν η μαμά σου είχε φούρνο στην 
κουζίνα;». Όλο χαρά εγώ, απάντησα: «Βέβαια, 
ψήναμε το ψωμί, δεν ξέρω το σπίτι μου;» 

[Δεν ασχολήθηκα ποτέ ξανά, ώσπου λίγους 
μήνες μετά με πλησίασε ένας ηλικιωμένος 
άγνωστος άντρας. Με ρώτησε το όνομά μου και 
μετά μου είπε πως μπορώ να τα πάρω όλα πίσω 
νόμιμα. Πήγα την επόμενη μέρα στις ανάλογες 
κρατικές υπηρεσίες και με διαβεβαίωσαν, προς 
έκπληξή μου, πως όλα ήταν εντάξει. Δεν μπό-
ρεσα ποτέ να μάθω το όνομά του.  Μόνο πως 
ήταν αντιστασιακός από τη Φλώρινα].** 

 

Τελικά ο συμβολαιογράφος έμεινε όλο το 
βράδυ. Ήπιαμε το υπόλοιπο κρασί, σκουπίζο-
ντας τα δάκρυα μας. Κανείς μας δεν ήξερε…  

 

Μόνο το 77102 του κάδρου. 
 

 
* Αποσπάσματα από την αυθεντική μαρτυρία της επι-

ζήσασας του Ολοκαυτώματος Ρωμανιώτισσας Εσθήρ 
Κοέν από τα Ιωάννινα. 

 Πηγή: https://www.janus.gr/2020/12/blogpost.html 
 

** Οι συμπληρώσεις στις αγκύλες είναι δικές μου, για 
χάρη της μυθοπλασίας. 

 
 
 

 Μιχάλης Δημητράς, με το μόνιππο, κα-
τευθυνόταν στην έπαυλη του Μάριο Ρο-

μάνι. Ήταν απομεσήμερο μιας Σεπτεμβριάτι-
κης μέρας τού 1848. Πριν δυο μέρες είχαν δέσει 
στο λιμάνι τής Νάπολης με την κορβέτα «Λου-
δοβίκος», που υπήρξε η πρώτη Σχολή Ναυτι-
κών Δοκίμων τού νεοσύστατου Ελληνικού κρά-
τους.  Είχε ζητήσει άδεια από τον Διευθυντή 
του, Λεωνίδα Παλάσκα, και την είχε πάρει 
εύκολα. Άλλωστε, ήταν ένας από τους αρίστους 
Δοκίμους. Τριτοετής τής Σχολής, πολύ σίγου-
ρος για τις ικανότητές του, ανηφόριζε για τους 

πρόποδες τού Λόφου των Καμαλντόλι, όπου 
έμενε ο άλλοτε συνταγματάρχης τού Μηχανικού 
στον στρατό τού Ιμπραήμ. Στην εσωτερική του 
τσέπη βρισκόταν το γράμμα τού αδελφού Νική-
τα. Η καρδιά του φτεροκοπούσε. Ανυπομονούσε 
να τον γνωρίσει.  

Του είχε στείλει επιστολή πριν τέσσερις πε-
ρίπου μήνες, που του έγραφε ποιος είναι και τι 
θέλει. Τότε, που έφυγε από τη ζωή ο αδελφός 
Νικήτας και διάβασε το γράμμα του. Ο Ρομάνι 
τού είχε απαντήσει θερμά, τονίζοντας την έκ-
πληξή του, μα και την ανυπομονησία του να τον 
συναντήσει. Χτες το πρωί, φρόντισε να τον ενη-
μερώσει για την άφιξή του, όρισαν την ώρα και 
σε λίγο θα ήταν ο ένας απέναντι στον άλλον. 
Επιτέλους θα γνωρίζονταν. 

Συντονισμένος με τον χτύπο των πετάλων 
στον πλακόστρωτο δρόμο, άρχισε να σκέφτεται 
τη ζωή του. Είχε μεγαλώσει στο γυναικείο μονα-
στήρι της Κοιμήσεως τής Θεοτόκου ή Πεπελε-
νίτσα στην Αιγιαλεία.  Μάνα φώναζε την αδελφή 
Ευδοκία και γιαγιά την αδελφή Μάνθα. Αυτές 
δεν ήταν μοναχές. Απλά φορούσαν καλογερικά 
ρούχα. Φρόντιζαν τον κήπο, την εκκλησία και 
τον χώρο μέσα από τον ψηλό μαντρότοιχο.  

Έμεναν μαζί του στο μικρό σπιτάκι, δίπλα 
στην ξύλινη πόρτα τής εισόδου. Αυτή είχε δυο 
χοντρές αμπάρες, που στερεώνονταν στον τοίχο, 
και από τις οποίες συνέχεια εκείνος τραμπαλιζό-
ταν. Τον κανάκευαν και του έδιναν απλόχερα 
αγάπη και φροντίδα, όπως και οι άλλες μονα-
χές. Μεγαλώνοντας, είχε την ευκαιρία να τριγυ-
ρνά παντού, να ρωτά για ό,τι έβλεπε και να 
παίρνει απαντήσεις. Γνώριζε τον κόσμο  στην 
όχθη τού ποταμού Σελινούντα, στη μονή που κά-
ποτε λεγόταν «Ελπίς των απελπισμένων».  

Θυμήθηκε νοσταλγώντας που άκουγε το 
τάλαντο. Που κάποιες φορές τού το έδιναν να το 
χτυπά. Που ακολουθούσε τις αδελφές στον ναό 
για την προσευχή. Που του άρεσε, όταν έψελναν, 
κι έκανε συνέχεια, σαν αυτές, τον σταυρό του και 
μετάνοιες.  Που περιεργαζόταν τις εικόνες και 
σήκωνε το κεφάλι να δει τον Παντοκράτορα με 
το αυστηρό βλέμμα. Που εντυπωσιαζόταν από 
τον Άη Γιώργη και τον Άη Δημήτρη με τ’ άλο-
γα. Που έλεγε στη μάνα του και στη γιαγιά του 
ότι ήθελε κι αυτός ένα άλογο, για να πολεμάει, 
σαν μεγαλώσει, τους δράκους και τους εχθρούς. 

Ήταν τρυφερά και μυρωδάτα τα πρώτα του 
χρόνια στο μοναστήρι. Μέχρι τη μέρα που ο 
ιερομόναχος Αντώνιος, από την απέναντι αντρι-
κή μονή, που ιερουργούσε στη δική τους, είπε 
στην ηγουμένη ότι είναι η ώρα να τον πάρουν 
μαζί τους, γιατί είχε μεγαλώσει πια, είχε γίνει 
έντεκα χρόνων. Αυτόν τον ήξερε και τον αγα-
πούσε.  Ήταν ο δάσκαλός του. Ψηλός και ξερα-
κιανός, με μακριά γενειάδα και οστέινο πρόσω-
πο, έμοιαζε στους Αγίους, που μαζί τους κου-
βέντιαζε, όσο η μάνα του και η γιαγιά του  κα-
θάριζαν την εκκλησία. Ήταν κοντά στα οχτώ, 
όταν στο μικρό δωματιάκι, αριστερά στον νάρ-
θηκα της εκκλησιάς, άρχισε να τον μαθαίνει να 
γράφει και να διαβάζει.  

Μαζί του ξεκίνησε την πορεία  στον δρόμο 
τής γνώσης. Στο δωματιάκι του μελετούσε ό,τι 
του έδινε ακούραστα. Ανάγνωση, γραφή, ορθο-
γραφία, καλλιγραφία και αρίθμηση. Ύστερα  
πατριδογνωσία, γεωγραφία και ιστορία. Όταν ο 

άνθρωπος, που φρόντιζε τα δέντρα τού μοναστη-
ριού, του έφτιαξε ένα μικρό γραφείο από το 
αστραποκαμένο κυπαρίσσι, ήταν το πιο ευτυχι-
σμένο παιδί. Άκουγε όλο επαίνους για το μυαλό 
και την προθυμία του κι έδινε  μόνο καμάρι σ’ 
αυτές που τον φρόντιζαν. 

Ήταν πολύ δύσκολη η στιγμή που έπρεπε να 
φύγει από κοντά τους. Του ετοίμασαν τα πράγ-
ματα και τον ξεπροβόδισαν με λύπη. Ο πάτερ 
Αντώνιος υποσχέθηκε ότι θα τον έφερνε μαζί 
του, όταν θα ερχόταν, να λειτουργήσει, και τους 
έμεινε η ελπίδα τής προσμονής. Ακόμη και τώρα 
ένιωσε ένα σφίξιμο, σαν θυμήθηκε τη σκηνή τού 
αποχωρισμού τους. Είχε γυρίσει πολλές φορές 
πίσω να τις δει. Αυτοί προχωρούσαν μπροστά, 
κατηφορίζοντας για το ποτάμι κι αυτές ήταν 
ασάλευτες, να τους κοιτούν. Μετά ανηφόρισαν 
για τη μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 

Ήταν μεγάλη η μονή που πήγε. Πάνω από 
εβδομήντα οι μοναχοί και πολλά τα κελιά. Στο 
αρχονταρίκι συνάντησε για πρώτη φορά τον 
αδελφό Νικήτα. Αυτόν που αργότερα θα αποδει-
κνυόταν ο άνθρωπος κλειδί τής προσωπικής του 
ιστορίας. Ο Μιχάλης θα τον διακονούσε κι 
αυτός θα είχε τη φροντίδα του. Ήταν γύρω στα 
πενήντα, με φαρδιούς ώμους, ζεστό χαμόγελο 
και πρόσωπο γεμάτο σημάδια.   

«Τι είναι αυτά τα σημάδια» τον ρώτησε αυ-
θόρμητα; 

«Μικρέ, ακόμη δεν ήρθες κι άρχισες τις ερω-
τήσεις» του είπε χαμογελώντας. «Όμως, θα 
σου πω τούτο. Δεν είμαι μόνο καλόγερος. Κάπο-
τε υπήρξα και πολεμιστής. Μη με ρωτήσεις πε-
ρισσότερα. Πάμε να σου δείξω το μικρό κελί 
σου, πλάι στο  δικό μου» 

Από τότε, οι μέρες τού Μιχάλη κυλούσαν πια 
με τον καινούριο τρόπο ζωής και τους κανόνες 
τής μονής. Αυτής που ίδρυσε στα μέσα τού 15ου 
αιώνα ο Όσιος Λεόντιος από τη Μονεμβασιά, ή-
ταν πνευματικό κέντρο στα χρόνια τής Τουρκο-
κρατίας και  αξιόλογη εστία στην Επανάσταση. 
Με τις γνώσεις, που είχε, γράφτηκε στην τρίτη 
Δημοτικού και μετά έδωσε εξετάσεις και πέρασε 
στο Ελληνικό, που λειτουργούσε στο μοναστήρι. 
Διακονούσε με υπακοή τον αδελφό Νικήτα και 
μελετούσε πολύ. Πήγαινε, όταν λειτουργούσε ο 
πάτερ Αντώνιος, στο μοναστήρι τής Πεπελενίτσα 
και βοηθούσε ψέλνοντας. Είχε μελωδική φωνή και 
είχε πάρει μαθήματα βυζαντινής  μουσικής από 
τον αδελφό Ησύχιο. Μέχρι το απόγευμα, που 
επέστρεφαν, χαιρόταν με τη μάνα του και τη για-
γιά του, που τον καμάρωναν και τον ευλογούσαν.  

Τελειώνοντας το Ελληνικό, ο ηγούμενος Με-
λέτιος τού ανακοίνωσε με πατρικό ύφος: - Η 
επιμέλεια και η επίδοσή σου στο σχολείο υπήρ-
ξε αρίστη, όπως και η διαγωγή σου μέσα στο 
μοναστήρι. Είσαι άξιος συγχαρητηρίων. Γι’ αυ-
τό αποφασίστηκε να συνεχίσεις τις σπουδές. Θα 
πας στο Γυμνάσιο στην Πάτρα και θα μείνεις σε 
σπίτι δικών μας ανθρώπων, που θα σου εξασφα-
λίσουν τη διαμονή και τη «διατροφή». 

Ήταν δεκαοχτώ και είχε τελειώσει τη δεύτε-
ρη Τάξη. Το καλοκαίρι,  που είχε επιστρέψει στη 
μονή, κλήθηκε πάλι στο ηγουμενείο. Ήταν και ο 
αδελφός Νικήτας εκεί. Πρώτος μίλησε ο ηγού-
μενος, λέγοντας με σταθερή φωνή: «Μιχαήλ, 
παιδί μου, κάθισε» δείχνοντάς του συγχρόνως 
τον καναπέ με το κόκκινο βελούδο απέναντί του. 

Ο 
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Όσο αυτός καθόταν, συνέχισε:  «Ήρθε η ώρα 
να μάθεις το παρελθόν σου. Θα στο πει ο αδελ-
φός Νικήτας, γιατί αυτός το γνωρίζει» 

«Πρέπει να μάθεις την αλήθεια» ξεκίνησε να 
μιλά εκείνος, χαϊδεύοντας τη γενειάδα του, ενώ 
ο Μιχάλης τον κοιτούσε περίεργος. 

«Πέρασαν δεκαοχτώ χρόνια. Ήταν δειλινό Μ. 
Τρίτης τού 1826. Την Κυριακή των Βαΐων, το 
Μεσολόγγι είχε πέσει στα χέρια του Ιμπραήμ 
και είχαν στηθεί σκλαβοπάζαρα για τα γυναικό-
παιδα που αιχμαλωτίστηκαν. Ο γέροντας από 
’δω μού ανέθεσε να κατέβω στην Πάτρα, για να 
δω από κοντά τι συμβαίνει και τι θα μπορούσα 
να κάνω. Είχε πληροφορηθεί ότι ένα αιγυπτιακό 
καράβι, που θα τα μετέφερε στην Αλεξάνδρεια, 
θ’ άφηνε μερικά κι εκεί. Ξεκίνησα γρήγορα και 
υπολόγιζα να βρίσκομαι τη Μ. Δευτέρα στον 
προορισμό μου. Όμως, έπεσα σ’ ενέδρα Τούρ-
κων, διέφυγα στα μονοπάτια των βουνών κι 
έφθασα την επομένη, την ώρα που ο κατακόκ-
κινος ήλιος έγερνε στα νερά και το λιμάνι ήταν 
έρημο. Από μακριά είδα δυο γυναίκες. Η μια, η 
μεγαλύτερη, τραβούσε το σχοινί μιας κατσίκας. 
Η άλλη, η μικρότερη, κουβαλούσε στον ώμο μια 
νάκα*. Τις πλησίασα και τις ρώτησα ποιές ήταν. 
Έρχονταν από το Μεσολόγγι. Είχαν μείνει 
τελευταίες στο σκλαβοπάζαρο, μαζί με το μωρό 
στη νάκα, που ήταν έτοιμος να το αποκεφαλίσει 
ένας Άραβας, γιατί έκλαιγε δυνατά. Τότε, ω τού 
θαύματος, επενέβη ένας αξιωματικός τού 
Αιγυπτιακού στρατού και τους αγόρασε όλους. 
Αγόρασε και την κατσίκα, που τα μαστάρια της 
ήταν γεμάτα γάλα, και τους άφησε να φύγουν» 

«Και ποιος ήταν αυτό το μωρό;» ρώτησε ο 
Μιχάλης, γεμάτος αγωνία. 

«Εσύ, Μιχαήλ» ακούστηκε η απάντηση. 
«Και οι δυο γυναίκες;»  
«Αυτές που σε ανάθρεψαν»  
«Και οι γονείς μου;»  
«Κανένας δεν ξέρει» 
«Και τ’ όνομά μου;»  
«Μιχαήλ, γιατί βαφτίστηκες στη μονή. Με-

σολογγίτης, γιατί ήσουν από το Μεσολόγγι»  
Ο Μιχάλης ένιωσε χαμένος. Πάντα αναρωτιό-

ταν για την καταγωγή του. Τώρα έμαθε. Τα 
σπλάχνα του κουλουριάστηκαν από τον πόνο για 
τη χαμένη μάνα του τη μαρτυρική νύχτα τής 
Εξόδου. Τα στήθη του φούσκωσαν από περηφά-
νια για την καταγωγή του. Αλλά και στο μυαλό 
του σφηνώθηκε η απορία για την ταυτότητα αυ-
τού που τον έσωσε. Αναστατωμένος, έτρεξε στη 
μονή να τα μάθει όλα από πρώτο χέρι. Η γιαγιά 
Μάνθα είχε πεθάνει πριν ένα χρόνο. Ήταν εκεί η 
μάνα Ευδοκία. Ήθελε να μάθει καθετί που 
ήξερε. Κάθισε απέναντί της κι αυτή ξεκίνησε.  

«Ήταν μια νύχτα κόλασης. Είμαστε δυο μό-
νες γειτόνισσες. Εγώ χήρα από την πρώτη πο-
λιορκία. Η Μάνθα, χήρα κι αυτή, είχε χάσει πρό-
σφατα τους δύο γιους της στο Βασιλάδι και ήταν 
απαρηγόρητη. Πεινασμένες, ταλαιπωρημένες κι 
απελπισμένες, βγήκαμε με τα γυναικόπαιδα. Πε-
ριστοιχιζόμασταν από Μεσολογγίτες πολεμιστές 
με τον Ραζηκότσικα κι ακολουθούσαμε την κο-
λόνα τού Νότη Μπότσαρη στην άκρη τής λιμνο-
θάλασσας. Άρχισε να βρέχει και ο τόπος 
γλιστρούσε. Περάσαμε την τρύπα, που είχε ανοι-
χτεί στο τείχος. και δυσκολευτήκαμε ν’ ανέβουμε 
τη γέφυρα, ακριβώς πριν σπάσει. Ήμασταν 

απέναντι, όταν ακούστηκε το καταραμένο πίσω 
στις ντάπιες*. Αυτό που έγινε μετά δεν μπορώ 
να το πω με λόγια. Σύγχυση, πανικός, πυροβολι-
σμοί, εκρήξεις, φωτιές,  τυμπανοκρουσίες εχ-
θρών, φωνές και κραυγές των δικών μας. Δεν 
είχαμε άλλη επιλογή  παρά να προχωράμε μέσα 
στο κακό, δρασκελώντας πτώματα. Ξάφνου σκό-
νταψα σ’  ένα σώμα. Μια γυναίκα ψυχομαχούσε. 
Έσκυψα πάνω της κι άκουσα τον ψίθυρό της:  

Το παιδί μου, το παιδί μου, σώστε το!  
Μια φωτιά στην αρχή τού μονοπατιού για 

τον βάλτο φώτισε τα μάτια της ορθάνοιχτα. Εί-
χε πάψει να ζει. Δίπλα κοιμόταν ήσυχα σε μια 
νάκα ένα μωρό.  

«Πάρτο» μου λέει η Μάνθα.  
Το φορτώθηκα και προχωρήσαμε. Παρακάτω 

μας άρπαξαν. Βρεθήκαμε  στο στρατόπεδο των 
αιχμαλώτων τού Κιουταχή. Πίσω μας, το Μεσο-
λόγγι καιγόταν λαμπαδιασμένο. Σαν ξύπνησες, 
χάλασες τον κόσμο με το κλάμα σου. Πείναγες 
και ήθελες να φας. Βρέθηκε  πιο κει αραδιασμένη 
η Τασώ, μια όμορφη γειτονοπούλα, που είχε χά-
σει το μωρό της στον χαλασμό. Σ’ έβαλε στο 
στήθος και χόρτασες. Αυτό έγινε πολλές φορές. 
Τη Δευτέρα το βράδυ μάς φόρτωσαν στο αμπάρι 
ενός Αιγυπτιακού καραβιού.  Ξημερώματα, κά-
ποια  γυναικόπαιδα μας κατέβασαν στην Πάτρα, 
για το παζάρι της, και τα υπόλοιπα έφυγαν για 
κείνο τής Αλεξάνδρειας. Η Τασώ κατέβηκε κι 
αυτή μαζί μας. Είχες εξασφαλισμένο το γάλα 
σου, μέχρι που εκείνη αγοράστηκε. Όταν άρχι-
σες πάλι να κλαις, είχαμε μείνει μόνες μαζί σου 
στο λιμάνι. Ο φύλακας, εξαγριωμένος, έβγαλε το 
γιαταγάνι να σου πάρει το κεφάλι. Εμείς τον πα-
ρακαλούσαμε να σε λυπηθεί. Τότε, εμφανίστηκε 
ένας αξιωματικός, που δεν έμοιαζε ούτε με Τούρ-
κο, ούτε με Αιγύπτιο, μάλλον ήταν Ευρωπαίος. 
Τον σταμάτησε με άγρια φωνή, σε πήρε από τα 
χέρια του και σ’ έφερε στην αγκαλιά μου. Βρήκε 
τον έμπορο κι αγόρασε εσένα πρώτα για έξι 
γρόσια. Ύστερα αγόρασε εμάς πολύ φτηνά, γιατί 
δεν είχαμε ζήτηση λόγω ηλικίας, και μετά μια 
κατσίκα. Την έφεραν, με βοήθησε να σε βάλω κά-
τω από το μαστάρι της και ρούφηξες γάλα. Σαν 
αποκοιμήθηκες χορτάτος, μας συνόδευσε μέχρι 
τον δρόμο για το κάστρο κι έφυγε. Εκεί συνα-
ντήσαμε τον αδελφό Νικήτα, που μας έφερε στο 
μοναστήρι» 

Ο Μιχάλης, όση ώρα η μάνα του μιλούσε, 
έκλαιγε. Σαν τέλειωσε, σκούπισε με την παλάμη 
τα δάκρυα και ρώτησε με αγωνία: «Και ποιοί 
ήταν οι γονείς μου;» 

«Δεν μάθαμε, παιδί μου. Άλλωστε, μόνο ένα 
στοιχείο είχαμε. Το σημάδι που έχεις στον 
αριστερό ώμο σε σχήμα πλατανόφυλλου. Μετά 
από καιρό η Μάνθα θυμήθηκε κάτι για το οποίο 
δεν ήταν και σίγουρη. Έτσι, δεν το είπαμε σε 
κανέναν. Το ξέραμε μόνο οι δυο μας» 

«Τι θυμήθηκε, μάνα;»  
«Είχε συναντήσει στον ναό τής Παναγιάς, κο-

ντά στα τείχη,  ανήμερα τής Υπαπαντής, την 
Ασημάκαινα τη μαμή. Στην κουβέντα τής είχε 
πει ότι το προηγούμενο βράδυ ξεγέννησε την κό-
ρη ενός βαρκάρη. Ήταν παντρεμένη μ’ έναν ξε-
νομερίτη γενναίο πολεμιστή. Μάλιστα, ο γάμος 
της δεν είχε γίνει σπίτι, μα εκεί, μπροστά στη 
θαυματουργή εικόνα τής εκκλησιάς, βιαστικά. 
Ο καλός της είχε αφήσει για λίγο τη ντάπια 

του, έγινε το μυστήριο και ξαναγύρισε. Τώρα, 
παρόλο που είχε αδυνατίσει πολύ από την πείνα, 
είχε γεννήσει ένα υγιέστατο αγόρι, που θα στε-
κόταν τυχερό στη ζωή, γιατί είχε ένα μικρό ση-
μάδι σε σχήμα πλατανόφυλλου στον ώμο. Πε-
ρισσότερα δεν μπόρεσαν να πουν, γιατί δίπλα 
έπεσε μια μπόμπα τού Ιμπραήμ. Έφυγαν βια-
στικά και το θέμα έμεινε εκεί. Στη λειτουργία, 
πριν την Έξοδο, την είδε από μακριά, αλλά πού 
διάθεση για λόγια» 

«Και γιατί, μάνα, δεν το είπατε ποτέ; Αυτή η 
πληροφορία ήταν πολύτιμη!»  

«Δεν ξέρω», είπε εκείνη ένοχα. «Εγώ δεν ήθε-
λα. Ίσως γιατί φοβόμουν μήπως χάσω την αγά-
πη σου, αν έβρισκες τους δικούς σου. Η Μάνθα 
επέμενε, μα εγώ όλο το ανέβαλλα. Ξεψυχώντας, 
η τελευταία της θέληση ήταν να σου το πω!» 

«Σ’ ευχαριστώ που μου το είπες, έστω και 
τώρα! Σ’ ευχαριστώ για τα όσα έκανες για μέ-
να» είπε συγκινημένος ο Μιχάλης και την αγκά-
λιασε τρυφερά. «Ευχαριστώ για το χνάρι που 
μου έδωσες, και βρίσκεται στο κορμί μου. Πά-
ντα θα σ’ αγαπώ!» 

Τη χαιρέτησε, φιλώντας την, και πήρε για μια 
ακόμη φορά το κατηφορικό μονοπάτι, να περάσει 
το ποτάμι, να ανέβει στη μονή να τα πει όλα στον 
αδελφό Νικήτα. Τα μοιράστηκε μαζί του, ενημε-
ρώθηκε ο ηγούμενος και μετά τον Δεκαπενταύ-
γουστο, αποφάσισαν να πάνε στο Μεσολόγγι, να 
ερευνήσουν με βάση τα νέα δεδομένα.   

Από την Πάτρα πέρασαν απέναντι στη μαρ-
τυρική πόλη που, ελεύθερη πια, προσπαθούσε να 
βρει τους ρυθμούς της. Είχαν γυρίσει οι διασωθέ-
ντες κι ακόμη επέστρεφαν αιχμαλωτισμένα γυ-
ναικόπαιδα. Ο γέρος ιερέας τής Παναγιάς, που 
πιθανόν να θυμόταν κάτι, ήταν ανάμεσα σε αυ-
τούς που ανατινάχτηκαν στα Καψαλέικα και τα 
αρχεία που δηλώνονταν οι γάμοι και οι γεννήσεις 
είχαν καεί. Η αναζήτηση φαινόταν αδιέξοδη. 

Όμως, δεν τα παράτησαν. Πιάσανε να 
ρωτούν τους επιζώντες ψαράδες. Για καλή τους 
τύχη βρήκαν κάποιον γέροντα, που ήξερε τον 
Γρηγόρη Καούρη, ο οποίος  πάντρεψε την κόρη 
του στην πολιορκία μ΄ έναν πολεμιστή από τον 
Μοριά. Παινευόταν για την ανδρεία του και 
χαιρόταν που τον έκανε γιο του. Όλο έλεγε για 
τον έρωτα που είχαν με τη θυγατέρα  του, την 
Αλτάνη. Μα κι αυτός και ο γαμπρός του  
έπεσαν μαχόμενοι στη μάχη τής Κλείσοβας. 
Όλοι ήξεραν τη μοίρα τής όμορφης Αλτάνης, 
που έμεινε ορφανή και χήρα την ίδια μέρα, έχο-
ντας ένα μωρό δυο μηνών. 

Ο Μιχάλης έκλαιγε από τον πόνο για το τέλος 
των γονιών του και του παππού του. Ήταν 
ήρωες. Μόνο που τ’ όνομα του πατέρα του δεν το 
ήξερε κανείς. Τρέμοντας, δήλωσε στον αδελφό 
Νικήτα ότι δεν θα φύγει, πριν το βρει. Πήγε στον 
τύμβο των ηρώων κι άφησε λίγα άνθη μαζί με τα 
δάκρυά του. Μετά συνέχισε την αναζήτηση.  

Κι ενώ φαινόταν ότι ο χρόνος περνούσε άκαρ-
πος, κάποιο πρωινό ο ιερέας τού Αγίου Σπυ-
ρίδωνος τούς μίλησε για το ημερολόγιο τής 
Ασημάκαινας. Για την ύπαρξή του είχε μάθει 
από κάποια Μεσολογγίτισσα. Αυτή είχε πουλη-
θεί μικρή στο σκλαβοπάζαρο. Όταν γύρισε 
ελεύθερη, ύστερα από επτά χρόνια, έψαχνε τη 
μέρα τής γέννησής της. Τη βρήκε γραμμένη με 
μολύβι στις σελίδες του. 



  

Η μαμή είχε καταφέρει, με τους διασωθέντες 
Μεσολογγίτες, να περάσει από τα Τριζόνια 
απέναντι στον Μοριά, να φτάσει στη Νεμέα και 
τελικά στο Ναύπλιο. Επιβίωσε, ασκώντας την 
τέχνη της για δέκα χρόνια. Γριά πια, γύρισε στο 
Μεσολόγγι, επισκεύασε τα κάτω δωμάτια του 
σπιτιού της κι έζησε ειρηνικά. Πριν πεθάνει, 
εμπιστεύτηκε το μικρό ημερολόγιο, με τις 
γεννήσεις στους χρόνους των πολιορκιών, στον 
γέροντα εξομολόγο της. «Πάρ’ το εσύ, του είπε, 
και δώσ’ το όπου κρίνεις. Θα βοηθήσει στο 
μέτρημα των νεκρών και των ζωντανών» 

Έτρεξαν να βρουν τον γέροντα. Ξεφυλλίζο-
ντας το πολυκαιρισμένο δερμάτινο, με λευκές 
μαργαρίτες, σημειωματάριο, ο Μιχάλης έφθασε 
στην 1η Φεβρουαρίου τού 1826. Ελάχιστα πίσω 
στον ώμο του, περίεργος, διάβαζε ταυτόχρονα 
και ο αδελφός Νικήτας. «Σήμερον, το βράδυ, 
περί τη δεκάτην ώραν, εγεννήθη  υγιές αγόρι, 
παιδί τού Γεωργίου Δημητρά από την Πολιανή 
Μεσσηνίας και της Αλτάνης, το γένος Καούρη, 
Μεσολογγίτισσας. Έχει σημαδάκι σαν πλατανό-
φυλλο στον αριστερό ώμο» 

Ο Μιχάλης, γύρισε και φώναξε μ’ ενθουσια-
σμό στον αδελφό Νικήτα: «Τον βρήκα! Και ξέ-
ρω και από πού είναι!»  

Όμως, τον είδε κατάχλωμο και συγκινημένο 
να πιάνει τη γενειάδα του, σαν να τον είχε χτυ-
πήσει κεραυνός. 

«Τι έπαθες, αδελφέ; Δεν χαίρεσαι; Τι έχεις;»  
«Και βέβαια, χαίρομαι πολύ, παιδί μου. 

Όμως, ας  πάρουμε την ευλογία τού γέροντα 
και, φεύγοντας, θα σου πω τι έχω»  

Προχωρώντας, βρήκαν τόπο με ίσκιο και κά-
θισαν. Ο αδελφός Νικήτας άρχισε να μιλάει.  

«Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα μεγάλωνα τον 
γιο τού Γιώργη Δημητρά. Εγώ και ο πατέρας 
σου  παίζαμε  μαζί στην Πολιανή. Είμαστε στην 
παρέα τού Γιώργη Δικαίου, του μετέπειτα Πα-
παφλέσσα» 

«Μα, τι λες;» τον διέκοψε έκπληκτος ο Μιχά-
λης; «Είσαι κι εσύ από ’κει κι εννοείς τον ήρωα, 
που θυσιάστηκε στο Μανιάκι;»  

«Ναι, παιδί μου, είμαι από την Πολιανή και 
γι’ αυτόν μιλώ. Αυτός, εγώ κι ο πατέρας σου 
πήγαμε στην ίδια Σχολή στη Δημητσάνα. Εμείς 
δεν την τελειώσαμε, ο πατέρας σου την τελείω-
σε. Εμείς πήγαμε καλόγεροι στο μοναστήρι τής 
Παναγιάς τής Βελανιδιάς στην Καλαμάτα. Αρ-
γότερα, ο Παπαφλέσσας έφυγε για τη μεγάλη 
μονή τής Ρεκίτσας κι εγώ για τη μονή των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον Σελινούντα. Κά-
ποια χρόνια μετά, ήρθε εκείνος και με βρήκε. 
Με μύησε στη Φιλική Εταιρεία, που θα ετοίμα-
ζε την επανάσταση του Γένους. Όταν τον ρώτη-
σα για τον πατέρα σου, μου είπε ότι κι αυτός 
ορκίστηκε. Έτσι, οι τρεις φίλοι στις γειτονιές 
τού χωριού τους θα ήταν τώρα μαζί, να πολεμή-
σουν για τη λευτεριά τού Έθνους. Σαν άρχισε ο 
αγώνας, είμαστε στις μάχες δίπλα-δίπλα και 
γευθήκαμε πολλές φορές τη νίκη.  Όμως, αργό-
τερα τα πράγματα δυσκόλεψαν. Οι ξένοι έδω-
σαν δάνεια κι άρχισαν οι διχόνοιες. Ανταγωνι-
σμοί και μικρόνοιες σε πολιτικούς και στρατιω-
τικούς. Ξέσπασε εμφύλιος. Ο Παπαφλέσσας 
Υπουργός στην κυβέρνηση κι ο Κολοκοτρώνης 
στη φυλακή. Επέστρεψα στη μονή απογοητευ-
μένος και δεν πήρα το μέρος κανενός. Ήμουν 

πάντα με το μέρος τής πατρίδας. Τον Φεβρουά-
ριο τού 1825, που εμφανίστηκε ο αιγυπτιακός 
στόλος στα παράλια τής Μεσσηνίας, ο πατέρας 
σου μού μήνυσε να κατέβω. Βρεθήκαμε στους 
άντρες τού Παναγιώτη Γιατράκου, που πολιορ-
κούσε το κάστρο τής Κορώνης. Ο Ιμπραήμ κά-
ποια στιγμή θέλησε να λύσει την πολιορκία του. 
Εμείς, όλοι και όλοι  πενήντα, βρισκόμαστε 
προφυλακή στο χωριό Μηλίτσα. Την αυγή τής 
19ης Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη, δεχθήκαμε 
επίθεση από μια φάλαγγά του. Λίγοι σκοτώ-
θηκαν, περίπου δέκα αιχμαλωτίστηκαν, ανάμε-
σά τους κι εγώ με τον πατέρα σου, και οι υπό-
λοιποι υποχώρησαν. Μας πήγαν στο στρατό-
πεδο αιχμαλώτων των Αιγυπτίων. Ήμουν πλη-
γωμένος στο πρόσωπο κι έχανα αίμα. Ο πατέ-
ρας σου επέμενε να δραπετεύσουμε. Το αποφα-
σίσαμε και την ίδια νύχτα το διακινδυνεύσαμε. 
Τελικά, τα καταφέραμε και κρυφτήκαμε στο 
σπίτι τού παπά τού κοντινότερου χωριού. Η 
παπαδιά περιποιήθηκε τις πληγές μου, γιατί 
ήξερε από γιατροσόφια, και τη νύχτα τής με-
θεπόμενης, που ήμουν κάπως καλύτερα, ανεβή-
καμε σ’ ένα σπετσιώτικο μύστικο* και φθάσαμε 
στην Πάτρα. Εκεί χώρισαν οι δρόμοι μας. Εγώ 
θα γύριζα στο μοναστήρι κι αυτός θα περνούσε 
στο Μεσολόγγι. Τον Απρίλιο, που ο Κιουταχής 
το πολιορκούσε, μου έγραψε ότι ήταν στους 
υπερασπιστές του και ότι είχε ερωτοχτυπηθεί 
με μια όμορφη Μεσολογγίτισσα. Κι εμένα οι 
πληγές είχαν γίνει τα σημάδια, για τα οποία με 
ρώτησες κάποτε, θυμάσαι;» 

«Ναι, θυμάμαι» απάντησε ο Μιχάλης. «Ό-
μως, εδώ έχουμε τρεις φίλους, που οι δυο θυσιά-
ζονται στον ίδιο ισχυρό εχθρό, πληρώνοντας τ’ 
αμαρτήματα του εμφυλίου, και ο τρίτος  ζει, για 
να μεγαλώσει, χωρίς να το ξέρει, το παιδί τού 
ενός εκ των δύο»  

«Ακριβώς, έτσι! Αυτός που άφησε το παιδί ή-
ταν στη μεριά των λιγοστών αγνών πολεμιστών, 
που  υπεράσπιζαν την ελευθερία μιας πόλης, που 
στο τέλος την εγκατέλειψαν όλοι. Ο άλλος, νω-
ρίτερα, είχε δώσει μάχη σε λάθος τόπο, έχοντας 
ελάχιστα παλληκάρια, για να σταματήσει τον 
Ιμπραήμ, που ερχόταν να σβήσει το όνειρο της 
Επανάστασης. Με τη θυσία του, ίσως, ξέπλυνε 
την παράνοια της τότε Κυβέρνησης, στην οποία 
ανήκε. Όμως, τι τα ψάχνουμε αυτά; Εσύ ζεις σε 
μια ελεύθερη Ελλάδα και το μέλλον σου δια-
γράφεται λαμπρό. Πάντως, η αποστολή εκτελέ-
στηκε και είναι ώρα να επιστρέψουμε» 

«Ναι, εκτελέστηκε» είπε ο Μιχάλης, ενώ 
σκεφτόταν την ιστορία του και το χρέος που τού 
έδινε. «Πάμε!» 

Τα γεγονότα εξελίχτηκαν ραγδαία. Ο Μιχά-
λης λεγόταν πια Δημητράς και βρήκε τους συγ-
γενείς του. Τελειώνοντας το Γυμνάσιο, ως παιδί 
πεσόντων στον Αγώνα και αριστούχος, προτιμή-
θηκε στην κατάταξή του ως δόκιμος του «ναυ-
τικού εκπαιδευτηρίου». Τον Μάιο τού 1848 πέ-
θανε ο μοναχός Νικήτας. Μετά την ταφή του ο, 
υπέργηρος πια, ηγούμενος Μελέτιος τού έδωσε 
μια επιστολή του. 

Την άνοιξε περίεργος κι άρχισε να διαβάζει. 
«Αγαπημένο μου παιδί, ήρθε η ώρα να μάθεις 
ποιος ήταν αυτός που σ’ εξαγόρασε. Λέγεται 
Μάριο Ρομάνι. Τον είδα από μακριά, όταν πλή-
ρωνε την τιμή σας, και τον αναγνώρισα. Ήταν 

αυτός που βοήθησε εμένα και τον πατέρα σου 
τότε, που δραπετεύσαμε. Πέσαμε πάνω του την 
ώρα που βγαίναμε. Μας άφησε να φύγουμε, λέ-
γοντάς μας σε άπταιστα ελληνικά να μην ξεχά-
σουμε ποτέ ότι μας βοήθησε ένας Χριστιανός, ο 
Μάριο Ρομάνι. Το πρόσωπό του δεν το ξέχασα 
ποτέ, γιατί το είδα στο φως τού φαναριού που 
κρατούσε. Δεν ενδιαφέρθηκα γι’ αυτόν, γιατί δεν 
ήξερα τους γονείς σου. Όταν τους έμαθα, συ-
γκλονίστηκα. Ο ίδιος άνθρωπος έσωσε πατέρα 
και γιο. Ήταν παρών την κατάλληλη στιγμή 
στη μεριά τού εχθρού, για να δώσει φως. Και 
αυτός ο ίδιος άνθρωπος έσωσε κι εμένα, που αρ-
γότερα θα φρόντιζα εσένα, που ήσουν το μέλλον. 
Ρώτησα κι έμαθα. Ο Ιταλός αυτός ήταν  κάποτε 
καρμπονάρος, με φιλελεύθερες ιδέες, και αξιω-
ματικός στον στρατό τού Ναπολέοντα. Ύστερα, 
ανέλαβε να εκπαιδεύσει τους Αιγυπτίους τού 
Ιμπραήμ. Τώρα μένει στη Νάπολη, στο πατρικό 
του. Τη διεύθυνσή του στην εσωκλείω. Θέλω να 
βρεις τρόπο να τον συναντήσεις και να του 
σφίξεις το χέρι για λογαριασμό όλων. Συνδε-
θήκαμε στη ζωή με μια αόρατη κλωστή αν-
θρωπιάς, που μέσα στην ασχήμια τού πολέμου 
άφησε εσένα πίσω, την ελπίδα. Να είσαι ευλο-
γημένος! Ο αδελφός Νικήτας» 

Ο αμαξάς τράβηξε τα γκέμια και το άλογο 
σταμάτησε. Ο Μιχάλης βγήκε από τις σκέψεις 
του. Κατέβηκε και χτύπησε το κουδούνι τής 
έπαυλης. Η οικονόμος άνοιξε και είπε ότι ο κύ-
ριος τον περιμένει. Διασχίζοντας το δρομάκι τού 
όμορφου κήπου είδε στο παράθυρο, αριστερά 
στον ημικυκλικό εξώστη, την κορμοστασιά ενός 
άντρα να τον κοιτάζει που ερχόταν. Όταν μπή-
κε στο σαλόνι, αυτός γύρισε προς το μέρος του 
και, καθώς ερχόταν κοντά του, είπε: «Τι ωραίος 
νέος έγινες εσύ, που τότε γκρέμιζες τον κόσμο 
από τα κλάματα! Καλωσόρισες!»  

«Κι εσείς είστε και ωραίος και άνθρωπος, 
κύριε Ρομάνι» ανταπάντησε ο Μιχάλης.  

Σε λίγο έδιναν ο ένας στον άλλον μια πλατιά 
και ζεστή αγκαλιά. Καθώς μιλούσαν, κάποια δά-
κρυα κρυφοκυλούσαν από τα μάτια και των δυο. 
Δεν κατάλαβαν πότε  ο ήλιος έφτασε να γέρνει 
κατακόκκινος στον κόλπο τού Ποτσουόλι. Κα-
τακόκκινος, όπως τότε, στο λιμάνι τής Πάτρας! 

 

* νάκα = φορητή κούνια βρέφους, από υφαντό ή 
δέρμα, κρεμασμένη στον ώμο 

 ντάπια = προμαχώνας στο τείχος τού Μεσο-
λογγίου 

 μύστικο = μικρό ιστιοφόρο, ελαφρύ κι ευέλι-
κτο, για καταδρομές, πειρατεία, μεταφορά αγ-
γελιοφόρων και μηνυμάτων 

** Το παραπάνω διήγημα  «Από την Πολιανή στο 
Μεσολόγγι» είναι εμπνευσμένο από πραγματικό 
γεγονός. Ο Ιταλός αξιωματικός τού Ιμπραήμ 
Giovani Romei, μετά την Έξοδο, εξαγόρασε 
από έναν Άραβα ένα βρέφος, δυο μεσόκοπες γυ-
ναίκες και μια κατσίκα και τους ελευθέρωσε.  

***  Το διήγημα της Ελένης Σταθοπούλου «Από 
την Πολιανή στο Μεσολόγγι» περιλαμβάνεται 
στον επετειακό τόμο «από το ΄21 στο 2021», 
που κυκλοφόρησε η Ένωση Μεσσηνίων 
Συγγραφέων για τα 200 χρόνια από την 
Επανάσταση, από τις εκδόσεις Καλλίεργον 

 

 



 
 οκτωβριάτικος  ήλιος έκανε δειλά την εμ-
φάνισή του στην οροσειρά της Πίνδου. Βο-

ριάς ελαφρύς φυσούσε στροβιλίζοντας τις σκα-
λωμένες στα δέντρα νιφάδες.  Μια πρόωρη χει-
μωνιάτικη μέρα έκανε την εμφάνισή της στην 
πόλη, η οποία υποδεχόταν τη μεγάλη ετήσια 
εμποροπανήγυρή της. 

Κάρα έξω απ’ την πόλη, και στις τέσσερις 
εισόδους έστεκαν φορτωμένα και σκεπασμένα. 
Στους δύο μεγάλους κεντρικούς δρόμους και 
στους στενούς παράδρομους, πλήθος ξεπρόβα-
λαν οι αυτοσχέδιες σκηνές και τα ξύλινα παρα-
πήγματα. Απ’ αριστερά ξεκινούσαν τα παντο-
πωλεία. Γεμάτα τα ράφια τους από κάθε λογής 
πραμάτεια. Ανέμιζαν απ’ τα ξύλινα στέγαστρά 
τους οι αρμαθιές με τα σκόρδα και τα κρεμ-
μύδια. Παραδίπλα τους οι αποθήκες σιτηρών, 
είχαν μπροστά τους σε διπλή γραμμή,  τα σακιά 
με το σιτάρι, το κριθάρι και τη βρίζα. Καθισμέ-
νοι σταυροπόδι, οι πωλητές διαλαλούσαν την 
πραμάτεια τους.  Αντίκρυ απλώνονταν τα κατα-
στήματα υφασμάτων, με κάθε λογής πολύτιμα 
υφάσματα, κασμίρια και ατλάζια φερμένα από 
Ανατολή και Δύση. Σε κοινή θέα οι φλοκάτες 
και τα περίτεχνα υφαντά της περιοχής, κεντη-
μένα με νεράιδες και πουλιά. Στο παράλληλο 
στενό τα υποδηματοπωλεία ή αλλιώς τσαρουχο-
πωλεία και δίπλα τους ακριβώς τα πεταλωτήρια, 
όπου ο ήχος από το σφυρί τού σιδερά στο πυ-
ρακτωμένο σίδερο, κάλυπτε την οχλαγωγία. Πιο 
πέρα τα σαγματοπωλεία με στοίβες τ’ άχυρα και 
τα σαμαροσκούτια. Στον  κατηφορικό δρόμο, τα 
ξυλόγλυπτα με τα πλαστήρια και τις γκλίτσες,  
τα γουδιά και τις ρόκες,  τις κουτάλες σκα-
λισμένες με τον Αι-Γιώργη καβαλάρη,  να σκο-
τώνει τον δράκο.  

Η δεξιά πλευρά φιλοξενούσε μόνιμα τα χασα-
πιά. Βαριά αναδυόταν η μυρωδιά απ’ τα σφα-
γεία στην πίσω πλευρά. Οι κρεοπώλες με τη 
στεντόρεια φωνή τους, ακόνιζαν τα μαχαίρια 
τους και καλούσαν τον κόσμο να προμηθευτεί το 
κρέας για τον χειμώνα.  Τα χασαπόσκυλα αλυ-
χτομανούσαν έξω απ’ αυτά, διωγμένα απ’ τις 
κλωτσιές των παραγιών. Δίπλα τους τα ιχθυο-
πωλεία, με τα λιμνίσια ψάρια και τις γάτες να 
περιμένουν καρτερικά το μερίδιό τους.  

Οι πλανόδιοι έμποροι, κατά το πλείστον 
Εβραίοι, είχαν το μεγάλο σοκάκι που οδηγούσε 
στην πλατεία, για ν’ απλώσουν και να διαφημί-
σουν με την τραγουδιστή φωνή πραμάτεια τους, 
απέναντι από τα εμπορεύματα του Μπανούς 
Αγά και το χρυσοχοείο του Νεβεσκιώτη, Γεωρ-
γίου Μέρτζη.  

Από νωρίς συνέρρεε κόσμος στους λασπωμέ-
νους δρόμους του παζαριού. Οι χαρακτηριστι-
κές και πολυποίκιλες ενδυμασίες τους/του απο-
κάλυπταν την καταγωγή τους. Έμποροι με γού-
νες και με μακριές φορεσιές έως τους αστραγά-
λους, με έντονες και ζωηρές  κινήσεις, προέρ-
χονταν από τις πέρα απ’ το ποτάμι  πόλεις. 
Άλλοι με πιο φαρδιά γιλέκα και σαλβάρια, πιο 
απλοί στους τρόπους τους, αλλά και φειδωλοί 
στις κουβέντες τους ήταν οι ντόπιοι γεωργοί και 
οι μικρέμποροι. Αυτοί αποτελούσαν το ελληνικό 
στοιχείο της περιοχής,  έμεναν δίπλα στο ποτά-

μι και ένα μεγάλο μέρος της αγοράς ανήκε στην 
ιδιοκτησία τους. Οι Βαλαάδες, οι εξισλαμισθέ-
ντες Έλληνες, με το ηλιοκαμένο λόγω της αγρο-
τικής δουλειάς τους πρόσωπο, πιο ελαφρά και 
φτωχά ντυμένοι,  ξεχώριζαν στις συναλλαγές 
τους με τα ιδιαίτερα ελληνικά τους και τα ελάχι-
στα τουρκικά τους.  Οι προμηθευτές λαχανι-
κών, οι προερχόμενοι απ’ τη Χρούπιστα της Κα-
στοριάς, ήταν πιο βαριά ντυμένοι και σκυθρωποί 
στην όψη.  Εκείνοι που ξεχώριζαν για/ με το 
αγέρωχο βλέμμα τους και βάδισμα, ήταν οι 
ζωέμποροι και κυρατζήδες απ’  τη Φούρκα και 
τη Σαμαρίνα. Τα μαύρα τους χοντρά γιλέκα 
έρχονταν σε αντίθεση με το άσπρο πουκάμισο 
και τις λευκές τους περικνημίδες.  

Οι αγοραστές, άλλοι με άδεια δισάκια, άλλοι 
με γεμάτους  τους τορβάδες στον ώμο τους, συ-
ζητούσαν και παζάρευαν σε υψηλό τόνο, για ν’ 
ακουστούν, δημιουργώντας ένα γλωσσικό παν-
δαιμόνιο.  

Τα καφενεία και τα κρασοπουλειά, παραταγ-
μένα στον υπαίθριο χώρο, συναγωνίζονταν για 
το ποιο θα έχει τις πιο πολλές σούβλες με τ’ αρ-
νιά. Οι δονήσεις από τα χάλκινα και τα κλαρίνα 
κρατούσαν μέχρι τις πρωινές ώρες. Δεν έλειπαν, 
όμως, οι καβγάδες, αλλά και οι τιμωρίες των 
ταραχοποιών, με ραβδίσματα και πρόστιμα, απ’ 
τους χωροφύλακες.  

Στην πλατεία της Μοσχοϊτιάς, μπροστά απ’ 
τα χάνια, αντιπρόσωποι των τραπεζών Αθήνας 
και Μυτιλήνης και των εν Κωνσταντινουπόλει 
αδερφών Ναούμ, είχαν στήσει τα πρόχειρα γρα-
φεία τους, για να εξαργυρώνουν τα κάθε προ-
έλευσης συναλλάγματα. Μέσα στα χάνια, άλλοι 
έφταναν έφιπποι και άλλοι πεζοί/πεζή, ψάχνο-
ντας ένα δωμάτιο  να κοιμηθούν οι ίδιοι και να 
ξαποστάσουν τα ζώα τους, για όσες μέρες κρα-
τούσε το εμποροπάζαρο. 

Στο διώροφο λιθόκτιστο χάνι του Παπούλια, 
μπαινόβγαινε κόσμος.  Ήταν το μοναδικό στην 
είσοδο της πόλης, τρίξιμο δίπλα στο ποτάμι. 
Έστεκε αγέρωχο πάνω από μισό αιώνα. 
Φιλοξενούσε εκατοντάδες περαστικούς και επι-
σκέπτες κατά τη διάρκεια του έτους. Στην περι-
φραγμένη του αυλή βρισκόταν ο στάβλος. Στα 
κατώγια του ο φούρνος και το μαγειρειό. Στα 
ανώγεια τα δωμάτια των επισκεπτών και ο 
οντάς με την αφαιρούμενη σκάλα για τις γυναί-
κες.  Στη σάλα με τις μεγάλες τάβλες που είχαν 
αντικαταστήσει τους σοφράδες, συνωστίζονταν 
οι αγωγιάτες, οι έμποροι, οι τεχνίτες και άλλοι 
πολλοί που είχαν φτάσει για το δεκαήμερο 
παζάρι. Οι ζωηρές τους συζητήσεις δημιουρ-
γούσαν ένα μακρόσυρτο βουητό. 

Κοντά στο παράθυρο, στην άκρη μιας τά-
βλας, δύο άντρες εξωτερικά αταίριαστοι, συζη-
τούσαν σε έντονο ύφος. Κοντός ο ένας, ασφυκτι-
ούσε μέσα στο μαύρο του κουστούμι. Τα καλο-
γυαλισμένα του παπούτσια έρχονταν σε αντίθε-
ση με τα βαριά τσαρούχια και την ψηλόλιγνη 
κορμοστασιά, με το χοντρό γιλέκο και σαλβάρι, 
του άλλου. Μεγαλέμπορος ο Νικόλαος Αναστα-
σίου απ’ τη Θεσσαλονίκη, ζωέμπορας ο Στέρ-
γιος Ντίνας απ’ τη Σαμαρίνα. Ο υψηλός τόνος 
της συζήτησής τους, τραβούσε πότε πότε και τ’ 
άλλα βλέμματα. 

«Εάν επίστευες, Στέργιε, πώς ήτο εις όλαις 
ταις αποφάσεις του σωστός, δε θα αυτοηξορί-

ζετο εις τας Γαλλίας, θα έμενε ν’ αντιμετωπίσει 
τας συνεπείας των πράξεών του!» αναφώνησε ο 
Νικόλαος, χτυπώντας το χέρι του.  

«Μα τι λες ωρέ Νικόλα! Αυτός φταίει για την 
κατάντια των ψηφοφόρων του; Και οι σύμμαχοι 
μας γύρισαν την πλάτη…τήρα τώρα την κατά-
ντια μας… τι θα κάμει ο στρατός χαμένος… Γύρι-
σε να μας κατσικωθεί ο άβουλος! Ο προδότης!». 
Ο Στέργιος ανακάθισε νευρικά και τα τραχιά 
χαρακτηριστικά του προσώπου του σφίχτηκαν.  

«Ήθελε διαφορετικήν προσέγγισην και όχι 
να προχωρά επιθυμώντας μόνον να ικανοποιεί 
τάς προσωπικάς του φιλοδοξίας!»  

Ικανοποίηση κατέλαβε το πρόσωπό του, τρί-
βοντας, ταυτόχρονα, το  λεπτό, τσιγκελωτό μου-
στάκι του.  

«Προσωπικές φιλοδοξίες το καλόν του τόπου 
Νικόλα! Μα τι είν’ τούτα που λες;» 

«Ο λαός απεφάνθη, αγαπητέ μου! Ψωμί, 
ελιά και Κώτσο Βασιλιά!» 

Έντεκα μήνες πριν η κυβέρνηση του Δημη-
τρίου Ράλλη, είχε προκηρύξει και είχε διενερ-
γήσει δημοψήφισμα για την επιστροφή τού Βα-
σιλέως Κωνσταντίνου. Με συντριπτική πλειοψη-
φία, καθώς οι Φιλελεύθεροι απείχαν θεωρώντας 
μη έντιμες τις συνθήκες διεξαγωγής του, ο λαός 
αποφάσισε την επιστροφή του. Τον Δεκέμβριο, 
ο Κωνσταντίνος επέστρεψε πανηγυρικά. Η Αγ-
γλία, η Γαλλία και η Ιταλία όμως, με διακοίνω-
σή τους, δεν αναγνώρισαν τον βασιλιά ως αρχη-
γό της Ελλάδος. 

«Ποιος λαός αποφάσισε; Είναι δυνατόν όλοι να 
ήταν υπέρ του;» αποκρίθηκε  ο Στέργιος και πή-
γε να σηκωθεί. Η αγανακτισμένη κίνηση του χε-
ριού του, έριξε την πήλινη γαβάθα με το γάλα.  

Ο θόρυβος σταμάτησε το βουητό και σιωπή 
απλώθηκε στη σάλα. Ακούγονταν, μόνο, το των 
κούτσουρων που σιγόκαιγαν στο τζάκι. Σήκω-
σαν οι διπλανοί θαμώνες τα κεφάλια,  απ’ τις 
γαβάθες τους και τις ζωηρές συζητήσεις και 
στράφηκαν  προς αταίριαστους, εξωτερικά, συν-
δαιτημόνες.  

Κατέβασε το κεφάλι ο Στέργιος, γύρισαν στα 
τσανάκια τους οι υπόλοιποι. Η οχλοβοή κάλυψε 
και πάλι την τραπεζαρία. 

«Να με συμπαθάς, κυρά Λένη!» ψιθύρισε ο 
Στέργιος στη μαυροφορεμένη γυναίκα που έφτα-
σε λαχανιασμένη, στο τραπέζι τους.   

Μόνο το πρόσωπο και τα μάτια της ήταν ακά-
λυπτα. Το φαρδύ σώμα της καλυμμένο με τη 
μάλλινη φούστα. Το κεφάλι της σφιχτοδεμένο 
στο μαύρο μαντίλι, τρίχα δεν ξέφευγε απ’ αυτό, 
παρόλο που κρέμονταν στην πλάτη της  δύο 
χοντρές μαύρες πλεξούδες. Στα πόδια της τα 
γουρνοτσάρουχα. Κόρη του χανιτζή Παπούλια, 
αυτή και οι κόρες της μαζί με δυο παραγιούς, 
κρατούσαν όρθιο το χάνι. Ο γέρος πατέρας της 
απλά υποδεχόταν τους επισκέπτες και η μάνα 
της βοηθούσε όπως μπορούσε στις δουλειές στο 
μαγειρειό. Ο άντρας της εξαφανισμένος τρία 
χρόνια. Δε γύρισε απ’ το ταξίδι του στην Πόλη. 
Ούτε γράμμα ούτε νέο απ’ αυτόν. Και ας έγραψε 
σ’ όλους τους συγγενείς της. Και ας ρωτούσε 
τους περαστικούς εμπόρους μη τυχόν και τον συ-
ναπάντησαν σε κάποιο τους ταξίδι. Τίποτα. 
Έκανε πως δεν άκουγε τις συζητήσεις των αγω-
γιατών που έλεγαν πως έφυγε με μια γύφτισσα, 
κόρη ενός τσαμπάση. Νεκρό τον κήρυξε, αφού 
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πέρασαν τρεις μήνες χωρίς νέα του. Μαυροφο-
ρέθηκε, έκανε τα σαράντα, τα εξάμηνα. Στον 
χρόνο έκανε σιτάρι και φίλεψε όλους του παρευ-
ρισκόμενους, για να τον συγχωρέσουν.  

«Μάζεψε αυτά από δω, Αρετή» είπε η Ελένη 
στην κόρη της που κατέφτασε με τη σκούπα 
μόλις άκουσε τον θόρυβο.  

Έγνεψε  καταφατικά η Αρετή με τα ξανθά 
της τα μαλλιά, στεφανωμένα στο άσπρο της 
πρόσωπο. Ήταν δεν ήταν δεκαεφτά χρονών. Η 
μεγαλύτερη απ’ τις τρεις κόρες.  Διπλώθηκε 
στα δυο Αρετή έτσι ψηλή που ήταν, για να μα-
ζέψει τα σπασμένα με το μικρό  φουρκάλι. 

«Άντε βιάσου… όλο και πιο αργή γίνεσαι» 
ψιθύρισε η Λένη στο κορίτσι.  

«Πάλι τα ίδια κυρ’ Στέργιο; Τρεις μέρες έχετε 
εδώ, κάθε μέρα τα ίδια μαλώματα» γύρισε και 
είπε στον Στέργιο Ντίνα, με τα  χέρια στη μέση.  

«Αφού τον εβλέπεις, μυαλό δεν βάζει» 
«Τι λες αγαπητέ! Πολύ αψύς γίνεσαι τελευ-

ταίως, μόλις εθίγομεν τον τέως πρωθυπουργόν, 
που εγίνη λαγός!» είπε ο Νικόλαος, κοιτάζοντας 
ατάραχα τον Στέργιο. 

«Τι να σου πω ωρέ Νικόλα…αψύς έγινα τώ-
ρα…, που σου μιλώ για τον βασιλιά. Εγώ αψύς… 
δεν βλέπεις τι μας περιμένει!» 

Σκοτεινιασμένος ο Στέργιος Ντίνας, με γρή-
γορες δρασκελιές, προχώρησε προς την έξοδο, ο 
ήχος των τσαρουχιών στο ξύλινο πάτωμα έκανε 
ακόμα πιο βαριά την περπατησιά του.  Μόλις 
βγήκε έξω απ’ το χάνι, ανύψωσε το βλέμμα 
προς τις φρεσκοχιονισμένες βουνοκορφές. Φόρε-
σε τη, μακριά, μάλλινη κάπα που είχε ριγμένη 
στον έναν του ώμο και πήγε να κατηφορίσει 
στον λασπωμένο, γεμάτο φύλλα, δρόμο.  

«Γεια σου, κυγ Στέγγιο καλώς ήρθες στα λη-
μέγια μας», τον προϋπάντησε   με την ιδιαίτερη 
προφορά του ένας νεαρός. Ψηλός, μελαψός, με 
πυκνά μαύρα μαλλιά και θαλασσιά μάτια. Φο-
ρούσε ένα άσπρο πουκάμισο και ένα λεπτό, 
μαύρο, κεντημένο γιλέκο από πάνω.  

«Γεια σου και ’σένα Αρόν! Πού χάθηκες; δε 
σε είδα άλλη μέρα στο χάνι!» 

«Δε μένουμε σ’ αυτό άλλο κυγ Στέγγιο, δε 
μας καλοβλέπει η κυγά Ελένη, απ’ το καλοκαίγι 
έχουμε να πάμε», είπε με μια ανάσα. 

«Γιατί, τι της κάματε ωρέ;» 
«Τίποτα…»  Ο νεαρός, χαμήλωσε  τα μάτια. 
«Πού έχετε την πραμάτεια σας; Να περάσω 

να δω τον πατέρα σου» 
«Απέναντι απ’ τον Μπανούς Αγά, όπως πά-

ντα!»  
«Και πού πας τώρα προς τα εδώ, αφού δεν 

είσαι καλοδεχούμενος στο χάνι;»  
«Μια βόλτα πάω…ως το ποτάμι…» ψέλλισε. 
«Στο ποτάμι; Σβάρνα θα σε πάρει! Όρθιο 

τρέχει το νερό!» Ο Στέργιος κοντοστάθηκε για 
μια στιγμή, πήγε να πει κάτι, μα σα να μετά-
νιωσε. Είδε τον Αρόν ν’ απομακρύνεται πετα-
χτά, ρίχνοντας κλεφτές ματιές γύρω του. Γύρισε 
και πήρε τον δρόμο προς την αγορά.  

Πριν ακόμα ξημερώσει την επόμενη μέρα, η 
Ελένη βγήκε απ’ την πίσω πόρτα.  Με υψωμένα 
τα μάτια της στον ουρανό, ψιθύρισε μια προσευ-
χή και σταυροκοπήθηκε προς το εικονοστάσι 
της Αγίας Μαρίνας. Το πόδια της βούλιαζαν 
στο νοτισμένο χώμα. Έριξε νερό στα ζώα απ’ 
το μαγκανοπήγαδο που έστεκε στο κέντρο της 

αυλής, γέμισε τα φαρδιά παχνιά με άχυρο. Ξα-
ναμπήκε στο χάνι απ’ την πόρτα του μαγει-
ρειού. Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού 
που έβγαινε απ’ τον φούρνο, ανακατεμένη με 
τους ατμούς της γίδας που έβραζε στο μπακιρέ-
νιο καζάνι πάνω στη φαρδιά πυροστιά, έκαναν 
πνιχτή την ατμόσφαιρα.  

 Η μάνα της, καθισμένη σ’ ένα σκαμνί, ανα-
κάτευε πότε πότε μ’ ένα χοντρό στειλιάρι, τα 
κομμάτια της γίδας στο καζάνι. 

«Ταράξ, έχουμι τόσις δλειες!» είπε η Λένη 
στην Αρετή που ξεπρόβαλε με αργά βήματα 
στην πόρτα, τρίβοντας τα μάτια της. 

«Να βγω μια βόλτα μάνα, άμα τελειώσου;» 
είπε με χαμηλωμένο το βλέμμα η Αρετή. 

«Πού σε καρτερούν κορίτσ’ πράμα; Είδις 
πολλές γυναίκες να γυρνούν στου παζάρ’;» απά-
ντησε η γιαγιά της. 

Η Αρετή δεν είπε τίποτα, πήρε τις κούπες 
απ’ τη ντουλάπα και κατευθύνθηκε προς την 
τραπεζαρία. 

«Όσο παέν’ και χοντραίν’, δλεια δε θα μπο-
ρεί να φκιασ’!» ψιθύρισε. 

Στάθηκε για μια στιγμή στη μέση του μα-
γειρειού η Ελένη παρατηρώντας την. Κούνησε 
το κεφάλι της.   

«Τι συλλογιέσαι;» τη ρώτησε. 
Η Ελένη δεν απάντησε. Πλησίασε την πυρο-

στιά, πήρε το αχνιστό γκιούμι με το σαλέπι και 
το ακούμπησε πάνω στο τραπέζι, δίπλα στα 
σινιά με τις πίτες. Η Αρετή γύρισε. Άπλωσε να 
πιάσει ένα σινί. Η μάνα της, της έπιασε το χέρι.  

«Πότε είχις τα ρούχα σ’ τελευταία φουρά;»  
τη ρώτησε.  

Ένα βαθύ κόκκινο χρώμα έβαψε τα μάγουλα 
της Αρετής.  

«Δε θυμούμαι…» σιγοψιθύρισε. 
«Τι θα πει δε θυμάσι;» της φώναξε. 
«Σ’ είπα δε θυμούμαι, πέρασι καιρός,  πέντε, 

έξ φεγγάρια» είπε πνιχτά. 
«Η μαύρη μ’» είπε η Ελένη και έπιασε με τα 

δυο της χέρια το σφιχτοδεμένο κεφάλι της.  Λα-
χανιασμένη κάθισε σε μια καρέκλα δίπλα της. 
Προσπαθούσε να πάρει βαθιές ανάσες.  

«Δεν μπορεί, δεν μπορεί…» μονολογούσε. 
Η Αρετή παρέμεινε στην ίδια θέση, με το 

χέρι απλωμένο στο τραπέζι.  
«Σήκωσ’ το φουστάν!» ψιθύρισε η Ελένη. 
«Τι λες μάνα;»  
Η Λένη, με γρήγορες κινήσεις, έπιασε το φό-

ρεμα της Αρετής που έφτανε ως τους αστραγά-
λους, μαζί με το πουκάμισο που φορούσε κατά-
σαρκα και το σήκωσε. Τα λαγόνια είχαν ανοίξει, 
ένα φούσκωμα στην κοιλιά ξεχώριζε στην ψηλή 
κορμοστασιά της. Η Λένη πήγε να το ακουμπή-
σει, αλλά γρήγορα έκανε το χέρι της πίσω, σα να 
την έκαιγε… Τα μάτια της έγιναν δυο σχισμές. 
Με τη δεξιά της παλάμη χτύπησε την κόρη της 
στο μάγουλο. Τα χοντρά δάχτυλά της απο-
τυπώθηκαν στο άσπρο δέρμα της Αρετής, μαζί 
με το δαχτυλίδι του γάμου που φορούσε ακόμα 
στο χέρι της.  Η Αρετή βρέθηκε στο πάτωμα.  

Η γιαγιά της αναπήδησε απ’ το σκαμνί και 
έπεσε πάνω στην εγγονή της. 

«Μη Λένη, μη… θα μας ακούσουν» είπε. 
Η Αρετή στο πάτωμα, κοιτούσε πότε τη μά-

να της, πότε τη γιαγιά της. Στα ροδαλά της 
μάγουλα, έτρεχαν τα δάκρυά της.  

«Μην κάνεις  έτσ’ μάνα… Θα με πάρ’ είπε ο 
Αρόν… ξέρ’ πως έχω παιδί» 

«Τον Ουβραίου, τον Ουβραίου, ξέρ’ κιόλας… 
αλίμονο η μαύρη μ’ τι έπαθα… πότε έγενε; Το 
καλοκαίρ’;». Δεν περίμενε απάντηση. Πήγαινε 
πέρα δώθε στο μαγειρειό, χτυπώντας τα χέρια 
πάνω της και τραβώντας το μαντίλι της.  

«Τότ’ που τους έδιωξα;» 
Συγκατένευσε η Αρετή.  
«Δεν έφταιγαν αυτοί που χάθκει ο πατέρας» 
«Ο Ουβραίους όμως, τον έστειλ’ στην Πόλ’» 
«Είπε πως θα με πάρει και θα πάμε στη Σα-

λονίκ’…» 
«Πού θα πας; Πού σε καρτερούν; Ο πατέρας 

το  ξέρ;» κάγχασε.  
Σιώπησε η Αρετή.  
«Κάμε τι θα κάμσ’… μέχρι το βράδ’» γύρισε 

και είπε στη μάνα της.  
Μαμή η μάνα της, είχε ξεγεννήσει αμέτρητες 

γυναίκες. 
«Δεν έχει να βγεις απ’ του χάν’… πουθενά δε 

θα πας… αλίμονό σ’…» συνέχισε. 
«Εγώ θα πάου με τουν Αρόν, μόλις τελείωσ’ 

το παζάρ’…» δεν πρόλαβε να τελειώσει την κου-
βέντα της η Αρετή και η μάνα της την τράβηξε 
απ’ τα μαλλιά, έτσι όπως είχε ανακαθίσει. 

Η γιαγιά έβαλε το χέρι μπροστά. 
«Φτάν’ …» είπε.  
Σήκωσε την Αρετή σιγά σιγά και της έδειξε 

με το χέρι της, τη μικρή πόρτα που οδηγούσε 
στον μικρό οντά δίπλα στο μαγειρειό. Η Αρετή  
αργά και έχοντας το χέρι χαμηλά στην κοιλιά 
της έκλεισε την πόρτα πίσω της. Πήγε κάθισε 
στο στενό ξύλινο κρεβάτι. Τα δάκρυά της τα 
σκούπιζε με τις  παλάμες της. Τράβηξε ένα μι-
κρό μπογαλάκι κάτω απ’ το κρεβάτι της. Το 
άνοιξε. Μέσα του είχε ένα φόρεμα, ένα πουκάμι-
σο και ένα μικρό σταυρουδάκι κρεμασμένο από 
μια χρυσή αλυσίδα. Το φόρεσε στον λαιμό της. 
Ξαναέδεσε το μπογαλάκι και το ξανάβαλε στη 
θέση του. Ξάπλωσε στον μικρό οντά.  

Το μεσημέρι η μάνα της άνοιξε με δύναμη 
την πόρτα. 

«Σήκω!»  
Το αυστηρό της βλέμμα δεν άφηνε περιθώρια 

απόκρισης απ’ την Αρετή. 
«Βάλε την κάπα σ’  και πάμε στο πουτάμ’  να 

πλύνουμ’ τα κιλίμια» 
«Ποιο πουτάμ’ θα παγώστι! Χάζεψις μωρ’ 

Λέν;» ακούστηκε η γριά μάνα της που καιροφυ-
λακτούσε κοντά στην πόρτα του οντά. 

Η Ελένη βγήκε στην αυλή. Με γρήγορες κι-
νήσεις πήρε και σέλωσε το γαϊδούρι, φορτώ-
νοντας τα κιλίμια και τις φλοκάτες.  Έβαλε τον 
ξύλινο κόπανο από πάνω και τα έδεσε με τη 
χοντρή τριχιά. Με σφιχτά τα χείλη, πήρε το κα-
πίστρι  στα χέρια της  και βγήκε απ’ την αυλή. 

«Κουνήσ’ Αρετή! Θα μας νυχτώσ’» 
Έσερνε με μανία το γαϊδούρι  στον βαλτωμέ-

νο καρόδρομο. Πίσω ακολουθούσε αγκομαχώ-
ντας η Αρετή. Το μάλλινο πανωφόρι τής έπεφτε 
βαρύ και με δυσκολία το κρατούσε στις πλάτες 
της. Τα πόδια της μέσα στα γουρνοτσάρουχα, 
πνίγονταν στη λάσπη. Αμίλητες. Μισή ώρα δρό-
μος μέχρι το ποτάμι. Κατέβηκαν το δύσβατο 
μονοπάτι. Δυο φορές γλίστρησε το ταλαιπωρη-
μένο ζώο, δυο φορές το επανάφερε η Ελένη. 

Έφτασαν στην όχθη. Το φουσκωμένο ποτάμι 



είχε καλύψει τη μισή πλευρά.  Ξεφόρτωσε με 
φούρια η Ελένη το γαϊδούρι και έδεσε το καπί-
στρι σ’ ένα μικρό καραγάτσι. Έριξε τα υφαντά 
στη φυσική γούρνα του ποταμιού και τα έβγαζε 
ένα ένα και τα χτυπούσε  με τον κόπανο σε μια 
μεγάλη πέτρα. Ανέκφραστη. Η Αρετή, με κα-
τακόκκινα τα χέρια απ’ το κατάψυχρο νερό, 
προσπαθούσε να τα ξαναρίξει στη γούρνα να τα 
ξεπλύνει. Ένα κιλίμι τής ξέφυγε και παρασύρ-
θηκε απ’ το ορμητικό νερό. Προχώρησε προσε-
χτικά απ’ την άκρη, κρατώντας με το ένα χέρι 
τα βαριά της ρούχα. Η μάνα της, την κοιτούσε. 

«Ανεπρόκοπ’» μονολόγησε. 
Προχώρησε η Αρετή, λίγο ήθελε για να το 

φτάσει, αλλά αυτό όλο και ξεγλιστρούσε. Ξα-
φνικά, πατώντας σε μια πέτρα, έχασε την ισορ-
ροπία της και βρέθηκε στο κρύο νερό.  

«Μάνα σώσι με» είπε πνιχτά. 
«Αμάν η μαύρη μ’…πιάσ’» ξεφώνησε η Ελέ-

νη τρέχοντας. Έτεινε τον κόπανο με το  χέρι.  
Η Αρετή με το χέρι απλωμένο ούρλιαξε: 
«Μάνα το παιδί μ’! Σώσε μας!» 
Ξαφνικά, η Ελένη σταμάτησε  στην όχθη και 

τράβηξε το  χέρι της. Έμεινε το χέρι τής Αρε-
τής απλωμένο. Το βλέμμα της Ελένης μετέωρο. 
Την έβλεπε ν’ απομακρύνεται. Τα βαριά της 
ρούχα είχαν απλωθεί γύρω της, οι φαρδιές της 
πλεξούδες ξέπλεκες επέπλεαν. Στροβιλιζόταν το 
κορμί της στην ορμή τού ποταμού, ώσπου χάθη-
κε και το απλωμένο χέρι στα θολά νερά. 

 

 
 
 

 
τάσαμε αισίως στην περίοδο των θερινών 
διακοπών. Στο σπίτι μας κυριαρχεί ευδια-

θεσία, ίσως μέχρι και ενθουσιασμός για αυτό το 
εκπληκτικό γεγονός που δεν παύει, βέβαια, να 
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Δεν θέλω να ακου-
στώ ως αγνώμων, γνωρίζω καλά πως για πολλές 
οικογένειες οι διακοπές μοιάζουν, πλέον, άπιαστο 
όνειρο. Είναι, όμως, λιγάκι δύσκολο να απολαύ-
σεις το οποιοδήποτε ταξιδάκι αναψυχής όταν όλο 
το προηγούμενο έτος ήσουν άνεργος. Όταν η κα-
θημερινότητά σου μαστίζεται από ρουτίνα και 
απραξία, μια απραξία διόλου χαλαρωτική μα 
πλήρως διαβρωτική και ψυχοφθόρα, που μετατρέ-
πεται σε ακένωτη πηγή νευρικότητας και άγχους. 

Το σόι μας θα συγκεντρωθεί σύσσωμο στο 
πατρικό μας εξοχικό στην Π. και εμείς, οι νεό-
τεροι, θα αποτελέσουμε αναμφίβολα το κύριο θέ-
μα συζήτησης των μεγαλυτέρων. Οι οποίοι θα 
αδράξουν κάθε ευκαιρία για να εκφράσουν με 
θελκτική ευφράδεια τις ανησυχίες τους για το 
μέλλον μας, αλλά, πολύ φοβάμαι, και την δυσα-
νασχέτησή τους για την τωρινή μου κατάσταση. 
Κι εγώ, εκτεθειμένος σε αυτή την υπερβολική 
επίδειξη καλοπροαίρετης κριτικής και αλλεπάλ-
ληλων νουθεσιών, θα πρέπει να αποδείξω το βά-
σιμο των αντιξοοτήτων που αντιμετώπισα στα 
πρώτα μου βήματα στην αγορά εργασίας, δικαιο-
λογώντας έτσι κάπως τον εαυτό μου. Βέβαια, δεν 
θα είναι αρκετό να αναδείξω απλώς τα αντικει-

μενικά αίτια της ανεπιτυχίας μου, θα πρέπει να 
επιδείξω ταυτόχρονα αδρότητα σκέψης και σφρί-
γος, γιατί διαφορετικά θα κατηγορηθώ αναπό-
φευκτα για διανοητική αμβλύνοια και ραθυμία.  

Μην σας περάσει από το μυαλό πως είμαι 
αιθεροβάμων ή επιλεκτικός. Γνωρίζω καλά τις 
σημερινές δυσκολίες και συνεπώς, το προηγού-
μενο διάστημα, έριξα παντελώς τις προσδοκίες 
μου και αναζητούσα κάθε λογής εργασία. Ο γεί-
τονάς μου ο Κυριάκος, εξασφάλισε πρόσφατα 
κάποια μεροκάματα ως διανομέας διαφημιστι-
κών φυλλαδίων. Οι γονείς μου, όμως, ούτε να 
ακούσουν δεν ήθελαν για τέτοιου είδους απασχό-
ληση, που δεν συνάδει με την καλή μου ανα-
τροφή και μόρφωση. Δεν είχα, λοιπόν, να ανα-
λογιστώ μονάχα τη δική μου εικόνα όταν ζύγιζα 
τις επιλογές μου, αναγκαστικά έπρεπε να 
προστατεύσω συνάμα και την υπόληψη ολό-
κληρης της οικογένειάς μου. Γεγονός που, σα-
φέστατα, με καταπίεσε και είχε αρνητική επί-
δραση στην αυτοεικόνα μου. 

Πλησιάζοντας τη δεκαετία των τριάντα αυτό 
που μένει ως επίγευση από την πρότερη νιότη εί-
ναι ένα εκκωφαντικό αίσθημα περατότητας. «Τέ-
λος τα αστεία, έπρεπε να έχεις σοβαρευτεί προ 
πολλού Μενέλαε», επαναλαμβάνει τακτικά ο πα-
τέρας μου. Λες και για την κατάστασή μου ευθύ-
νεται η απρονοησία και η φαιδρότητά μου. Το ξέ-
ρω καλά πως στα μάτια του φαντάζω ληθαργι-
κός, αυτός θα με ήθελε άοκνο και πολυπράγμονα. 
Άλλωστε όλα στη ζωή μου τα βρήκα στρωμένα 
και είναι αδιανόητο για αυτόν το γεγονός πως 
αρκούμαι σε αυτά και δεν πασχίζω να δημιουργή-
σω κάτι με την προσωπική μου προσπάθεια. Το 
φανερώνει αυτό καθημερινά, κάθε φορά που εκ-
δηλώνει τις απαιτήσεις που έχει από μένα. «Πή-
γαινε να βάψεις τα κάγκελα της άυλης τα έχει 
καταφάει ο ήλιος, φρόντισε λιγάκι τον κήπο, κλά-
δεψε τις πορτοκαλιές στο κτήμα, γιατί θα μας 
σχολιάζουν οι γείτονες. Κάνε κάτι επιτέλους...»  

Το βρίσκω, όμως, δύσκολο να καταπιαστώ 
με κάτι από αυτά, τη στιγμή που δεν διαβλέπω 
στη ζωή μου προοπτική καμία και δεν βρίσκω 
νόημα σε τίποτα. Ίσως να ενσαρκώνω όλα τα 
χαρακτηριστικά του αχρείου, όπως λέει αυστη-
ρά ο παππούς μου από τον οποίο δεν κληρονό-
μησα τίποτα παρά μονάχα το όνομά μου, που κι 
αυτό, μάλιστα, θα το διασύρω στον βούρκο της 
αθλιότητας όπως δείχνουν τα πράγματα. Πώς, 
όμως, να αποτολμήσω τέτοια μεγαλειώδη αυθά-
δεια και να αρνηθώ να ικανοποιήσω τις επιθυ-
μίες τού πατέρα μου; Κάτι από όσα ζητά, θα 
πρέπει να προσπαθήσω να πράξω κι ας γνωρίζω 
εκ προοίμιου πως, όποιο καθήκον κι αν αναλά-
βω, θα το διεκπεραιώσω ελλιπέστατα, φανερώ-
νοντας περίτρανα την ανεπάρκειά μου. Αφού, 
όμως, μια ολόκληρη οικογένεια έχει επενδύσει 
εμμανώς στην λαμπρή μου σταδιοδρομία, πρέ-
πει, με κάποιο τρόπο κι εγώ, να αποδείξω την 
αξία μου, διαφορετικά θα καταστήσω φρούδους 
τους πολυετείς κόπους τού πατέρα μου. Θα μου 
πείτε, τόσο απαιτητικά είναι αυτά που ζητούν 
από μένα; Όχι, για απλές καθημερινές εργασίες 
πρόκειται, αλλά, όλως παραδόξως, αισθάνομαι 
πως το πτυχίο, το μεταπτυχιακό, οι τρεις ξένες 
γλώσσες και όλα τα εφόδιά μου μετατρέπονται 
σε βαρίδια κι εγώ υπό το βάρος τους διολισθαί-
νω στην απραξία. 

Παραδομένος στην απραξία, νιώθω ανολο-
κλήρωτος, σαν να μην έχω εκδηλωθεί ακόμη, 

αλλά απλώς να σοβώ. Λες και προετοιμάζομαι 
μες το κουκούλι μου, σαν την κάμπια που ανα-
πόδραστα θα μετουσιωθεί σε πεταλούδα. Το δι-
κό μου μέλλον, όμως, δεν φαντάζει και τόσο 
ευοίωνο. Μέσα στη σήψη και τη συναισθημα-
τική καταστολή, νιώθω περισσότερο σαν μια 
προς αφανισμό ύπαρξη, παρά σαν μια μελλο-
ντική πεταλούδα. Το κουκούλι αρχίζει να ζαρώ-
νει και να τυλίγεται γύρω μου σαν σάβανο. Κι 
εγώ αποσυντίθεμαι μέσα του διατηρώντας μια 
διαρκώς αναβαλλόμενη να εκπληρωθεί προσδο-
κία αυτοβελτίωσης. Είμαι, πλέον, αναντίρρητα 
ένα υποκείμενο οριστικά και αμετάκλητα κατα-
δικαστέο. Ένας δυστυχής πλάνητας που ακο-
λούθησε απαρέγκλιτα το μονοπάτι που άλλοι 
χάραξαν για αυτόν, επειδή είχε πειστεί ότι έτσι 
το μέλλον του θα είναι στρωμένο με ροδοπέ-
ταλα. Κι όταν, τελικά, η υπόσχεση αυτή διαψεύ-
στηκε, καταλόγισε στον εαυτό του την ευθύνη 
και έκτοτε επιδίδεται σε ανηλεή αυτοβασανισμό 
για να εξιλεωθεί.  

Υπάρχει πάντα, βέβαια, και η δοκιμασμένη 
επιλογή του να αδιαφορήσει κανείς απέναντι 
στους εσωτερικούς του κλυδωνισμούς. Αλλά τε-
λευταία νιώθω το χρέος να συνευρίσκομαι όποτε 
μπορώ με τον εαυτό μου και όχι να τον απο-
διώχνω με τις αμέτρητες τεχνικές που μέχρι σή-
μερα έχω αναπτύξει. Προς αυτήν την κατεύθυν-
ση, της ανακαλύψεως του εαυτού μου δηλαδή, 
κινούνταν και η απόφαση που κόντεψα να πάρω 
πριν μερικούς μήνες, να φύγω στο εξωτερικό. 
Ούτε ο πρώτος θα ήμουν, άλλωστε, ούτε ο τε-
λευταίος. Ο τόπος αυτός είναι πλέον διαποτι-
σμένος από ανεξίτηλη θλίψη και ίσως πρέπει να 
αποδημήσουμε όλοι μας για να λυτρωθούμε ή 
για να διαδώσουμε χαιρέκακα την ενδημική μας 
κατάθλιψη. Όταν ανακοίνωσα, όμως, στην οικο-
γένειά μου ότι σκοπεύω να μεταναστεύσω για 
να αναζητήσω την τύχη μου, απάντησαν εν χο-
ρώ με ένα κατηγορηματικό όχι και έσπευσαν 
σύσσωμοι να με αποτρέψουν. Εγώ, φυσικά, συμ-
μορφώθηκα με τις επιθυμίες τους, αλλά ακόμη 
κι αυτό κατέληξαν να μου το καταλογίσουν ως 
ατολμία και διαρκώς να μου υπενθυμίζουν πόσο 
εξαιρετικά τα κατάφερε ο θείος Τρύφωνας που 
έφυγε στην Αυστραλία και μεγαλούργησε. 

«Όποιος δείξει επινοητικότητα, ευρεσιτεχνία 
και τόλμη, μπορεί να τα καταφέρει και εδώ» 
υποστηρίζει ο πατέρας μου. Ο οποίος διατείνεται 
πως όποιος έχει όρεξη για δουλειά, θα προκόψει 
αδιαμφισβήτητα. Βέβαια, αυτός είναι μεγαλοδι-
κηγόρος που κατόρθωσε τις προηγούμενες δεκαε-
τίες να συσσωρεύσει μια διόλου ευκαταφρόνητη 
περιουσία. Ας πάει, όμως, να ρωτήσει και τον 
γείτονά μας τον Τιμολέοντα, τον πατέρα του Κυ-
ριάκου, που δουλεύει στην οικοδομή σαράντα 
χρόνια και φέτος κινδύνευε να μην έχει ρεύμα 
στο σπίτι του. Μάλλον αυτός δεν δούλεψε αρκε-
τά στη ζωή του, με βάση τα λεγόμενα του πα-
τέρα μου. Όσο για μένα, δεν λέω πως μου 
ζητάει κανείς να δουλέψω ως οικοδόμος, αλλά 
θα μπορούσα, τουλάχιστον, να κλαδέψω αυτές 
τις ριμάδες τις πορτοκαλιές για να μην δίνω δι-
καιώματα στους γείτονες να μας σχολιάζουν. Οι 
πορτοκαλιές, όμως, φαίνεται να έχουν αποκτή-
σει στο μυαλό μου μια σχεδόν απόκοσμη υπό-
σταση και κάτι πάνω τους με αποτρέπει από το 
να τις πλησιάσω. Ίσως να βλέπω στην περι-
ποίηση τους κάτι το κοινό με τη πρόνοια και τη 
φροντίδα που απαιτεί η ζωή για να καρποφορή-
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σει στο μέλλον. Ίσως μου δίνουν την εντύπωση 
πως συγκροτούν μια απροσδιόριστη συλλογική 
οντότητα, από την οποία εγώ νιώθω ξεκομμένος 
και σε αυτή την αίσθηση της απομόνωσης έγκει-
ται, νομίζω, και η ειδοποιός διάφορα που έχω 
σε συνειδησιακό επίπεδο με το Κυριάκο. Αυτός 
δε φαίνεται να καταλογίζει στον εαυτό του ευθύ-
νες για τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει με 
αποτέλεσμα να αναζητά στον συνδικαλισμό και 
την πολιτική τη διέξοδο από τα προβλήματά 
του, ενώ εγώ γυρεύω χιμαιρικά κάποιου είδους 
εσωτερική λύτρωση. Αυτό τον καθιστά ικανό να 
συνδεθεί με αμέτρητους άλλους και να βρει χι-
λιάδες φωνές για να κραυγάσει το δίκιο του. 
Εγώ, αντίθετα, μετατρέπομαι σε μοναστική 
ύπαρξη και σταδιακά αφανίζομαι. Αυτός δεν 
έχει παρά να στραφεί ενάντια στην κοινωνία 
στοχεύοντας την πιο θεμελιώδη αποτυχία της, 
αλλά εγώ στοχοποιώ τις αδυναμίες μου και 
στρέφομαι ενάντια στον εαυτό μου βεβαρημένος 
από το αίσθημα μιας εσωτερικής ανικανότητας.  

Αμφιταλαντεύομαι, κινούμαι στο μεταίχμιο 
ανάμεσα στην ωμή αναγνώριση της θλιβερής 
μου κατάστασης και στην απόλυτη άρνηση. Αυ-
τή η διφορούμενη στάση δημιουργεί μια αίσθη-
ση διανοητικού διχασμού και συνειδησιακής 
ακροβασίας. Ίσως να με συμπαρασύρει και 
εμένα η περιρρέουσα αίσθηση απογοήτευσης 
που έχει καταπλακώσει τους πάντες. Μια απο-
γοήτευση που ανδρώνεται μέσα στις σημερινές 
αντιξοότητες, αλλά αντλεί αγόγγυστα και πυρο-
μαχικά από τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας 
που αναβιώνουν διαρκώς στις καθημερινές μας 
αποτυχίες. Προσμένω, λοιπόν, μην έχοντας κάτι 
άλλο να κάνω και προσδοκώ να ανακάμψει η 
οικονομία. Μέχρι τότε, σταθερά θα αναχαιτίζω 
την πηγαία μου ανάγκη για μια καλύτερη ζωή. 
Θα αναμένω να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις, 
ώστε να δικαιωθούν οι θυσίες των δικών μου κι 
εγώ να αναδειχθώ σε αυτόν που έμελλε να γίνω. 
Μέχρι τότε, όμως, αυτό το αναθεματισμένο 
αίσθημα της ανεπάρκειας με αναγκάζει διαρκώς 
να επανεφευρίσκω τον εαυτό μου και μάλιστα να 
το διατρανώνω αυτό στους πάντες. 

Σε όποια πτυχή τού εαυτού μου, όμως, κι αν 
εστιάζω, η αλήθεια είναι πως διαπιστώνω ότι 
δεν τρέφω και ιδιαίτερη εκτίμηση προς το άτο-
μό μου. Και, δυστυχώς, μόλις κάποιος σχηματί-
σει μια συγκεκριμένη εικόνα για τον εαυτό του, 
είναι ευκολότερο να μετακινήσει βουνά παρά να 
κλονίσει τα θεμέλια αυτής της εικόνας. Δεν 
βαυκαλίζομαι, το γνωρίζω καλά πως αυτά τα 
συναισθήματα δεν συνάδουν με την ηλικία μου. 
Ίσως μάλιστα εκεί να βρίσκεται και η ουσία του 
προβλήματος, στη συνειδησιακή ανωριμότητα, 
δηλαδή. Όποτε, όμως, προσπαθώ να εντοπίσω 
τις αιτίες της ανωριμότητάς μου καταλήγω να 
αισθάνομαι πως ολάκερος ο κόσμος είναι φτιαγ-
μένος με τέτοιο τρόπο που να μην μου επιτρέπει 
να ολοκληρωθώ. 

Στις σημερινές συνθήκες, ακόμη κι αν κατα-
φέρω να βρω εργασία, ο μισθός δεν θα επαρκεί 
για να ανεξαρτητοποιηθώ πλήρως. Θα παραμέ-
νω, λοιπόν, δέσμιος και θα συντηρούμαι παρα-
σιτικά από το οικογενειακό εισόδημα, επιφορτι-
σμένος ακόμη με το καθήκον να φροντίζω τις 
αναθεματισμένες πορτοκαλιές. Θα μου πείτε, 
τόσο αφόρητα δυσμενής θα είναι η θέση μου αυ-
τή ή μήπως θα είμαι ο μόνος νέος που θα αδυ-

νατεί να στηριχθεί στα πόδια του; Όχι, σε κα-
μία περίπτωση δεν θα αποτελώ κάποια αξιολύ-
πητη εξαίρεση, αλλά νομίζω πως δεν προέρ-
χεται από εκεί η δυσανασχέτησή μου. Αισθάνο-
μαι πως αυτό που υπονομεύει την αυτοπεποί-
θησή μου είναι μια διαφορετικού είδους, εξάρ-
τηση. Ίσως να προέρχεται από τη μαλθακότητά 
μου κι από την ευκολία με την οποία επιτρέπω 
στις συνθήκες να με σμιλεύουν. Ακόμη και στην 
πιο φευγαλέα σκέψη αντίστασης απέναντι στα 
πράγματα, όμως, διαπιστώνω απευθείας μια 
ήπια καταβολή των δυνάμεών μου και μια 
κάμψη της ενεργητικότητάς μου. Επανέρχομαι 
με ανακούφιση στη θέση μου, λοιπόν, και ξεχνώ 
αμέσως την παρ’ ολίγον αποδρομή μου.  

Αν τύχει, βέβαια, και πραγματοποιήσω κά-
ποια εκτενή πολιτική συζήτηση με τον πατέρα 
μου, η αλήθεια είναι πως θα σπεύσει να μου ανα-
γνωρίσει αρκετά ελαφρυντικά. Θα εξαπολύσει 
μύδρους εναντίον των διεφθαρμένων πολιτικών 
και του υπερδιογκωμένου δημοσίου. Θα στηλι-
τεύσει την τεμπελιά και τη φαυλότητα των Νεο-
ελλήνων και θα διαμαρτυρηθεί για τις ανε-
ξέλεγκτες εισροές των μεταναστών στη χώρα 
μας. Για όλα αυτά τα ζητήματα, δεν ευθύνομαι 
εγώ σε καμία περίπτωση, μοιάζουν να αποτε-
λούν όμως παράγοντες ελάσσονος σημασίας. 
Πάντα από την ανάλυσή του θα ξεγλιστρούν οι 
βαθύτεροι λόγοι, πάντοτε θα του διαφεύγει η 
αποχρώσα αιτία. Τα συμπτώματα της φτωχο-
ποίησης του λαού μας πρόδηλα και αντιληπτά, 
αλλά οι αιτίες ασύλληπτες. Σπανιότατα, και μά-
λιστα με την εντύπωση ότι μπήγει το μαχαίρι 
μέχρι το κόκαλο, ο πατέρας μου θα υποστηρίξει 
πως η δήμευση του λαϊκού εισοδήματος μέσω 
της επαχθούς φορολογίας και, στη συνέχεια, η 
ολική εκποίηση της δημοσίας περιουσίας σε 
ιδιώτες, ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στη χρε-
οκοπία μας. Δηλαδή, θα επισημάνει την εις δι-
πλούν καταλήστευση της λαϊκής περιουσίας από 
τις τράπεζες και τους κεφαλαιοκράτες με την 
αγαστή πάντα συνεργασία του κράτους. Ακόμη 
κι αυτό, όμως, δεν ηχεί στα αυτιά παρά ως σύμ-
πτωμα και δυστυχώς η άγνοια των πραγμα-
τικών αιτιών είναι που κυρίως μας καθιστά θύ-
ματα της ακατανόμαστης δυστυχίας και της 
αδάμαστης θλίψης που μας κατακλύζει.  

Βασικότατο αποτέλεσμα αυτής της άγνοιας 
είναι μια ανυπόφορη αίσθηση πολιτικής αδυνα-
μίας. Αυτή η απώλεια δυνάμεων στερεί από 
τους πάντες την ικανότητα να αξιολογήσουν κρι-
τικά τα γεγονότα και επιτείνει τον πανικό μας. 
Έναν πανικό που στη διασπορά του μοιάζουν να 
συνεπικουρούν τα πάντα, από τα δελτία ειδή-
σεων μέχρι και τα καιρικά φαινόμενα. Ελάχι-
στοι παραμένουν απρόσβλητοι από τον διαδιδό-
μενο αυτόν πανικό και δεν γνωρίζω αν επαρκούν 
για να ταρακουνήσουν εμάς, που παραμένουμε 
ανήμποροι να καρτερούμε την επικείμενη κατα-
στροφή. Τρέφοντας, συνάμα, μέσα μας μια αμυ-
δρή αθέμιτη ελπίδα πως ίσως και η καταιγίδα 
μας προσπεράσει, πως ίσως και η μοίρα μας λυ-
πηθεί. Με φρούδες ελπίδες, όμως, και στείρα 
αφοριστική κριτική, δεν δύνανται μέσα στη ση-
μερινή ατμόσφαιρα της αποπνικτικής καταχνιάς 
να ανθοφορήσουν ποτέ οι πορτοκαλιές. 

Θα περιμένω να καλυτερέψουν τα πράγματα, 
λοιπόν, αυτό επιτάσσει η σωφροσύνη άλλωστε. 

Θα το κάνω επειδή έχω την ευχέρεια και την 
πολυτέλεια να περιμένω, ευελπιστώντας σε ένα 
καλύτερο μέλλον, ακόμη κι όταν αυτό δεν δια-
φαίνεται στον ορίζοντα. Ο Κυριάκος, ο γιος του 
Τιμολέοντα, είναι, αντίθετα, αναγκασμένος να 
κάνει δυο και τρεις χαμαλοδουλειές, αλλά και να 
βοηθά τον πατέρα του στην οικοδομή, όταν 
αυτός βρίσκει μεροκάματο. Ανάγκα και οι θεοί 
πείθονται υποθέτω. Ο Κυριάκος μοιάζει να 
είναι ταξικά καταδικασμένος να προβεί σε αυτές 
τις ενέργειες ενώ εγώ βρίσκομαι αδιαμφισβήτη-
τα σε πλεονεκτικότερη θέση. Παρόλα αυτά 
όμως, όταν τον αντικρίζω με κατακλύζουν συ-
ναισθήματα αναξιότητας και μειονεξίας. Μερι-
κές φορές, μάλιστα, ομολογώ πως τον ζηλεύω, 
ιδιαίτερα όταν τον βλέπω ικανό να συναναστρέ-
φεται φιλικά με τον πατέρα του. Εγώ, το μόνο 
που μπορώ να κατορθώσω, είναι περιοδικά να 
εξευμενίζω τον δικό μου, επιτελώντας, ενίοτε, 
κάποια από τα άχαρα καθήκοντά μου. Φοβάμαι 
όμως πως η φροντίδα των πορτοκαλιών με τους 
ρυτιδιασμένους κορμούς και τα χρυσοπράσινα 
φύλλα δεν είναι μια αποστολή που μπορώ να 
φέρω εις πέρας. Αυτά τα δέντρα, μολονότι 
αναφύονται μέσα απ’ το χώμα, ύστερα ρηγμα-
τώνονται από αυτό και στέκουν αυθύπαρκτα. 
Παρά τους τίτλους ιδιοκτησίας που με συνδέουν 
με αυτά, δεν δύνανται να ευδοκιμήσουν κάτω 
από τη δική μου φροντίδα. 

 
 
 

 
ηλαδή, όλο αυτό ήταν ένα ψέμα;» 

Καθώς στρίβαμε στην τελευταία έξο-
δο, το αυτοκίνητο είχε αποκτήσει μεγάλη ταχύ-
τητα και όρμησε. Σήκωσα το πόδι απ’ το γκάζι 
και κοίταξα τον ουρανό πίσω απ’ το ταμπλό. 
Μαύρα σύννεφα, γεμάτα με τόνους βροχής, αλ-
λά δεν ήταν ακόμη η ώρα. Όχι ακόμη. 

«Εξαρτάται από το πώς ορίζεις το ψέμα. Δεν 
πιστεύεις ότι το ψέμα είναι μια διαφορετική εκ-
δοχή της πραγματικότητας; Εγώ λέω πως ναι, 
όλο αυτό ήταν ένα ψέμα» 

«Τουλάχιστον θα μ’ αφήσεις να σου εξηγή-
σω; Δεν θέλω να σε βλάψω απ’ όλο αυτό» 

«Το κάνεις» 
Βλέπαμε τα πρώτα κτίρια. Οι αγουροξυπνη-

μένοι ένοικοι στέκονταν μπροστά απ’ τα παρά-
θυρα και εισέπνεαν το πρωινό. Το παρμπρίζ θά-
μπωσε. Μια αίσθηση υγρασίας έγλειφε περιμε-
τρικά τις άκρες των παραθύρων. Τα μάτια γε-
μάτα δάκρυα. 

«Θέλω να με πιστέψεις. Ξέρεις ότι σ’ αγα-
πώ. Αυτό θα είναι απλά ένα μελανό σημείο και 
θα μπορέσουμε να πάμε παρακάτω»  

«Απλά; Δεν ξέρω αν μπορώ να σε πιστέψω 
πια» 

Το αχνό φως τού χειμωνιάτικου πρωινού 
ανακατευόταν με χρυσούς, λευκούς και κόκκι-
νους σπινθήρες. Τα καταστήματα ήταν στολι-
σμένα, γιορτινά και ολόφωτα, αλλά ακόμη κλει-
στά. Όπως εσύ, άλλωστε. 

«Δ 



«Σου λέω ότι ήταν απλώς ένα λάθος. Τέλος. 
Θ’ αλλάξουν όλα, θα το δεις» 

«Ήταν ένα ψέμα» 
«Έστω ένα ψέμα» 
«Ένα τεράστιο ψέμα, το ότι προσποιήθηκες 

ολόκληρη εγκυμοσύνη, μόνο και μόνο για να 
καταφέρεις…» 

«Άσε με να σου εξηγήσω…» 
Ο δρόμος μπροστά μας φαινόταν άγνωστος 

και παράξενος. Όλη αυτή τη στιγμή δεν είχα κα-
ταλάβει καν πού ήμασταν. Οι πολυκατοικίες 
μπροστά μας διέγραφαν ένα κλειστό πι. Αδιέ-
ξοδο. Τράβηξα χειρόφρενο και βγήκα έξω. Τα 
σύννεφα είχαν φουσκώσει και διπλασιαστεί σε 
μέγεθος απ’ ότι πριν. Οι πρώτες στάλες έπεσαν 
σιγανά επάνω στο κεφάλι μου. Μετά ξεκίνησε η 
νεροποντή. 

 
 

 Γιούαν χοροπηδούσε ακατάπαυστα ανά-
μεσα σε αμέτρητα άλλα κορμιά, κολλη-

μένα όλα μεταξύ τους, καθώς τα βλέμματά τους 
τρύπαγαν το απόλυτο ίνδαλμά τους, τον ένα και 
μοναδικό Τζόνι Τζόουνς. Ο θρύλος της ηλε-
κτρικής κιθάρας έδινε πόνο σε κάθε πενιά, μεθού-
σε σε κάθε λιγωτικό σόλο και έσταζε ολόκληρος 
απ’ τη γλυκιά παραφορά, πιστοποιώντας την 
αυθεντικότητα της ενέργειάς του – που έμοιαζε 
να μεταδίδεται αυτούσια στα ιδρωμένα μπλου-
ζάκια των οπαδών του.  

Μετά το τέλος και του δεύτερου ανκόρ –κοντά 
δυο ώρες ατόφιας ροκ εν ρολ μέθεξης– ο Τζόνι 
Τζόουνς έβγαλε με μια μαγκιόρικη κίνηση το 
μαντίλι που φορούσε στο μέτωπό του και το 
πέταξε προς το εκστασιασμένο κοινό. Όλα τα 
χέρια σηκώθηκαν μεμιάς για να πιάσουν το πο-
λυπόθητο λάφυρο, αλλά αυτό πήγε καρφί – θαρ-
ρείς κι ήταν τηλεκατευθυνόμενο - στα χέρια του 
Γιούαν. Εκείνος το έσφιξε με δύναμη στις γρο-
θιές του, αφήνοντας την περίσσεια υγρασία απ’ 
τους αδένες τού αγαπημένου του καλλιτέχνη να 
ενωθεί μ’ αυτή που ήδη έβρεχε τους πήχεις του. 

Βγαίνοντας από το συναυλιακό χώρο - και 
γνωρίζοντας πόσο αξιοζήλευτος θα ήταν για 
όλους τους υπόλοιπους θεατές, που μετά βίας 
προσπαθούσαν να συνέλθουν από τη σφοδρή 
ηχητική καταιγίδα που μόλις είχαν βιώσει, ο 
Γιούαν πλησίασε το λαχουράτο ύφασμα στο πρό-
σωπό του. Ήταν ακόμα μούσκεμα και ανέδυε 
μια εθιστική οσμή, κάτι σαν όξινο κουφέτο, ένα 
άρωμα συνθετικού ονείρου. 

Ενός ονείρου που παρέσυρε τον Γιούαν –όπως 
και τόσους άλλους– να πιστέψει πως τίποτα δεν 
ήταν τυχαίο, πως στ’ αλήθεια ήταν εκείνος ο 
εκλεκτός, πως το ’χε ρε παιδάκι μου και πως θα 
έφτανε μια μέρα στ’ αστέρια, παίζοντας την κι-
θάρα του όπως ο Τζόνι Τζόουνς και τότε, όταν 
θα γέμιζε τα στάδια με φανς, όταν στο καμαρίνι 
του θα μάλωναν οι γκρούπις, εκείνος πάνω στη 
σκηνή θα φορούσε τούτο δω το μαντίλι για να 

τιμήσει το απόλυτο είδωλο της ταραγμένης εφη-
βείας του. 

Ο θρύλος που συνόδευε τον γερόλυκο Τζόνι 
Τζόουνς μιλούσε για παροιμιώδεις καταχρήσεις 
και οργιαστικές καταστάσεις πέρα από κάθε φα-
ντασία. Άλλοι, μάλιστα, είκαζαν πως έκανε συμ-
βόλαιο με τον διάβολο – αν και κανείς δεν είχε 
αποδείξεις περί αυτού. Όπως και να ’χει, όλα 
αυτά ασκούσαν μια γοητεία ακαταμάχητη στους 
λάτρεις του ατόμου. Έπιασε, λοιπόν, κι ο Γιούαν 
να ψάχνεται να γίνει ο νέος Τζόνι, εμπλουτίζο-
ντας τον τρόπο ζωής του πέρα από παιδιάστικα 
κακοπαιγμένα ριφάκια, με τα λοιπά συστατικά 
της συνταγής. 

Έπινε ό,τι έβρισκε μπροστά του, υγρό ή 
στερεό, κλεινόταν στο δωμάτιο και αφουγκρα-
ζόταν τους χιλιοπαιγμένους δίσκους τού μεγά-
λου ρόκερ, που κάποιες φορές έκαναν τις αφίσες 
στους τοίχους της νεανικής του κάμαρας να ζω-
ντανεύουν. Με περισσή χάρη και λυμένος εντε-
λώς απ’ τη ζαλάδα, ο Γιούαν αντέγραφε τις εκ-
φράσεις και τις κινήσεις που χαρακτήριζαν τον 
μεγάλο ροκ σταρ, λες και το στυλ αρκούσε για 
να παίζει τελικά κι ο ίδιος σαν τον Τζόνι. 

Τα νέα του ενδιαφέροντα, βέβαια, τον απορρο-
φούσαν αρκετά, και στην πορεία το φτιάξιμο ανα-
βαθμίστηκε σε πλήρη απασχόληση. Οι φίλοι, το 
κορίτσι του, όλα παραμερίζονταν σιγά σιγά, 
ωσότου χάθηκαν τελείως απ’ το κάδρο. Μέχρι 
και το γκρουπάκι που είχε ο Γιούαν, διαλύθηκε. 
Κατά τη γνώμη του, ασφαλώς έφταιγαν πάντα οι 
άλλοι, οι ξενέρωτοι. Για όλα έφταιγαν οι άλλοι. 
Δεν τον καταλάβαιναν. Γι’ αυτό κι εκείνος έβαζε 
ξανά και ξανά επάνω στο πικάπ τα στοιχειωμένα 
μπλουζ και τους θανατηφόρους γκαράζ ύμνους 
του Τζόνι Τζόουνς και έκλεινε τους διακόπτες, 
αφήνοντάς τα όλα και όλους πίσω. 

Ο χρόνος περνούσε παρότι ο Γιούαν κολυ-
μπούσε σε μια θάλασσα από πλάνες που έκαναν 
τον χρόνο να μοιάζει να μην περνάει, αλλά να έχει 
σταματήσει σε ένα αιώνιο παρόν, αφήνοντας στην 
απομακρυσμένη ακτή ξεκούρδιστη την κιθάρα 
και ξεχασμένο το παλιό του όνειρο, αφού τα ονεί-
ρατα πια ήταν τόσα πολλά και τόσο μπερδεμένα, 
που οι μοναδικές του έννοιες περιστρέφονταν 
γύρω απ’ το πώς –αν και συχνά τον τρόμαζαν– 
θα ήταν ικανός να συνεχίσει να τα βλέπει, αφού 
δεν έβλεπε και τίποτα καλύτερο απ’ αυτά. 

Με τον καιρό έσβησε και τις όποιες ενοχλη-
τικές φωνούλες της συνείδησής του κι έβρισκε 
ευκολότερα τον τρόπο να χρησιμοποιεί τα χρή-
ματα απ’ τους μάταιους κόπους των γέρων του 
να του εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή – κάτι 
το οποίο ο Γιούαν έμοιαζε να αγνοεί ή μάλλον 
να σνομπάρει. Η πίκρα των γονιών για την αχα-
ριστία του παιδιού τους δεν ξεπερνούσε την αγά-
πη που του είχαν. Μια αγάπη απόλυτα ικανή να 
φτάσει μέχρι τέλους – άσχετα αν μόνιμα έβρισκε 
τοίχο στο κλειδωμένο δωμάτιο με τις αφίσες. 

Σε κάτι τέτοια σημειάκια, ο Γιούαν διέφερε 
λιγάκι απ’ το είδωλό του. Οι γονείς του Τζόνι 
Τζόουνς, όπως ήταν γνωστό, τον είχαν παρα-
πεταμένο από μικρό κι έτσι εκείνος έμαθε να στέ-
κεται στα πόδια του και να κερδίζει μόνος του 
αυτά που –εν πάση περιπτώσει– χρειαζόταν. 
Άσε που –απ’ ότι φάνηκε στο τέλος δηλαδή – και 
τη ζωούλα του την αγαπούσε αρκετά, ώστε στα 

δεύτερα ήντα του να στέκεται αξιοπρεπώς σε 
κάθε ζωντανή εμφάνισή του. 

Ο Γιούαν, όμως, είχε μείνει στα παλιά και 
προτιμούσε ακόμα να παραπαίει και να πατάει 
επί πτωμάτων προκειμένου να κάνει τα γούστα 
του – κι αυτό ήταν οπωσδήποτε κακό, κυρίως 
για τον ίδιο. Κάποτε τα έτοιμα τελειώσανε, ο 
Γιούαν δεν ήταν σε θέση να δουλέψει, κι απείχε 
ακόμα έτη φωτός απ’ το ροκσταριλίκι. Η ψυχο-
τροπική ζούγκλα στην οποία νόμιζε πως ήταν 
αρχηγός, είχε αποδειχτεί εκατό φορές ένας κρα-
νίου τόπος. Κι ο διάβολος που χρόνια χόρευε τον 
Γιούαν στο ταψί, ουδέποτε καταδέχτηκε να τον 
επισκεφτεί αυτοπροσώπως για το ντιλ – κι ας 
του ’κανε ο φίλος μας τα κέφια μια ζωή.  

Καθόταν στο κρεβάτι του λουσμένος στον 
ιδρώτα και σκάλιζε τα σέα, μπας και βγάλει κα-
μιά τελευταία σάπια ευκαιρία διαφυγής. Αδύνα-
τον. Ο ιδρώτας του βρωμούσε. Του ήρθε στον 
νου η μυρωδιά του όξινου κουφέτου του ονείρου. 
Το τυχερό του λάφυρο, που του ’χε φέρει μόνο 
γρουσουζιά. Τώρα, δεν ήθελε ούτε να το κοιτά-
ξει. Έμοιαζε περισσότερο με κακόγουστο 
αστείο.  Ήταν, πλέον, ξεκάθαρο. Δεν έπινε, λοι-
πόν, τα ίδια με τον Τζόνι. Δεν έπαιζε κιθάρα 
όπως ο Τζόνι. Δεν έπαιζε καθόλου κιθάρα. 
Αποφάσισε να την πουλήσει. Έδεσε πάνω στο 
μπράτσο της, εκεί που ήταν τα κλειδιά, και το 
μαντίλι.  

 
 

hen we last heard of her, it was past 
midnight, sitting around the table and 

playing cards.  

«She will kill herself», our neighbour told.   

«She doesn’t have to», the other one replied.  

Then we left. 

The day after the dog dug in her backyard. 
With the rain come the secrets. 
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Πάστερνακ 
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η φήμη έφτασε κολυμπώντας σαν κύκνος 
μέσα στη χρυσή ομίχλη 
και συ, αγάπη μου,  
ήσουν για μένα πάντα η απόγνωση 

Άννα Αχμάτοβα, στην ποίηση 
 

 
 

Γιώργος Λ. Οικονόμου 
 
σέντερ φορ απόψε 
διάλεξε να παίξει 
γεμάτα μελανιές 
τα γόνατά του 
θα βρέξει. 
χόρτασε παράπονα 
ο ουρανός 

 
 

Σοφία Περδίκη 
 

Αδρές οι λέξεις στο στόμα σου. 
Μου είπαν την ιστορία με ένα στυφό φιλί 
ψιθύρισαν στο αυτί την ενοχή 
και χωρίς σάλιο σφράγισαν τον φάκελο. 
Ακούστηκαν φωνήεντα μέσα από χείλη φτωχά 
να προφέρουν τη θυσία σαν να ήταν ήχος 
με το αίμα πάνω του να κατρακυλά 
τον έρωτα ν' ανιστορούν τα στοιχειά 
τη μοίρα του εαυτού μου να διαβάζουν 
στο εσωτερικό ξένης παλάμης 
χαϊδεύοντας τα μαλλιά του παιδιού 
που κάποτε ήμουνα 
με λόγια λιτά να παρηγορούν 
τη σημερινή γυναίκα 
που αφήνεται να πέφτει 
στου παγωμένου χρόνου τα γόνατα. 

 
 

Μαργαρίτα Παπαμίχου 
 
Τρελά πέταλα 
πιστέψατε στο χώμα 
για τόσο δα φως 
* 
Άκου το πουλί 
γράφει τώρα μέσα σου 
ένα ποίημα 
* 
Μικρό λουλούδι 
ανεμίζεις παντιέρα 
στο εφήμερο 
* 

Άνοιξη θα πει 
να γιατρεύεις μ' έρωτα 
την παλιά πληγή 
* 
Μια λέξη πετά 
έξω απ' τη ρίμα μου 
μέλι θα τρυγά 
* 
Μια νότα κι εγώ 
θέλω να με τραγουδούν  
κι ας είναι φάλτσοι  
 

Από την ανέκδοτη ποιητική συλλογή 
«Λατύπη-Χαϊκού» 

 
 

Κώστας Κουτρουμπάκης 
 
Οι πόθοι μας είναι θηρευτές. 
Ξέρουν να περιμένουν. Γίνονται ένα με την πέτρα.  
Κρύβονται στην κοιλιά ξύλινων αλόγων.  
Δε χαρίζονται -κανενός. 
 

Οι πόθοι μας είναι δέντρα. 
Βλασταίνουν σιγανά. Η ψυχή μας τους ποτίζει.  
Ριζώνουν δόντι, κυπαρίσσι στον βράχο.  
Σαν εκπληρώνονται, γυμνά κλαδιά  
με τις προοπτικές καινούριων φυλλωμάτων. 
 

Οι πόθοι μας είναι σκυλιά. 
Μετά τις σάρκες μάς θάβουν κόκαλο -γι’ αργότερα. 

 
 

 Πέτρος Σκυθιώτης 
 
στον Μιχάλη Κάτσαρη 

 

Κάπου λέει ο Γκοντάρ στην Άννα 
ξαπλωμένος μέσα στην Fontana 
πως η κάμερα είναι ο πόθος των νεκρών 
κι η μανία μου για όλα ήταν 
μασημένη σαν ψυχή στα δόντια 
τη χρονιά που έγραφες τον «Ρόντια» 
και εφάρμοζα ασκήσεις πανικού 
ένα απόγευμα στην Άλφα Τρία 
τον Νοέμβρη 
Γκρίζα όρια του Submarino 
κι είπαν κάμποσοι το «δεν σε κρίνω» 
πλάτη γύρισαν, κοιμήθηκαν κι αρκεί 
η θητεία μου σε όλα να ‘ναι 
μία θάλασσα και η ναυτία 
σ’ ένα πλοίο στα γαλάζια κρύα 
ταξιδεύουν οι ζωές – πού παν; – αλλού 
πάνω απ’ τις στέγες δυο μπαλόνια 
μάς μιμούνται 
Φτηνό πετρέλαιο καμιά μετάνοια 
είν’ η άσφαλτος για την παράνοια 
τα σημάδια που αφήνουμε στη γη 
το πιο όμορφο τραγούδι είναι 
τόσοι άνθρωποι που δεν αντέξαν 
και στον τελευταίο γύρο κλέψαν 
μια εκφόρτιση σαν φόρτωμα για αλλού 
για ένα σπίτι μες στα χιόνια 
που τα δίνει 
Τρέχει το κρασί μες στον νιπτήρα 
με στουπί, βενζίνη κι αναπτήρα 
είναι δύσκολο να βρίσκεις την αρχή 
μέρες που γυρνάνε είναι 
με γεμάτο πλαστικό ποτήρι 
όταν λέει «πες μου ένα χατίρι  
που θα ήθελες πριν ανατιναχθώ» 
«θα ήθελα να γίνεις χώμα  
σαν εμένα» 

 

Γιώργος Κολλιάς 
 
Ε, όχι και τόσο θλιβερός 
τούτος ο χειμώνας 
Είναι, βλέπεις, που έχασε 
εκείνο το βαρετό χαμόγελο 
πρωί μεσημέρι βράδυ 
Ερωτευμένος με τη θλίψη  
που αυγαταίνει 
όταν χαράζει   
πάνω σε ψεύτικες εικόνες 
γιορτινές, ερειπωμένες  
Ζωγραφισμένες με λόγια  
λευκής πούδρας από χιόνι 
γεμάτες πανικό  
στο αδέσποτο φως 
που δύσκολα ανασαίνουν 
 

 
 

Βάλια Γκέντσου 
 
Σώματα κομμένα σε επί μέρους ενότητες  
τις νύχτες αγγίζονται 
φίλιοι αριθμοί γωνιάζουν σιγοτρέμουν 
σε κύκλους στροβιλίζονται 
με επισκέπτονται  
   
Ο θάνατος είναι μια χασμωδία 
κάνει θόρυβο 
  
Aδύνατον τώρα να διεμβολίσεις  
τις άσπρες φούστες των δερβίσηδων  
στης μέθης την υγρή σταγόνα να χωθείς  
τη φλέβα αποστερεύει μαύρο βέλος 
φοβερό, μόνος να κείτεσαι 
 
Του Κόσμου Καλόγερε, πού είσαι;  
-Σε ψάχνω. 
~ 
Η πόλη χάθηκε.  
Στο τελευταίο σπίτι 
ένα παράθυρο  
σαν ζωντανό κοιτούσε… 
Τελείως άγνωστος 
είναι αυτός ο τόπος, 
φωτιά μυρίζει,  
ο κάμπος είναι σκοτεινός. 
~ 

 

 
 

Βαρβάρα Χριστιά 
 
Σε είχα δει νεκρό κείνες τις μέρες. 
Να ταλανίζεσαι σε χέρια δήμιων και δικαστών. 
Παπάδες με καλούσαν στον τελευταίο ασπασμό. 
«Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών,  
ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά» 
επικήδειοι, οδυρμοί, άφεση αμαρτιών  
και άλλα τέτοια. 
Κι ενώ θα στοιχημάτιζα πως χάθηκες οριστικά 
-πως εκριζώθηκες από τα έσω μου εδάφη, 
της λήθης το νυστέρι πως έφτασε επί υγιούς ιστού- 
για αφορμή ασήμαντη, 
πάλι στον νου το στενορύμι  
εύθυμος περιπατητής μού εμφανίζεσαι. 
Επρόκειτο λοιπόν για νεκροφάνεια;  
Πόσες φορές να σε σκοτώσω ακόμα,  
για να πεθάνεις μέσα μου άπαξ και δια παντός; 
 

 



Eυαγγελία Πατεράκη 
 

Ανεστραμμένα μάτια ο πλανήτης, 
βροχή η ανοχή των θεών. 
Λίθος 
βρεγμένος  χαρτοπόλεμο, 
ξεχάστηκα σε ψηφιακά δράματα. 
Αιμορραγώ, αιώνες, φωνή 
και πάσχω από ιδιοκτησία. 
Λανθάνουν τα χέρια στην καρδιά των χειμώνων 
Μόνο τα νύχια – πλήκτρα μεθυσμένα  
Κι ο τσίγκος να στάζει. 
Καπνίζω το ρεύμα των ψαριών στα βάθη 
Μόνη ανάγκη η ροή 
κάπου Αθηνάς και περιπολίας. 
Με κέρμα ή άνευ, 
βιομηχανικά προϊόντα η Τέχνη. 
Με κέρμα ή άνευ, 
δίχως φωνή 
τινάσσομαι στρατιωτικό σεντόνι 
σε πλήρη υποστολή, αφού 
ο Αχιλλέας ακρωτηριάστηκε 
και πέθανε από αθανασία. 
Αιμορραγώ μεσαίωνες πληρωμένων αγίων, 
κανίβαλες μέρες, 
σε διάτρητες φτέρνες κριτικών, 
στα δυαδικά συστήματα, 
τυλιγμένη ράκη τρένων, 
φυλάττοντας βίους αλλόκοτων προσευχών 
στην καρδιά του Αχανούς 
που γεννούσαν, κάποτε, ήχους οι ράγες._ 
 

 
 

Ξανθίππη Ζαχοπούλου 
 

Καίγεται ο ωκεανός                                                                                                                 
τ’ αποκαΐδια ψαροκόκκαλα                                                                                                                               
με επιμονή στέκονται στον λαιμό                                                                                                                      
Η ακτινογραφία έδειξε ζωή                                                                                                               
έτσι ο περασμένος χρόνος                                                                                                                    
σε ρανίδες μεταφράστηκε φωτός 
 

 
 

Θεοδώρα Βαγιώτη 
 

Απομεσήμερο ή αποβραδίς 
Τετάρτη αυριανή /όλα με χρόνους 
περασμένα  στη φρέσκια πίσσα  
της οδού Θησέως 
οι ακαμάτηδες πωλητές ξηρών καρπών 
βουτάνε τα βρόμικα χέρια τους 
μέσα στ’ αράπικα 
να γεμίσουν σακούλια των 50 
/την ώρα που  
τρεχάτος ένας κουστουμάτος ποντικός  
ψάχνει τον δρόμο για τα ΚΤΕΛ 
/ένα ταξίδι στα Γιαννιτσά 
μπορεί να τον κάνει άνθρωπο/ 
όμως η λόρδα τού κόβει τα ήπατα 
και στο Νο 136 που μένει μια γεροντοκόρη 
/ψάχνει ποντικογαμπρούς  
για τα έσχατα τα χρόνια που ’ρχονται 
και τον ύπνο που της ξεσκόνισε τα ράφια/ 
του δίνει λίγο τυρί σαλάμι  
και το ζαρωμένο της χέρι 
και αυτός που βλέπει  
πως η πείνα δε νικιέται  
με υπαρξιακά ταξίδια 
παίρνει το χέρι της που το φυσάει το παραδάκι 
/από τούδε και στο εξής  
ποτέ ξανά πεινασμένος 
κάθε μέρα τρώει αγγουρόφλουδες και καμαμπέρ  
αράπικα κι Αιγίνης – τ’ ακριβά 
μα ας μη γελιόμαστε 
δεν παύει να είναι 
τρωκτικό 

Τόλης Νικηφόρου 
 

όχι οι αρμονικές ωραίες λέξεις  
σε σελίδες έντυπων ή ηλεκτρονικών βιβλίων  
ποίημα είσαι εσύ γλυκό κορίτσι  
που σκύβεις το κεφάλι και διαβάζεις  
ποίημα είναι η φωνή και το χαμόγελό σου  
στον δρόμο το ανάλαφρο περπάτημά σου  
και οι απαλές καμπύλες στο κορμί σου  
ο κόσμος όλος είναι πλημμυρισμένος  
ποιήματα ζωντανά αληθινά  
κι εμείς αποτυπώνουμε με λέξεις  
μία ισχνή περιγραφή τους  
βγείτε στον δρόμο και διαβάστε  
πραγματικά απολαύστε  
τα καθημερινά αυτά θαύματα  
από το φως στα μάτια της  
ως το ανθισμένο δέντρο στην αυλή  
κι ένα πουλί που φτερουγίζει στον ουρανό 
 

 
 

Σοφία Πολίτου Βερβέρη 
 

Όλοι επέστρεψαν σε μια μεγάλη παραλία 
και ήταν χειμώνας και είχε κρύο, 
κι εκείνοι βρεγμένοι ως το κόκαλο 
χαίρονταν για το σπίτι που έφτασαν για να μείνουν 
δίχως να γνωρίζουν πως κι εκεί θα πεθάνουν. 
Πάνω στην πάχνη από το πρωινό αγιάζι 
η φωνή πυροβολούσε με αλφαβητική σειρά 
αγαπημένα γυναικεία ονόματα. 
Ξεχώριζαν της μάνας τους  
κι έκαναν ένα βήμα μπροστά. 
Από τη θέση τους ίσαμε τη σκιά τη ζυγιασμένη 
μία λωρίδα ύπαρξης και μια γαβάθα αδειανή 
από τον ξοδεμένο χρόνο. 
Ανάμεσά τους άνθρωποι με παλτά 
άρχισαν τη διαλογή. 
Νεκρώθηκε η χαρά, πληγώθηκε η απαντοχή, 
έβαλε να νυχτώνει κι όλοι απογοητευμένοι 
δήλωσαν άγνωστοι μεταξύ τους. 
Και θέλαν πολύ να βρουν τον δρόμο,  
να επιστρέψουν. 
 

 
 

Δημήτρης Τρωαδίτης 
 

κάποια ηλιοβασιλέματα  
είναι κόκκινα 
σπαρταρούν 
οι λεροί τοίχοι  
είναι κι αυτοί κόκκινοι 
απ’ τις ανταύγειες 
τα γυμνά πέλματα 
κόβονται σε μυτερά βράχια 
κοκκινίζουν 
αγωνιώ για ένα νόημα 
αστραφτερό  
και κόκκινο 
αναζητώ ένα κοφτερό μαχαίρι  
να κόψω τους δεσμούς 
με κάθε ισχνό 
 

 
 

Βαγγέλης Δρόσος 
 
ίσως γιατί το ένιωσε  
πως μπαίνει σε οίκο οικείο  
της μουσικής  
μια φίλη φτερωτή  
μια ψυχή απελεύθερη 

παραμέρισε τις προάλλες  
του σαλονιού μου τη ρουτίνα 
βρίσκοντας θέση έκτακτη  
στης καθημερινότητας 
τη φωτεινή πηγή  
αντέδρασαν φυσικά 
οι Δαλματοί  
πάντοτε εξάπτει το άπιαστο  
δίχως να τη ρωτήσω  
πώς ή τι  
της πρότεινα μια διέξοδο 
καθώς έβγαινε  
ψιθύρισε κάτι  
μια φράση υγρή κελαριστή  
ένα κάπως   
φεύγω γιατί έτσι  
φεύγω  
κι απέθεσε στον καναπέ 
της άνοιξης 
ένα στιχάρι 
 

 
 

Πασχάλης Κατσίκας 
 

Χλωμές σκιές που περπατούν σε άηχα παλάτια 
όπως οι αυλακιές στην πρόσοψη άσχημων κτιρίων 
Τι να μου κάνουν πια τ’ ανώφελα χαμόγελα 
και η αξιοπρέπεια της σιωπής 
η εγκρατής υποχώρηση από κορμί σε κορμί; 
 

Γυμνός, με μάτια να κραυγάζουν την κτηνωδία 
όπως το φιλάσθενο παιδί 
κατακρημνίζομαι στη σπαραγμένη μνήμη 
Ταξιδεύω με ατμόπλοιο την όσφρηση  
της νεαρής ηλικίας 
ανάμεσα σε βέβηλα παγόβουνα 
Το άσπρο υγρό πίνω για να τρέξω 
έστω για μια στιγμή 
ελεύθερος σαν έγχρωμος Ινδιάνος 
 

 
 

Ευθύμιος Λέντζας 
 
Όλη τη νύχτα να γυρνάς με τη σιωπή στα νερά. 
Από τ’ ανθρώπινα κι απ’ τα νεκρά: στις σκιές  
που φτύνουν τα κάδρα στο πάτωμα.  
Δυο γυάλινα χέρια στα κάγκελα, να γυρίσουν 
στα μάγουλα τ’ άστρα και τα μαλλιά σου φώτα  
τετράγωνα ως το άλλο πρωί  
με την πνοή στα χορτάρια.  
Στον άνεμο μετά σαν το φιλί να χάνεσαι, σε  
χρώματα σπασμένη και σ’ ατίθασα κύματα  
ντυμένη με κλάματα: χέρια θαμπά της ζωής σου.   
Σπλάχνο της θάλασσας, ο ουρανός στο στόμα  
σου: γλώσσα του έρωτα – στροφή καλοκαιριού.   
 

 
 

Μαρία Μπουρμά 
 

Σ’ ένα θέατρο άδειο 
Γυαλισμένα καρφιά στο σκηνικό 
Οι κουρτίνες δεμένες στο ταβάνι 
Η μπογιά νοτίζει το βελούδο 
Δε φτάνει το αίμα στα κοστούμια 
Τηλέφωνα ηχούν,  
παρατημένα αποφάγια στη σκηνή 
Σκουριάζει το κουδούνι του διαλείμματος 
Ακούγεται πάντα το τρίξιμο του σανιδιού 
Ο Άμλετ φοράει τρύπιο τζιν 
Η Μήδεια τρέχει βιαστικά  
να πάρει τα παιδιά απ’ το σχολείο 
 

 



  

  
 
 

 

 

 
 

Ανδρέας Καρακόκκινος 

Αποκαμωμένο το δειλινό 
κλείδωσε τα χρώματα του 
σε σκοτεινούς βυθούς 
άπλωσε το μαύρο πέπλο 
της παράδοσης  
κι άφησε το δάκρυ πικρή βροχή   
στα κιτρινισμένα φύλλα. 
Η αφέγγαρη νύχτα αργά-αργά 
το ρούφηξε στο μάτι του κυκλώνα της. 
 

 
 

Δημήτρης Καρπέτης 

Τα φαινόμενα των καιρών 
αποδιώχνουν τη ζωή. 
Αντιπαλεύουν τη λαχτάρα μας. 
Άπραγοι πένητες της ζωής 
με χέρια αδειανά 
ζητιανεύουμε ανάσες. 
Οι υπερόπτες απαξίωσαν τον άνθρωπο. 
Στα κελιά οδηγήθηκαν η αξιοπρέπεια 
και οι συνειδήσεις που σκυλεύτηκαν 
στον βωμό των ανόμων απαιτήσεων. 
Χωρίς κανένα δισταγμό 
οι αυλοκόλακες των κρατούντων 
συναινούν στη δήμευση της ανθρωπιάς. 
Το στέλεχος των υπανθρώπων 
άρχισε να κυριαρχεί 
στο γονιδίωμα του ανθρώπινου γένους. 
Το μέλλον θα μας βρει 
χωρίς καρδιές 
και βαδίζοντας στα τέσσερα. 
 

 
 

Ελευθερία Χριστοδούλου 
Ευχαριστώ 
το κάθε γράμμα της αλφαβήτας 
ξεχωριστά 
για την ύπαρξή του 
Αν δεν υπήρχε 
ίσως να μην πάλευα με τον ήχο των λέξεων 
αλλά με την αιχμαλωσία της σιωπής. 
 

 
 

Γιώργος Ορφανίδης 

Μέτρησα τα δάκτυλα ενός χεριού 
και φίλησα την παλάμη τους 
 
Καθώς άγγιζες το πρόσωπο  
κιτρινωπά δόντια εμφανίστηκαν στα χείλη· 

κι ένα χαμόγελο  
μέτρησα για δεύτερη φορά  
τα δάκτυλα του χεριού. 
Μόλις έστρεψα το βλέμμα 
δεν ήσουν εκεί 
 

 
 

Ρόζα Παυλιώτη 
Ο ένας απέναντι στον άλλον 
τα χείλη ενωμένα, υπό το φως λαμπτήρα, 
δε μιλάς· 
ανοιγοκλείνεις τα βλέφαρα  
καθώς σταγόνες βροχής 
στάζουν στις άκρες των μαλλιών 
 

Γυρίζεις την πλάτη, απομακρύνεσαι 
 

 
 

Αφροδίτη Διαμαντοπούλου 

Ζούμε μαζί εδώ και χρόνια 
Δείχνεις κατανόηση στις αδυναμίες μου 
Ακούς δίχως να μιλάς 
Συμπάσχεις χωρίς να κρίνεις 
Όταν βρίσκομαι με φίλους 
Το μάτι μου κλείνεις 
Απλώνεις το χέρι  
και με παρασέρνεις  
Αέναες περιπλανήσεις του μυαλού  
η σχέση μας 
Τα βράδια αφουγκράζομαι αναπνοές  
Πίνουμε μαζί καφέ τα πρωινά 
Πώς να σε προδώσω  
Μοναξιά μου; 
 

 
 

Τάκης Τσαντήλας  

Θα ξανάρθεις 
και θα με ψάξεις να με βρεις κάπου στον άνεμο 
με μάτια θαμπά 
κι ένα παράπονο εύηχο, βράχος και κύμα μαζί 
θα μ’ αγκαλιάσεις αμήχανα 
και θα μου περιγράψεις τον κυνισμό της σιωπής, 
θα μου δείξεις τα σημάδια στο σώμα σου   
και θα μου πεις το πόσο πονούσες 
κάθε φορά που σκόνταφτες στη σεπτή νοσταλγία  
έγκλειστη στο εντός σου σκοτάδι    
ζητώντας να περιηγηθούμε για μια ακόμα φορά   
στο δάσος των επιθυμιών  
και να υποσχεθούμε στα ποιήματα 
πως όταν περάσει τούτο το μαύρο σύννεφο 
- αν περάσει - 
να κρεμαστούμε ευτυχείς απ’ τις λέξεις 
αγναντεύοντας στον ορίζοντα 
το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα. 
 

 
 

Κατερίνα Ηρακλέους 

ένα πηγάδι στεγνό, μισοάδειο, γεμάτο, 
η πένα της ψυχής  
γράφει, ελευθερώνει, αγγίζει  
τον ουρανό, τη Θάλασσα, τις κορυφές,  
λίγες οι φορές που πατάει στη γη 
η ποίηση δεν έχει στέγη, 
οι στίχοι της που ρέουν  
από το πουθενά  
αλλά και από παντού   
του κόσμου τούτου 
είναι όλη της η περιουσία 
 

 

Μάντυ Τσιπούρα 
Γυναίκες σκυφτές 
μαντήλες στο κεφάλι 
στάχυα μαζεύουν 
στο ηλιόκαμα του καλοκαιριού 
αίμα απ’ τα χέρια και ιδρώτας 
στάζουν στη γη 
σωρός τα βαριά δεμάτια 
στις καρότσες με τ’ άλογα. 
 

 
 

Μαρία Γώγογλου 
Το πατάρι στην κρεβατοκάμαρα 
στέκι για παλιούς συμμαθητές. 
Το ραδιόφωνο μεταδίδει 
υπόκωφα ουρλιαχτά,  
ωμές βιαιοπραγίες.  
Βρήκα ενθύμια, λούτρινα, 
βότσαλα από παραλίες 
υγρές μαξιλαροθήκες. 
Ψηλαφίζω επαναστατικά συνθήματα 
μικρές ρωγμές στον τοίχο. 
 

 
 

Μαρία Καλογήρου 
Σε χέρσο χωράφι 
τα καυτά μεσημέρια 
οι άνθρωποι θερίζουν και σπέρνουν  
του κόσμου το ψωμί 
Κατάκοπες εργάτριες 
μαζεύουν με μόχθο το στάχυ 
στην ποδιά τους βαστάζουν 
σπόρους τροφής 
 

 
 

Μαρία Καραθανάση 
Χωρίς σκιά κάτω απ’ τον ήλιο 
μουδιάζει η σκυφτή ράχη. 
Ματωμένα χέρια σαν δρεπάνια 
συνάζουν τους καρπούς στη γη. 
Το αίμα βαραίνει στα πόδια 
μέσα στην κάψα του Ιούνη. 
Τα πουλιά ανάμεσα στις θημωνιές 
φτιάχνουν τις φωλιές τους. 
 

 
 

Ευάγγελος Ρούσσος 
Τέταρτη επέτειος χωρισμού 
και βρίσκεται στο ίδιο μπιστρό. 
Φορά το γκρίζο πουκάμισο. 
Στην πόρτα δεν πρόκειται να φανερώσει κανείς. 
Πλέον λησμόνησε γιατί  
τσιγάρα και σπίρτα πάνω στο τραπέζι, 
τα μόνα πειστήρια ότι υπάρχει, 
παραμένουν άθικτα. 
 

 

Αφροδίτη Μιχαηλίδου 
Μονότονα ίδιο το καθημερινό ξύπνημα 
Άγευστος πάντα ο μισοχυμένος καφές,  
τελείωσαν και τα τσιγάρα 
Ίδιο χτένισμα, ίδιο βλέμμα καθημερινά 
Το μόνο χρώμα στη ζωή σου  
το κόκκινο στα χείλη  
και στα βαμμένα νύχια σου 



Χρήστος Γρηγορίου 

Με τέσσερις τοίχους στη βαλίτσα 
και τ’ όνειρο πιασμένο στο καρφί,  
στου Ριβέρα χάνεσαι τα  σκίτσα 
που λαχταρούν ακόμα τη βαφή. 
 
Σ’ όλο τον κόσμο κατοικείς 
με ξεχασμένους κι αφανείς, 
στην κόψη ξυραφιού πατάς, 
πληγές συλλέγεις μην πονάς 
σε πόλεμο μιας εισπνοής. 
 
Δολώνουν τα βλέμματα γι’ ανθρώπους 
κι ο ήλιος μια χαμένη Κυριακή, 
με ένα κορμί ραμμένο τόκους 
το ξημέρωμα βγαίνεις στο σφυρί. 
 
Σ’ όλο τον κόσμο θα με βρεις 
με ξεχασμένους κι αφανείς, 
στην όψη του μικρού παιδιού, 
στο πέταγμα χελιδονιού, 
σ’ απόσταση αναπνοής. 
 

 
 
 

Γεωργία Δεμπερδεμίδου 

Κάτι φταίει  
οι πληγές ανοίγουν 
σαν να ήταν χθες 
τα ρούχα νοτισμένα 
μυρίζουν σαπίλα 
έρημες οι νύχτες 
πίνουν σκοτάδια  
μέρες χαοτικές  
και ατελείωτη 
η πίκρα στο στόμα 
στον λαιμό ένας 
καρφωμένος βραχνάς  
καταπίνει αμάσητες φλέβες 
εμμονικά μια φωνή  
σπάει τα σπλάχνα  
συχνά οι μορφές 
αλλάζουν θέση 
κάποτε κρύβονται 
στους πίσω κήπους 
ή ξεκινούν ταξίδι 
και δεν γυρίζουν ποτέ  
ίσως ακόμη 
μπορεί και να σωθούν 
 

 
 

 Κατερίνα Ζαμπανιώτη 

Το αγόρι μου είναι καφές και τσιγάρα 
κρατάει ομπρέλα και βάφει τα μάτια του 
γελάει κάτω απ' το φως και τρομάζω  
πίνει το βρόχινο νερό κι ύστερα βλέπει δράκους 
Το αγόρι μου γράφει στιχάκια 
κάνει ένα σωρό γραφικά πράγματα 
κι έπειτα αφήνει ξεκλείδωτο  
το δεξί του πλευρό  
Το αγόρι μου ακούει dirty tales 
νεαρός συνταξιούχος 
φυλακισμένος  
τρόφιμος των ψυχιατρείων  
Είναι πράγματι άκακος  
ενοχλητικός έφηβος διαβάζει ιστορίες/τρόμου/ 
μεσάνυχτα της Κυριακής  
στο παλιό λιμάνι 
 

 

Θωμαή Τσιμερίκα 
Βυθίστηκα στα όνειρα σου. 
Ψάχνω την καρδιά σου. 
Πνίγομαι αυτή τη στιγμή. 
Κάποιοι με πέρασαν σχοινί. 
 

Περπατώ στα κύματά σου. 
Ψάχνω τα θύματά σου. 
Βλέπω την ελπίδα μακριά. 
Σταυρωμένη με καρφιά. 
 

Ερημιά μέσα στη ψυχή. 
Άρχισε ψηλή βροχή. 
Ερημιά και σκοτάδι. 
Μες τη ζωή σε ένα βράδυ. 
 

Δάκρυσε η αυγή. 
Γονατισμένη από το πρωί. 
Οι γλάροι έπαψαν να πετούν. 
Νεκροί αιμορραγούν. 
 

 
 

Γιάννης Κεραμάρης 
Καρμικές μου παρουσίες άλλο πια 
δεν χρειάζομαι καμιά σας αρωγή    
στο μυαλό μου έχετε αποκαθηλωθεί 
τρέχω ελεύθερος μέσα στη ρεματιά. 
Μέρες τώρα, κλέβω νύχτες αφειδώς  
στις αρνήσεις γνέφω καταφατικά  
παρατάσσω άπειρα μηδενικά  
κι ας με βλέπει ο Μεγάλος Αδελφός.  
Βαυκαλίζομαι τις ξάστερες νυχτιές 
η ζωή ένας κατήγορος δριμύς   
λίγα κέρδη, περισσότερες ζημιές  
μήπως ήσουν μόνο παρατηρητής; 
Σαν αόρατος παλμός θα διαδοθώ 
δεν χρειάζομαι κανένα φυλαχτό.  
 

 
 

Ελένη Ελεονώρα Τσιαντούλα 

                                                     ~Χαϊκού~ 

Άυλη πυγμή 
Στην πένα όλος χωράς 
Φάρους μελετάς 
Γιγάντια «πώς» 
Παχύρευστα κυλάνε 
Στην κιθάρα σου 
Πειθώ με τεύτλα 
Γλυκιά εσπαντρίγια 
Σε κόλακες πυρ 
Μετάξι στουπί 
Σε λεβάντας ιαχή 
Κορώνα μακρά 
Ρίξε τους τώρα 
Τη λόγχη πιο δυνατά 
Αντέχουν θα δεις 
Εσύ εκείνος 
Παράσημα φτερωτά 
Σε ώμους γυμνούς 
 

 
 

Έλενα Γιασεμάκη 
Δεν είναι το μέρος κατάλληλο 
είναι και εκλεκτοί οι συνδαιτημόνες 
δε θα ‘θελα στ’ αλήθεια 
μα εκείνο το «φεύγει» απόψε 
θέλει συντροφιά 
σαν τον ετοιμοθάνατο 
κανείς να μην πεθαίνει μόνος 
την ώρα που φράζει ο οισοφάγος 
όταν χτυπάει η αρρώστια την ανάσα 

κι ας ακυρώσουμε  
τις μικρές αυτοκαταστροφές μας 
όσοι αλαζονικά θα σηκώσουμε το βλέμμα 
στην επόμενη μέρα 
όλα είναι φόβος θανάτου 
 

 
 

Πόλα Βακιρλή Γιαννακοπούλου 

Φωτισμένο καράβι  
το νιόκοπο σπίτι του γείτονα 
με τα φώτα του κήπου να τυφλώνουν επιθετικά 
τα κακόβουλα βλέμματα των περαστικών  
ίσως εκείνων που σκαλίζουν 
στον παρακείμενο κάδο σκουπιδιών  
να βρουν τα δικά τους προς το ζην. 
Ίσως τα φώτα του κήπου  
τα απαστράπτοντα, βοηθήσουν το έργο  
όσων τροφή στα σκουπίδια 
ζητούνε. 
 

 
 

 Λίνα Βαταντζή 
Δεν λησμονεί τον 
Πόνο 
Υπεριώδης ακτινοβολία 
Πολικό ψύχος 
Δάκρυ σε βιβλίο  
Πολυσέλιδο 
Η καρδιά 
 

 
 

Σουλτάνα Βουδούρη 
Επιστροφή στον πυρήνα: 
όραση, ακοή, όσφρηση, 
γεύση, αφή. 
Στο περίγειο σιωπή, 
αίσθηση ελλειπτική. 
Ένας αμέτρητος αριθμός πουλιών 
φτεροκοπάει εμπρός μου. 
Η θάλασσα τώρα 
δεν έχει παράθυρο μήτε τζάμι. 
 

 
 

Ελένη Α. Σακκά 
Στοιβαγμένα  δεμάτια από στάχυα 
μεταφέρονται σε κάρα με ξύλινες ρόδες. 
Εργάτριες σκυμμένες 
χέρια και πρόσωπα μόνο ακάλυπτα, 
τρύπια παπούτσια· 
δεμένα τα κορδόνια της ποδιάς τους στη μέση 
μαζεύουν με πρησμένα χέρια 
τον καρπό  που παράπεσε στο έδαφος. 
 

 
 

Αντώνης Ε. Χαριστός 
Ένας άνδρας, κι άλλος ένας 
καθήμενοι σε παγκάκι  
καπνίζουν μανιωδώς·  
το στήθος ανεβοκατεβαίνει με ρυθμό 
η γλώσσα αγγίζει τα χείλη  
άνεμος δροσερός στο υγρό μέτωπο 
καθώς τα χέρια ενώνονται διστακτικά 
Σηκώνεσαι,  
τα πέλματα, το ένα μετά το άλλο, 
σε πηγαίνουν μακριά 



  
 

 
 
 
 

Αλμπέρ Καμύ 
 

 
 
 

 

ποιητική συλλογή  
εκδόσεις Στίξις, να 2022 

 
Εάν η ποιήτρια Θεοδώρα Βαγιώτη έγραφε 

στις αρχές του 19ου αιώνα και δη στη Γαλλία, θα 
εντασσόταν με χαρακτηριστική άνεση στην κα-
τηγορία του πρώιμου ρεαλισμού. Στο ίδιο αυτό 
λογοτεχνικό ρεύμα στο οποίο, τη δεκαετία του 
1830, εμφανίζονται οι πρόδρομοι του ρεαλισμού 
και συγκεκριμένα οι Stendhal και Balzac, αντι-
μετωπίζοντας τον λόγο ως καθρέφτη των ηθών 
της εποχής. Ως στάση και θέση μέσα στη λογο-
τεχνία ο ρεαλισμός, αποκρυσταλλώνει τα διακρι-
τά του χαρακτηριστικά ταυτόχρονα με σειρά 
κοινωνικών γεγονότων, μέσω των οποίων μετα-
βάλλονται τόσο η οπτική θέασης των πραγμά-
των όσο και αποτύπωσή τους στον δημόσιο χώ-
ρο. Ανάμεσά τους καταγράφονται η επανάσταση 
του 1848, η οποία επανάφερε στο προσκήνιο το 
περιεχόμενο της λαϊκής βούλησης, αλλά και 
υπέδειξε τα όρια των μαζών· η ανακάλυψη της 
φωτογραφίας που άλλαξε τον τρόπο με τον 
οποίο οι άνθρωποι έβλεπαν τον κόσμο· η ζωγρα-
φική τού Courbet, ο οποίος αντιτάχθηκε σε 
μεθοδεύσεις εξιδανίκευσης της τέχνης· ο θετικι-
σμός του Comte κ.α. Προφανώς, δεν θα επε-
κταθούμε στον επιστημονισμό, συνώνυμο του 
οποίου υπήρξε η αντίληψη περί ρεαλισμού. Θα 
περιοριστούμε στα δεδομένα τα οποία η τέχνη 
του λόγου όρισε ως αυστηρό πλαίσιο αυτού. Κι 
αν ο Damian Grant, στο έργο του «Ρεαλισμός», 
(εκδ. Ερμής, Αθήνα 1988 (2η έκδ.), 91-92) 
γράφει: «Η μελέτη τού ρεαλισμού αποτελεί, σε 
τελευταία ανάλυση […] μέρος του γενικότερου 
προβλήματος των σχέσεων ανάμεσα στη ζωή 
και την τέχνη. […] ο απλοϊκός ρεαλιστής φαντά-
ζεται ότι μπορεί να γίνει η αναπαράσταση του 
κόσμου με λέξεις, ή με κάποιο άλλο μέσον, κι 
ότι μπορεί να επιτύχει την αναπαράσταση αυτή 
δηλώνοντας ότι το κάνει, κι υποσχόμενος να ερ-
γαστεί με απλότητα κι ειλικρίνεια. […] Μα είναι 
εύκολο να αποδειχτεί πως η αναπαράσταση 
αυτή είναι ακατόρθωτη τόσο τεχνικά όσο και 
φιλοσοφικά», ευτυχώς η ποίηση τον διαψεύδει 
και μάλιστα εκδικητικά. Εάν στην εγχώρια 
παραγωγή η ποίηση έχει βυθιστεί άνευ χάρτη 
και προορισμό στο συναίσθημα και την απαξίω-

ση της εικόνας, ορισμένοι επιμένουν να δημιουρ-
γούν με γνώμονα την αυστηρή ανάλυση των δε-
δομένων της πραγματικότητας.  

Ανάμεσά τους η ποιήτρια Θεοδώρα Βαγιώ-
τη. Αναπαριστά την εικόνα της βιωμένης εμπει-
ρίας με τέχνη εικαστικής λεπτομέρειας. Προ-
σεγμένη στο μέγεθος της ποιητικής ταυτότητας 
και με χρονική καταγραφή μίας συντελεσμένης 
ενέργειας σε διάσταση από τον παρελθόντα χρό-
νο, η ποιήτρια, κυριολεκτικά, μαγνητίζει πρό-
σωπα, καταστάσεις και διαδραματιζόμενα γεγο-
νότα. Δεν επιτρέπει στο συναίσθημα να τυφλώσει 
την κρίση της. Έχει λάβει αποστάσεις ασφα-
λείας, τέτοιες που, αντικειμενικά πια, προσεγγί-
ζει τα υπαρξιακά φερέφωνα της σκέψης. Τα δε-
δομένα με τα οποία συγκολλά τις πτυχές μιας 
προσωπικότητας στον λόγο, είναι αυθεντικά. 
Δεν αφήνεται να παρασυρθεί από τον κρότο των 
ψυχικών αντιθέσεων. Έχει μεσολαβήσει ανάμε-
σα στην επιθεώρηση των αισθήσεων και την 
κριτική δομή των προσλήψεων. «Επισκέπτομαι 
τον τάφο/του πατέρα κάθε/ψυχοσάββατο, του 
φτιάχνω/στάρι, τον ταΐζω στο στόμα/τον φιλώ 
στο μέτωπο» (σελ. 19) και η περιγραφή/οι περι-
γραφές που ακολουθεί/ούν είναι συγκλονιστικές 
μιας ζώσας πραγματικότητας. Στη θέση της φα-
ντασίας τοποθετεί την εξονυχιστική παρατήρη-
ση. Δεν καταλήγει στην απομόνωση της οπτι-
κής των αιτιών. Αντίθετα, με αφετηρία τις 
αισθήσεις, υπερβαίνει τον στενό ορίζοντα των 
συναισθηματικών απολήξεων και αναπλάθει το 
περιεχόμενο της πράξης στον καμβά του χω-
ροχρόνου. Αφαιρεί το πλαίσιο για να ανακα-
λύψει, με θάρρος, την προοπτική που κρύβεται 
πίσω από τη συντελεσμένη ενέργεια των προσώ-
πων.  

Θέτει μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της ευθύ-
νης. Ποιος/α διαθέτει τα εχέγγυα να αναμετρη-
θεί το περιεχόμενο της λέξης, προτού αυτή απο-
κτήσει σάρκα και οστά στις δράσεις των υποκει-
μένων της ιστορίας; Και απαντά η ποιήτρια, δεν 
στέκεται μετέωρη στο διάβα της ιστορικής 
μνήμης. Τι κι αν η ήττα, τόσο ατομική όσο και 
συλλογική, γυροφέρνει τις επιθυμίες; Εκείνη έ-
χει αναγνώσει την ιστορία απ’ την ανάποδη τρο-
χιά. Εκκινά με γνώμονα την απώλεια για να πε-
ρισώσει τα θύματά της (βλ. ιστορία), όπως αυτά 
τεκμηριώνουν την ουσία της αποξένωσης. Όχι 
απλά δεν ξεθωριάζει την αντοχή της, αλλά πα-
ρεμβαίνει με τρόπο άμεσο και δεικτικό στις εξε-
λίξεις. Αναμετράται με τον θάνατο, τον ξεμπρο-
στιάζει στο μεγαλείο της ανθρώπινης ουδετερό-
τητας, προκειμένου να μετατρέψει τα συνθετικά 
του υλικά σε υποκείμενα μίας επερχόμενης κα-
ταιγίδας. Καταιγίδας ψυχικών συγκρούσεων, 
διότι η ποιήτρια επιθυμεί τη ζωή. Προβάλλει 
και προωθεί το αίτημα αυτής, σε διαστολή με 
τη συνολική υπονόμευση, την οποία αντιμετω-
πίζει στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Το 
πρόσωπο του πατέρα, για παράδειγμα, φέρει μέ-
σα του τη σκληρή γειτνίαση του ενστίκτου της 
επιβίωσης. Και αυτή η σχέση έχει μετατραπεί 
σε Αχίλλειο πτέρνα της έκφανσης των σωμάτων. 
Για τον λόγο αυτό η ποιητική ωδή τής δημι-
ουργού επικεντρώνεται στην αποδέσμευση απ’ 
τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της πατρικής εστίας 
(κάθε άμεσης ή έμμεσης αντιστοιχίας με την έν-
νοια και τη δέσμη αξιών πατρικής εστίας) και 

υψώνει ανάστημα. «Όλα στο σφυρί/για λίγο ψω-
μί και ελευθερία/η βάσανος που μ’ έσφιξε στην 
πείνα και τον θάνατο» (σελ. 44) και το Μαρμαρο-
γλυφείο αποκτά ουσία. Μετατρέπεται σε πεδίο 
αναφοράς για μία τεθλασμένη πρόσοψη της πραγ-
ματικότητας. Έχει μεταφερθεί, πλέον, σε νέα 
διάσταση η αίσθηση της υπόστασης. Δεν αρκούν 
οι λέξεις. Δεν αρκούν οι εικόνες. Απαιτεί η 
ποιήτρια φως. Οι στίχοι βρίθουν από την πη-
γαία ανάγκα για φως. Το παρελθόν της παιδι-
κής ηλικίας μεταβαίνει στο παρόν της ενηλικίω-
σης, σε έναν κόσμο μόνιμης αποκτήνωσης.  

Μα, δε σωπαίνει. Αποτυπώνει μία ιδιότυπη, 
κοινωνιολογικής και ψυχολογικής υφής, αιτιότη-
τα στην ακρίβεια της περιγραφής και μετασχη-
ματίζει την επικοινωνία σε τάση απογύμνωσης 
και αποκάλυψης. Η στιγμή αναγνωρίζεται ως 
πίνακας ζωγραφικής απεικόνισης. Κάθε στιγμή 
συμβολίζει την ισορροπία ανάμεσα στη ζωή και 
τον θάνατο. Η ίδια ακροβατεί πότε στη μία και 
πότε στην άλλη πλευρά της ιστορίας, δίχως πο-
τέ να αστοχήσει στις απαιτήσεις της προσωπι-
κής της αντήχησης. Δεν αναμένει τη μεταφυ-
σική απάντηση στα ερωτήματα, τα οποία η ζωή 
θέτει με κόπο στον καθημερινό μόχθο της. Ταυ-
τίζεται μαζί της και ανασκευάζει την προώθηση 
του μέλλοντος σε καιρούς δύσβατους. Κάθε τόσο 
αναπολεί, αλλά δεν ματαιοπονεί στη μονοτονία. 
Αναπολεί περασμένες στιγμές σε έναν χρονικό 
ορίζοντα μεγεθυμένων προθέσεων· ακριβώς, 
επειδή τις ίδιες στιγμές θα επεδίωκε να αναπα-
ραστήσει σε κάθε δεύτερη, ίσως, ευκαιρία. Και 
καταλήγει να μετρά, στα δάκτυλα του ενός χε-
ριού, τις αληθινές συσπάσεις της επιθυμίας, που 
η ζωή απλόχερα της χάρισε.  

Το Μαρμαρογλυφείο, λοιπόν, καθρεφτίζει τα 
όνειρα και τις εμπειρίες της ψυχικής αφρόκρε-
μας των ανθρώπων, που ο χρόνος δεν υπονόμευ-
σε την αλήθεια τους.    

 

 

 

 

μυθιστόρημα  
εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2022  

μετάφραση Αλεξ. Κωσταράκου 
 

Η Marie NDiaye υπογράφει ένα, ψυχογρα-
φικής υφής, μυθιστόρημα, το οποίο επιδέχεται 
πολλαπλές ερμηνείες και προεκτάσεις. Επανέρ-
χεται στον δημόσιο λόγο με μία σκηνοθεσία –ας 
μου επιτραπεί ο όρος– μοναδικής τεχνικής κα-
τάρτισης. Από την πρώτη έως την τελευταία σε-
λίδα τού έργου, ο αναγνώστης διερωτάται εάν 
τα πρόσωπα τα οποία συνδιαλέγονται στην ιστο-
ρία, αντιπροσωπεύουν, πράγματι, την ουσία των 
ρόλων και των κοινωνικών συμβάσεων, τα οποία 
καλούνται να υπηρετήσουν, σε συνδυασμό με τις 
μικρο-ιστορίες τις οποίες κάθε σύμβαση, αυτού 
του είδους, μεταφέρει από το παρελθόν στο πα-
ρόν των ηρώων. Φαινομενικά, η πλοκή περι-
στρέφεται γύρω από τη δικηγόρο «Σιζάν», με το 
άγνωστο μέχρι τέλους όνομά της, η οποία ανα-
λαμβάνει τη νομική υπεράσπιση της «Μαρλίν 
Πρενσιπό», η οποία κατηγορείται για τη δολο-



φονία των τριών παιδιών της. Μέσα από το 
πλέγμα αυτής της επικοινωνίας, αναδεικνύονται 
πληθώρα επιπέδων κοινωνικής συμβίωσης με-
ταξύ των προσώπων (οικογενειακό περιβάλλον, 
άμεσο ή/και έμμεσο). Οι γονείς καθίστανται 
κέντρο των εξελίξεων με αντίστροφη κατεύθυν-
ση. Είναι παρόντες στις εξελίξεις ετεροκατευθύ-
νοντας τις επιλογές τής «κυρίας Σιζάν». Από 
την εν λόγω σχέση αναπτύσσεται μία εσωτερι-
κευμένη εικόνα για τον κόσμο αμφιβολιών της 
πρωταγωνίστριας. Όσο περισσότερο προστίθε-
νται στοιχεία και πληροφορίες, τόσο πληθαίνουν 
τα ερωτήματα και τα αδιέξοδα στην αλήθεια των 
πραγμάτων. Και, προτού φτάσουμε στην ολο-
κλήρωση του κάδρου, η συγγραφέας ξεδιπλώνει 
την ψυχοσύνθεση της προσωπικότητας, σε 
ισορροπία ενός εγκλήματος και μίας συναναστρο-
φής με τον άνδρα που προηγήθηκε της πράξης.  

Για να εξηγήσω την τελευταία πρόταση, θα 
μου επιτρέψει ο αναγνώστης να επικεντρώσω το 
ενδιαφέρον μου στη δολοφονία των τριών παι-
διών και τη στάση των γονέων μεταξύ τους και 
ως προς τα παιδιά. Από αυτή την τριμελή 
διχοτόμηση προκύπτουν εισαγωγικές επεξηγή-
σεις της στάσης της «κυρίας Σιζάν» ως προς τα 
πρόσωπα, τα οποία συναποτελούν την ιστορία. 
Η «Μαρλίν Πρενσιπό», η δολοφόνος των παι-
διών, εμφανίζεται στο προσκήνιο μέσα από την 
έννοια της ολικής υποκείμενης αμφισβήτησης. 
Ο πρότερος βίος αντανακλούσε την υποβάθμιση 
της προσωπικής επιθυμίας στις επιδιώξεις μίας 
συμβολικής συμμετοχής στην κοινωνική αναπα-
ραγωγή. Δεν υπήρχαν περιθώρια υπέρβασης, κι 
αυτή η μορφή συστολής, έναντι των αναγκών, 
είναι διάσπαρτη σε όλο το έργο, στο οποίο το 
όνομα τής «Μαρλίν Πρενσιπό» εμφανίζεται. 
Σκιαγραφείται η εξωτερική πραγματικότητα 
μέσα από τον κώδικα ηθικής, τον οποίο όφειλε 
να υπηρετεί, υιοθετώντας στο ακέραιο τη στάση 
ζωής τού συζύγου της. Η πατριαρχική δομή τού 
συστήματος αξιών απομαγεύεται σε μία και 
μόνη ενέργεια. Η δολοφονία είναι τεχνητά προ-
διαγεγραμμένη και κατευθυνόμενη από την αν-
δρική φιγούρα του συζύγου. Η διαστολή των συ-
ναισθηματικών εξάρσεων της «Μαρλίν Πρενσι-
πό» καθρεφτίζει τον εγκλωβισμό της σε ένα 
πλαίσιο πειθαναγκασμών και απορρίψεων. Και 
τα παιδιά μετατρέπονται σε μικροκαμωμένα κα-
κέκτυπα της πατρικής οριοθέτησης. Στο πρόσω-
πό τους αντικρίζει τη μελλοντική υποτακτική 
σύζυγο και τους δυνάστες τής ανδρικής φύσης. 
Οι λόγοι της δολοφονίας δεν είναι άμεσα κατα-
νοητοί. Στις σελίδες, ωστόσο, της ψυχαναλυτι-
κής αναφοράς, διαπιστώνει ο αναγνώστης τη δύ-
ναμη και την ένταση των αναφορών στις οποίες 
εισέρχεται η «Μαρλίν Πρενσιπό». «Αλλά τον 
είχα απογοητεύσει, ναι. Αλλά είμαι αδιάφορη. 
Αλλά είμαι μια γυναίκα μάλλον βαρετή, ξέρετε 
[…] Αλλά τη χαρά που μου είχε δώσει η διδα-
σκαλία, αλλά την υποτιμούσε, αλλά την έβρισκε 
χωρίς νόημα, εξωπραγματική, αλλά θύμωνε αλ-
λά έλεγε ότι είχα δουλέψει μέσα σε ψευδαισθή-
σεις» (σελ. 132) είναι ένα απόσπασμα από τη 
συγκλονιστική μαρτυρία της κατηγορουμένης. 
Και μέσα σε αυτό το απόσπασμα συμπυκνώ-
νεται η αλήθεια της μίας πλευράς.    

Από την άλλη πλευρά, η οπτική τού άρρενος 
συνδαιτημόνα είναι καθολική τής απόστασης 

που τον χώριζε από τα διαδραματιζόμενα γεγο-
νότα. Την αίσθηση της δολοφονίας την είχε δια-
μορφώσει εν γνώση του. Το αφήγημα αυτής το 
είχε προσαρμόσει στα δεδομένα της προσωπι-
κής του σχέσης εξουσίας όπως αυτή διαμορφω-
νόταν ήδη από την παιδική του ηλικία (εδώ τί-
θεται το ερώτημα σχετικά με την παρουσία τής 
«κυρίας Σιζάν» και τη σχέση της με το εν λόγω 
πρόσωπο, αλλά θα το αφήσουμε στον αναγνώ-
στη να το διερευνήσει). Ο πατέρας εμφανίζεται 
να παρακολουθεί την πραγματικότητα μέσα από 
τον φόβο και την πειθαρχία την οποία επιβάλλει 
στα μέλη της οικογενείας. «Γι’ αυτό θέλησα να 
με φοβούνται τόσο, όσο με αγαπούσαν» (σελ. 
140), μία φράση η οποία αποτυπώνει, με τον 
πλέον επιθετικό τρόπο, τον χειριστικό χαρακτή-
ρα τού ανδρός, για τον οποίο η κοινωνική κατα-
ξίωση καταγράφεται μέσα από το πρίσμα των 
σχέσεων οικογενειακής ιδιοκτησίας. Ο έρωτας, 
τα συναισθήματα, η έλξη και η επιθυμία έχουν 
μετασχηματιστεί σε χαλαρούς δεσμούς εξάρτη-
σης. Η γυναίκα βιώνει εμπειρικά την κατάθλιψη 
από τη συλλογική και ατομική ματαίωση, ενώ ο 
άνδρας μεταπλάθει τις προσωπικές ευθύνες σε 
πρόσοψη δικαιολόγησης των επιλογών. Η κοι-
νωνία στο απόσπασμα, είναι η καταληκτική 
προσέγγιση της στάσης του.    

Η ίδια ακριβώς διάψευση των προσδοκιών 
αποτυπώνεται και στις σχέσεις μεταξύ της «Σα-
ρόν» και του «Ραλφ», του «Ρουντί» και της 
«Λίλας», με επίκεντρο (παρατηρητή ή αποδέ-
κτη) την «κυρία Σιζάν». Ο τρόπος με τον οποίο 
οι ζωές διακλαδώνονται, είναι αριστοτεχνικά δο-
μημένος. Δεν θα υπεισέλθω, ωστόσο, σε λεπτο-
μέρειες αυτού του εκπεφρασμένου δράματος 
(διότι η πλοκή εξελίσσεται με ενισχύουσα την 
τάση δραματοποίησης μίας, εκ των προτέρων, 
αδιέξοδης κατεύθυνσης)· η άνωθεν αναφορά στο 
σύμπλεγμα της οικογενείας των «Πρενσιπό» εί-
ναι χαρακτηριστική για το μωσαϊκό γεγονότων 
τα οποία αποκαλύπτονται βήμα το βήμα μέσα 
στις σελίδες του έργου. Η τεχνική του λόγου 
τής Marie Ndiaye και η μεθοδολογία ανάπτυξης 
των χαρακτήρων είναι ενδεικτικές της ποιότη-
τας και του χαρακτήρα του έργου. Ψυχογραφι-
κή ανάλυση, κοινωνιολογική προσέγγιση, δρα-
ματουργία μιας πράξης και ακτινογραφία των 
συμβάσεων του εξωτερικού –δημόσιου– λόγου/ 
χώρου, όλα ξεκλειδώνονται με μαεστρία.   

 

 
 

 

Μυθιστόρημα,  
εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2022 

 

Υπάρχουν έργα της λογοτεχνίας τα οποία 
ακολουθούν την αριστοτελική μέθοδο της κορύ-
φωσης και της εξιλέωσης των ηρώων μέσα από 
τη δραματική αποστασιοποίηση των διαδραμα-
τιζόμενων γεγονότων. Στην πλειοψηφία τους 
αξιοποιούν τη διαδικασία της μετάβασης από 
σκηνή σε σκηνή του δράματος, έως την αποκά-
λυψη της αθέατης πλευράς των πραγμάτων. 
Ωστόσο, ανάμεσα στους σύγχρονους συγγραφείς 

της μαιευτικής οδού αναγνωρίζεται το όνομα 
του Νίκου Μαρτίνου. Στο μυθιστόρημα με τί-
τλο «Η Ανέλκυση», απ’ τις εκδόσεις Αρμός, 
κατασκευάζει, με ρεαλιστική τεχνική επεξήγη-
σης των καταστάσεων, ένα δαιδαλώδες θέαμα 
προσώπων και γεγονότων, τα οποία εντάσσο-
νται χρονικά και χωρικά στην ελληνική πραγμα-
τικότητα της δεκαετίας του ’50. Απομονώνει με 
μαεστρία ένα στιγμιαίο γεγονός για να αναλύσει 
τις κρυφές πτυχές τής μεταπολεμικής κοινω-
νίας. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται την πλο-
κή υπερβαίνει το συμβατικό πλαίσιο του αριστο-
τελισμού (βλ. Περί ποιητικής). Κάθε σελίδα στο 
συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι παράλληλα 
κορύφωση και ερμηνεία. Καθοδηγεί την ιστορία 
με χειρουργική ακρίβεια. Κι όμως, η ιστορία 
των προσώπων, αν και περιορισμένη στις ακτές 
ενός νησιού (χωρικά περιβαλλόμενη από θά-
λασσα, δίχως την αίσθηση διαφυγής), διαμορ-
φώνεται στον καθρέφτη μίας πολλαπλότητας 
χαρακτήρων και συμβόλων.  

Από τη μία πλευρά, ένας άνδρας και δύο γυ-
ναίκες, ξενικής καταγωγής, αποβιβάζονται και 
προκαλούν τα ήθη της ελληνικής εσωστρέφειας 
με τις επιλογές τους, επιλογές οι οποίες θα διαρ-
ρήξουν τη δημόσια εικόνα νηνεμίας που επικρα-
τεί στον κυκλαδίτικο ορίζοντα. Ο Ζακ Αργυρό-
πουλος, η φήμη του οποίου περιστρέφεται γύρω 
από τον βίο ενός ανδρός με επιχειρηματική δρα-
στηριότητα στην Αφρική, επενδύει στην ανέλκυ-
ση βυθισμένων καραβιών ήδη από τα χρόνια της 
γερμανικής κατοχής. Τα υλικά συντρίμμια αυ-
τών μεταπωλούνται, αφού πρώτα τεμαχιστούν 
με τα εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας. Μαζί 
με την εμφάνισή του στο νησί διασπείρονται 
όνειρα και προθέσεις για την εξέλιξη και την 
αποφυγή της φτώχειας που μαστίζει την πλειο-
ψηφία των ανθρώπων. «Αν με ρώταγες, θα σου 
’λεγα πως η ζωή εκεί είναι πολύ διαφορετική. 
Στην Αφρική ο Ευρωπαίος και κοντά του ο Έλ-
ληνας ήσαν βασιλιάδες. Στην Αυστραλία και την 
Αμερική οι πιο πολλοί μετανάστες έγιναν είτε 
πιατάδες στα ελληνικά ρεστωράν είτε εργάτες 
στα εργοστάσια. Όμως, μην απελπίζεσαι» (σελ. 
21) αναφέρει χαρακτηριστικά και η μία όψη τού 
νομίσματος έχει αποκαλυφθεί.  

Από την άλλη πλευρά, ο Μιχάλης, παιδί Μι-
κρασιατών προσφύγων, βιώνει την υπονόμευση 
του ονείρου για μία ζωή με ταυτότητα. Οι φιλο-
δοξίες κάθε τόσο κατακρημνίζονται στα αδιέ-
ξοδα και τις παγίδες που η οικονομική δυσπρα-
γία επιφέρει στα θύματά της. Τα καπνά κι ένα 
κομμάτι γης για ιδιοκτησία ορίζουν το ασφυκτι-
κό πλαίσιο ελευθερίας που διαθέτει. Ωστόσο, η 
Ελλάδα τής δεκαετίας του ’50 είναι η Ελλάδα 
του διχασμού, της αστικής τάξης που ανέρχεται 
στο κοινωνικό γίγνεσθαι και των οικονομικών 
ευκαιριών που ξεδιπλώνονται εμπρός της, ο και-
ρός τής αντιπαροχής. Είναι η εποχή στην οποία 
η εργατική τάξη και οι περιθωριοποιημένοι τής 
συλλογικής ζωής αναζητούν τη χρυσή ευκαιρία 
που θα τους τραβήξει απ’ τη μιζέρια και την 
ανέχεια. Όπως περιγράφεται με τρόπο διεξοδι-
κό στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη 
«Η αυλή των θαυμάτων» στο οποίο  «η εργασία 
μετατρέπεται σε πρόσκαιρη ικανοποίηση ευκαι-
ριακών αναγκών και η Αμερική, η Αυστραλία, η 
Γερμανία ομοιάζουν σε «γη της επαγγελίας», 



  

στην απάντηση ενώπιον των στερήσεων τις 
οποίες βιώνουν καθημερινά οι οικογένειες» (βλ. 
κριτική θεάτρου, tetragwno.gr 25/2/2022).  

Ο Μιχάλης είναι η χαρακτηριστική αυτή πε-
ρίπτωση. Θα αναζητήσει τη λύση στη θάλασσα. 
Θα αποφύγει τις κακοτοπιές των κάθε είδους 
επιτήδειων «αυτή την ανώμαλη κατάσταση γύρω 
από την έκδοση του φυλλαδίου εκμεταλλεύεται 
ένα ολόκληρο λεφούσι, από αυτούς που σε πλη-
σιάζουν στα καφενεία να σου κάνουν αιτήσεις για 
τα δικαιολογητικά…» (σελ. 43) για να επανδρώ-
σει, εν τέλει, ένα σφουγγαράδικο καΐκι, από αυτά 
που συμμετέχουν στην ανέλκυση απ’ τον βυθό 
της θάλασσας, απομεινάρια άλλης εποχής. Δύο 
κόσμοι αντίθετοι. Δύο κοινωνικές εικόνες, η κάθε 
μία εκ των οποίων αντιστοιχεί στην πραγματικό-
τητα την οποία ορίζουν οι υλικές συνθήκες της 
μεταβαλλόμενης Ελλάδας. Μόνο που στην περί-
πτωση του υπεροπτικού επιχειρηματία, ο οποίος 
σφυγμομετρεί την τοπική κοινωνία στη βάση της 
οικονομικής του επιφάνειας, τα πράγματα εξε-
λίσσονται διαφορετικά απ’ την προμελετημένη 
εργασία. «Όταν θα κοπούν οι λαμαρίνες θα βγού-
νε όλα τα καύσιμα στην επιφάνεια και σε λίγο θα 
τα πάρει ο βοριάς και θα τα πάει στην Αφρική. 
Έτσι θα λήξει το πρόβλημα μια και καλή» (σελ. 
76) και αυτή η στάση αναδεικνύει, όχι απλά την 
έλλειψη νομοθετικού πλαισίου, περιβαλλοντικής 
συνείδησης και απόστασης ανάμεσα στις ανάγκες 
της κοινωνικής προόδου και της ατομοκεντρικής 
ανάγνωσης της ιστορίας, αλλά την, βαθιάς εμπλο-
κής, σήψη με την οποία είναι εμποτισμένη η νοο-
τροπία του επιχειρηματικού κεφαλαίου, όπως αυ-
τή αποτυπώνεται στο πρόσωπο του Ζακ Αργυρό-
πουλου.  

Κι ενώ ο σχεδιασμός των εργασιών βαίνει 
ομαλά, μία εξέλιξη θα ανατρέψει τα δεδομένα 
και θα μεταβάλει το νησί σε πεδίο πειραματικής 
καταγραφής των επιπτώσεων της οικολογικής 
καταστροφής. Καμένα μηχανόλαδα και κατρά-
μια, που είχαν εγκλωβιστεί στις αποθήκες του 
καραβιού, πλέον κατακλύζουν απ’ άκρη σ’ άκρη 
τη θάλασσα. Η ρύπανση του περιβάλλοντος θέ-
τει τους κατοίκους, που βιοπορίζονταν απ’ τα 
νερά της θάλασσας, αντιμέτωπους με το φάσμα 
της ολικής καταστροφής. Οι τελευταίοι δεν γνω-
ρίζουν τη δύναμη του νόμου. Κανείς δεν τους 
εξήγησε ποτέ τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων 
ως συνέπεια αμέλειας κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. Μα, κι αν ακόμη ενημερώνονταν για 
το πλαίσιο της νομοθεσίας, η οικονομική δύναμη 
του επιχειρηματία στρογγυλοκάθεται πάνω απ’ 
αυτούς. Το χρήμα είναι ο νόμος. Αποζημιώσεις 
και τιμωρίες αποτελούν τα ψιλά γράμματα της 
δικαιοσύνης. Δεν αγγίζουν τα επιτελεία των 
επιχειρηματικών εταιριών και ομίλων.  

Και τότε, η συλλογική ιστορία ταυτίζεται με 
την ατομική. Ταυτίζεται με την ανάγκη επιβίω-
σης και επιλογής ανάμεσα στην ηθική και την 
προσφορά στον άνθρωπο. Όταν ο ήρωάς μας 
καλείται να βοηθήσει την οικογένεια σε σοβαρή 
περίπτωση υγείας, οι αποταμιεύσεις είναι μηδα-
μινές και οι εναλλακτικές επιλογές θα οδηγού-
σαν στην κατάρρευση του ελάχιστου επιπέδου 
διαβίωσης, τότε το άτομο θυσιάζεται και ανα-
δεικνύει την αξία τής ανθρώπινης υπόστασης σε 
έναν κόσμο εχθρικά διακείμενο απέναντί της. 
Το μυθιστόρημα του Νίκου Μαρτίνου ανήκει 

στην κατηγορία εκείνων των έργων που αφήνουν 
το στίγμα τους ολογράφως, σε μία εποχή με τα 
περιθώρια ελευθερίας ολοένα περιορισμένα, τα 
αξιακά συστήματα ηττημένα και τα όνειρα για 
τη δικαίωση του ανθρώπου παρηκμασμένα.  

Αντώνης Ε. Χαριστός  
 

 
 

Ποιητική συλλογή,  
εκδόσεις Στίξις, Αθήνα 2021 

 
Έντονα στοχαστική, ανατρεπτική, ιδιαίτερα 

ευαίσθητη ποιητική γραφή, προσωπική, βιωματι-
κή γι’ αυτό και γνήσια, καταδεικνύεται μέσα απ’ 
τους στίχους τού Γιώργου Σαράτση, η δύναμη 
της ψυχής που ακόμη κι αν πορεύεται λαβωμένη 
από διαψεύσεις και επιλέγει τη μοναξιά, ξεπερνά 
τη φθορά και υπερβαίνει το πρόσκαιρο. Φιλοσο-
φικά ποιητική σκέψη που δεν αρκείται στην απλή 
διερεύνηση υπαρξιακών ερωτημάτων, αλλά ανα-
δεικνύεται ο διακαής πόθος αναζήτησης του αν-
θρώπου και επανατοποθέτησής του μέσα στην 
υλική και πνευματική δημιουργία. 

Αφετηριακή η σχέση τού ανθρώπου με τη φύ-
ση, δέχεται στη συνέχεια εμφύσημα Θεϊκής 
πνοής και αναδεικνύεται «ψυχή ζώσα» που ανα-
δημιουργεί, βιώνοντας έντονα όλα τα συναισθή-
ματα: αγάπη, απογοήτευση, φόβο, προσμονή, 
χαρά, γεγονός που εκφράζεται συμβολικά, υπαι-
νικτικά, λιτά, ποιητικά. Με σεβασμό αναζητά ο 
ποιητής τη βαθύτερη προσωπική σχέση με τη 
φύση, απογοητευμένος από την ατομοκεντρική 
επιβολή πάνω στα σπλάχνα της, αναδεικνύοντάς 
το, ταυτόχρονα, ως πρόβλημα ζωής και θανάτου 
τού σύγχρονου πολιτισμού. 

Με λυρική αφαίρεση, μέσα από μια συνεχή 
εναλλαγή εξωτερικών εικόνων αλλά και εσω-
τερικών βαθύτατα στοχαστικών σκέψεων, απο-
τυπώνει, με αίσθημα σπαραγμού, το κλίμα της 
παρακμής και τα αδιέξοδα του σύγχρονου αν-
θρώπου, μην αφήνοντας, όμως, το μαύρο να κα-
λύψει τις πιο λεπτές αποχρώσεις του φωτός 
μιας ζωής που λάμπει παρά τις δυσκολίες. 

Πραγματικότητα και ψυχική αγωνία συναλ-
λάσσονται με λόγο αφαιρετικό, αλληγορικό, 
αυτο-σαρκαστικό, ελαφρώς ειρωνικό, με αμφι-
σημίες λέξεων και αποφθεγματική διατύπωση. 

Βαθύτατα ερωτική η ποιητική γραφή τού Γ. 
Σαράτση, μέσα από μία έντονη επιθυμία ζωής 
με την ομορφιά της γης, των δροσερών πρωι-
νών, των φυλλοβόλων δέντρων αλλά και προσω-
πικής ανθρώπινης σχέσης, με τον κόσμο έξω 
από τα όρια μιας τακτοποιημένης ανούσιας κα-
θημερινότητας που συνθλίβει. 

Τέλος απρόσμενο και απρόβλεπτο στα ποιή-
ματά του, όχι ως ελπίδα που γεννιέται και πε-
θαίνει, αλλά ως βεβαιότητα ότι η ανθρώπινη 
ύπαρξη συμπορεύεται με όλα τα ζωντανά πλά-
σματα και τη φύση και ανασαίνει ζωή μαζί τους. 

Πρόσφορο το χώμα τής γης που μπορεί να 
αποσυνθέτει, όμως υπερισχύει η ζωοποιός ορμή 
της, καθώς αναγεννά τη ζωή σε μια γραφή που 
υπερβαίνει τη φθορά. 

Ποιητική συλλογή,  
εκδόσεις Κουκκίδα, Αθήνα 2022 

 
Η  Μάνια Μεζίτη, στην ποιητική συλλογή με 

τίτλο «στόμα», από τις εκδόσεις Κουκίδα, επα-
νασυστήνεται μέσα από μία δαιδαλώδη υπαρξια-
κή πρόσληψη του λόγου στην ποιητική της μορ-
φή. Η τελευταία διακρίνεται σε τριμελές σχήμα. 
Η αρχική αναφορά επενδύει την προσέγγισή του 
(βλ. του λόγου) μέσα από την υλική δομή τού 
σώματος. Εξάλλου, μολονότι ο τίτλος «στόμα» 
καθρεφτίζει ολάκερη τη συλλογή, είναι εφικτό 
να περιορίσουμε το πεδίο δράσης του στην ανα-
φορά την οποία εξασφαλίζει για τη χρήση αυτού 
ως προέκταση του εγκεφάλου. Είναι το σημείο 
κλειδί για την έκφραση και εξωτερίκευση όλων 
όσων λαμβάνουν χώρα στις αθέατες πτυχές των 
εγκεφαλικών κυττάρων και τις συναισθηματικές 
μεταβολές. Από το «στόμα» εκκινά μία μορφή 
περιπλάνησης των αισθήσεων έχοντας, ως 
επίκεντρο την υλική δέσμη τού σώματος, (βλ. 
ανθρωπογεωγραφία)  

«Άσε το σώμα 
να γευτεί όποια χολή 
επιθυμεί»  

(σελ. 21) και η έκφανση των διαφορετικών όψεων 
της ζωής καλείται να αποκτήσει ουσία και πε-
ριεχόμενο μέσα από την αφή, την αίσθηση πλη-
ρότητας, την οποία προλογίζει η εκάστοτε αν-
θρώπινη επικοινωνία, πόσο μάλλον όταν αυτή 
ενέχει τα στοιχεία της ατομικής διάκρισης εαυ-
τόν προς το σύνολο της πρόσληψης. Το υποκείμε-
νο βιώνεται στην πεμπτουσία των εναλλαγών 
εξωτερικής εικόνας, όπως ακριβώς η σιωπή κυρι-
αρχεί μεταξύ των προσώπων και καταλήγει στην 
απόσβεση επιθυμιών και προσδοκιών. Η αντί-
θεση των σωμάτων, μέσα από την ολική σύνθεση 
των συγκρούσεων και των ψευδαισθήσεων, απο-
λήγει στη δικαίωση του χρόνου προσμονής για 
την ολοκλήρωση της ωρίμανσης αυτών. Η ποιή-
τρια με μαεστρία «κεντά» τις δικλείδες ασφα-
λείας όπως τέμνονται μεταξύ των συμβαλλόμε-
νων μερών, δίχως να υπονομεύει την αυτόνομη 
αξία τού έρωτα. Πράγματι, ο τελευταίος αφου-
γκράζεται το πλήθος των ενορμήσεων σε μία 
μαγική δέσμη υγρού στοιχείου, η οποία παρα-
σέρνει στο διάβα της την αφρόκρεμα των συναι-
σθηματικών κατασκευών, όπως έντεχνα αναπα-
ρίστανται στους στίχους του ποιητικού σονέτου.  

Από το σημείο της σημειακής αναφοράς της 
ποιήτριας, μεταβαίνουμε στη χωρική τομή του 
Εγώ, ως καθρέφτη μίας δεδομένης κατάστασης 
άρνησης. Η εξωτερική πραγματικότητα εκλαμ-
βάνεται ως αρχιτεκτονικό πρόπλασμα της υπό-
στασης, για την οποία καλούνται οι αντιθέσεις 
να ισορροπήσουν ανάμεσα στο «ανήκω» και το 
«μη-Εγώ». Συγκεκριμένα, η ποιήτρια συνθέτει, 
με τρόπο άμεσο, τις νοητικές διεργασίες των συ-
ναισθηματικών δεσμών και συμπλέκει την υπο-
βάθμιση της προσωπικότητας με την αξιακή θέ-
ση στο κοινωνικό πρότυπο. Επί της ουσίας, 
ασκεί κριτική στα πρότυπα μαζικής αφομοίω-
σης, όπως ακριβώς προβάλλονται και, εν πολ-
λοίς, επιβάλλονται στη συλλογική συνείδηση· 
κριτική η οποία μετουσιώνεται σε αντίλογο για 
την ιεραρχημένη πρόβα τού λόγου και της αντι-



στοιχίας αυτού. Παράλληλα, με την αποδόμηση 
των αποτελεσμάτων της συνειδησιακής απόκρι-
σης, η ποιήτρια αναμετράται καθολικά με τους 
δεσμούς αίματος, όπως οι τελευταίοι καρπώνο-
νται την ηθική τους διάπλαση στις αυθεντικές 
μαρτυρίες του παρελθόντος χρόνου. Απομένει 
μονάχα η φθορά και η ανάγκη για αναζήτηση 
ενός πεδίου αναφοράς ως προς την Αχίλλειο 
πτέρνα που μαστίζει το εκάστοτε «παρόν» τού 
δημιουργού. Ποιοί είναι οι βαθύτεροι περιορι-
σμοί τους οποίους καλείται να υπερβεί η ποιή-
τρια; Μέσα από τη συγκρότηση της καινής διά-
θεσης των πειστηρίων, για την αυτονόμηση των 
πρακτικών αποδοχής εκ μέρους τρίτων προσώ-
πων, η μητέρα και ο πατέρας διχοτομούν τη 
σχέση εξάρτησης και τη μεταπλάθουν σε σχέση 
φανερής απομάγευσης των συνθετικών υλικών 
της μεταξύ τους σύνδεσης. Πέραν των προσώ-
πων, η ποιήτρια σκιαγραφεί τους χαρακτήρες 
της ζωής με γνώμονα την προσωπική δέσμευση 
των αιτημάτων για βιολογική επανασύνδεση μέ-
σα από την προοπτική που η ίδια, πλέον, προσ-
δίδει ως ταυτότητα και περιεχόμενο σε αυτή τη 
σχέση αλληλεπίδρασης.  

«Τη φοράω τη μάνα μου 
τη μεταφέρω συνεχώς 
μικρό καρύδι 
ο εγκέφαλός της 
στη χούφτα μου»  

(σελ. 72) και η αποδέσμευση αναλογίζεται το 
εύρος των δυνατοτήτων, στις οποίες επιγράφε-
ται η αδυναμία ανεξαρτησίας. 

Οτιδήποτε συγκροτεί την ομαδοποίηση των 
εξωτερικών μας αντιλήψεων, δονείται στις συ-
σπάσεις τής πραγματικότητας, στο μέγεθος που 
η τελευταία βιώνεται ως ταύτιση. Κάθε τι αποτε-
λεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιδιοσυγκρασίας 
και σε κάθε του όψη αντανακλώνται οι σχέσεις 
των ανθρώπων, δίχως αυτές να μετατίθενται στο 
παρόν ως χρονική συνέπεια των επιλογών τού 
ατόμου. Αντίθετα, οι σχέσεις αυτές επιβιώνουν 
ως αυθεντική σύνδεση του χωροχρονικού απο-
τελέσματος στο οποίο η ίδια επεμβαίνει για να 
καθορίσει το πλαίσιό της, δίχως περιττές προ-
σθήκες και λεπτομέρειες. Όταν στέκεται ενώ-
πιον του καθρέφτη της ιστορίας, ανασυνθέτει τις 
μικρές καθημερινές στιγμές στο πλάτος των 
οποίων απαντάται η ευδοκίμηση των προθέσεων. 
Δεν καταργεί τις συντεταγμένες αυτών, αλλά επι-
χειρεί να διαιωνίσει την τρυφερότητα, τη θαλ-
πωρή και τη φροντίδα που περιπλέκει κάθε σπι-
θαμή γης των συναισθημάτων της. Δεν επεμ-
βαίνει στην ισχύουσα τάξη πραγμάτων, αλλά επα-
νορίζει τις διαθέσεις των δυνάμεών της, όπως δια-
χειριστεί ορθά τις απώλειες αυτών. Απώλειες που 
συντελούν στη διατήρηση της ενσυναίσθησης του 
βιωμένου γεγονότος με την εμπειρία της ζωής, 
ως πρόλογο για όλα όσα έπονται.  

 Η γλώσσα μεστή νοημάτων, οι εικόνες δο-
νούνται στη ζωντάνια των περιγραφών, ο ρυθ-
μός εναλλάσσεται από στίχο σε στίχο και οι 
συναισθηματικές μεταβολές καταγράφονται με 
ένταση και συνειδησιακή ευθύτητα. Μία ποιητι-
κή συλλογή που σέβεται τον εαυτό της και τον 
ρόλο τον οποίο υπηρετεί. 

 

 

 

Ποιητική συλλογή,  
αυτοέκδοση 

 
Η ποιητική συλλογή «Το κοιμώμενο Τσίρ-

κο» του Πασχάλη Κατσίκα, Αθήνα 2021, αποτε-
λείται από 39 ποιήματα μοντέρνας ποιητικής 
τεχνοτροπίας και από ένα γλωσσάρι όρων, που 
ακολουθεί τη συλλογή, όπου ο ποιητής παρου-
σιάζει πρόσωπα ιστορικά και τοπωνύμια που 
έχει εντάξει στο έργο του, ώστε να διευκολύνει 
την πρόσληψη των ποιημάτων του. 

Τρεις είναι οι άξονες πάνω στους οποίους κι-
νείται η ποιητική συλλογή.  

Ο πρώτος αφορά τον άνθρωπο, ως σκεπτό-
μενη μονάδα αλλά και ως δρών υποκείμενο της 
κοινωνικής πράξης. Αυτό αποτελεί τη βασική 
αναζήτηση της ποιητικής τού έργου: ο ποιητής 
αναζητά τον άνθρωπο πίσω από την απτή συμπε-
ριφορά, που εκδηλώνει. Πέρα από τις συμπερι-
φορές και τις πράξεις, αυτό που ενδιαφέρει, κυ-
ρίως, είναι οι προθέσεις και τελικά η πραγματο-
ποίηση ή η διάψευσή τους. Αυτά τα στοιχεία των 
προθέσεων, που συνήθως διαψεύδονται, διαμορ-
φώνουν μια τραγική πραγματικότητα, η οποία 
εκφράζεται στην ποιητική συλλογή και οπωσδή-
ποτε συνοδεύει μεγάλο μέρος τής ανάγνωσης. 

 

«τελεία, τελεία, τελεία 
παύλα, παύλα, παύλα» 
 

Η λακωνικότητα στη διατύπωση αλλά και η 
στοχευόμενη επανάληψη, επιτείνει την αίσθηση 
της τραγικότητας του ανθρώπου σήμερα, κυ-
ρίως σε σχέση με τον εαυτό του, που εκφράζε-
ται στα ποιήματα. Ο ποιητής παρατηρεί τη 
σύγχρονη πραγματικότητα, που λειτουργεί πολ-
λές φορές ισοπεδωτικά και απαξιωτικά σε ό,τι 
παραδοσιακά θεωρείται ότι συμβάλλει σε πνευ-
ματικές ή ηθικές ανυψώσεις: 

 

«πού πήγαν οι γίγαντες, 
οι ήρωες και οι θεοί;» 
 

Τα ερωτήματα εκφράζουν την τραγικότητα 
της σύγχρονης ζωής, μέσα, όμως, από μια ματιά 
ζεστή και ανθρώπινη, αφού εκφράζονται με αθωό-
τητα και, κυρίως, αφού χαρακτηρίζουν και τον 
ίδιο τον ποιητή: το ποιητικό υποκείμενο ούτε κα-
ταδικάζει ούτε ψέγει, αλλά παρατηρεί  και προ-
σπαθεί να καταλάβει τον περιβάλλοντα χώρο στον 
οποίο και ο ίδιος μετέχει ως υπαρκτό πρόσωπο. 

 

«Αναπαραγόμαστε 
Ώσπου η έλλειψη τροφής 
Να μας αφανίσει 
Όσες ευκαιρίες κι αν δώσεις 
Σ’ αναδυόμενα πρωτόζωα 
Σε μαραθώνιο εξέλιξης θα επιδοθούν 
Επιβεβαιώνοντας τον Δαρβίνο» 
 

Οι προβληματισμοί, έντονοι μέσω του πρώ-
του προσώπου που χρησιμοποιείται, περικλείουν 
τον κοινωνικό χώρο και την ασχήμια, που τον 
χαρακτηρίζει, έτσι όπως βιώνονται σήμερα από 
τον ευαίσθητο άνθρωπο: 

 

«Περνώ κάθε βράδυ απ’ την πλατεία… 
Η ρύπανση εμφανής παντού, 
Στις πλάκες στο πεζοδρόμιο, στα παγκάκια 
Ανάμεσα στα λουλούδια στα παρτέρια...» 

Παράλληλα, με τη χρήση του τρίτου προσώ-
που, τονίζεται με καυστική διάθεση η έμφαση 
του ανθρώπου στην επιφάνεια και στην εικόνα: 

 

«Υπάρχουν άνθρωποι που φόρεσαν  
τη δουλειά τους 

Σαν να μην είχαν άλλο ρούχο και δεν  
την έβγαλαν ποτέ» 

 
Η πολιτική διαδικασία διαδραματίζει μείζο-

να ρόλο στην εικόνα της σύγχρονης εποχής ιδι-
αίτερα όταν ακυρώνει τα όνειρα και δημιουργεί 
στρεβλώσεις στον κοινωνικό χώρο που βιώνο-
νται ως προσωπικές από τα άτομα, κυρίως από 
το ποιητικό υποκείμενο: 

 

«Γεννήματα του μυαλού μου 
Σοσιαλιστικές ιδέες ουτοπικές 
Στην εξουσία σαν ήλθαν 
Την υγεία ΕΣΥ έταζες 
Να εξασφαλίσεις σε όλους 
Αδιακρίτως 
ΠΕΔΥ ήμουν δεν ήμουν 
Όταν κρεμάστηκα από τα γένια 
Φιλώντας την ελπίδα» 
 

Δεύτερος άξονας είναι ο έρωτας, ο οποίος 
μπορεί να δίνεται μέσα από την οπτική του σκε-
πτόμενου ανθρώπου, κυριαρχεί όμως και κα-
λύπτει μεγάλο μέρος των προβληματισμών που 
κατατίθενται. Παρουσιάζονται ζευγάρια ερα-
στών, όπως υμνήθηκαν από τη παγκόσμια λογο-
τεχνία, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες συνθή-
κες που βιώνουν οι άνθρωποι ενώ παράλληλα 
επιχειρούνται τολμηρές συνάψεις, στη σύλληψη 
αλλά και στη λεκτική διατύπωση, που επιβε-
βαιώνουν  το ανεκπλήρωτο του έρωτα στο πλαί-
σιο μιας καθημερινότητας που ισοπεδώνει τα 
συναισθήματα και ελάχιστα συνδράμει το όνειρο 
και την ομορφιά. 

 

«Οθέλλος και Δυσδαιμόνα 
Ρωμαίος και Ιουλιέτα 
Αντώνιος και Κλεοπάτρα 
Καταδικασμένες όχι από έρωτα 
Στο χαμένο έργο ενός άγνωστου Σαίξπηρ 
Χιροσίμα και Ναγκασάκι 
Η προσπάθεια διάσπασης των ατόμων 
Απέτυχε» 
 

Τρίτος άξονας είναι το παρελθόν, έτσι όπως 
βιώνεται στο παρόν, σ’ ένα δραματικό παρόν, με 
όλες τις συνέπειες που επέρχονται από τις πρά-
ξεις ή τις παραλείψεις των επωνύμων ή των 
ανωνύμων της ιστορίας. Το ποιητικό υποκείμε-
νο καταθέτει συναισθήματα στο παρόν, που 
όμως ανάγονται στο παρελθόν, μέσω των συνε-
πειών τετελεσμένων πράξεων οι οποίες βιώνο-
νται σε μια εποχή που φαίνεται να έχει ξεχάσει 
και τις ιδεολογίες και τα ιδανικά. Η χρησιμο-
ποίηση του πρώτου προσώπου δημιουργεί, μεν, 
το περιβάλλον προσωπικών εξομολογήσεων, αλ-
λά η αναγωγή τους σε περιόδους κρίσιμες για το 
εθνικό σύνολο δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
ευρύτερης ανάγνωσης, κοινωνικής θα έλεγα, κυ-
ρίως σε σχέση με τα αποτελέσματα που επέρχο-
νται και επηρεάζουν ακόμη και όσους δε συμμε-
τείχαν ή ευθύνονται για τα γεγονότα: 

 

«Απόγονο σου έκαμα και συνονόματο 
Όπως υποσχέθηκα να τον όρκισα 



  

Στα κόκκινα ποτέ να μην ψηφίσει… 
Στην ησυχία αυτή 
Αναπόφευκτα μ ακούς χαμογελώντας 
Δυο μέτρα κάτω από τον διπλανό σταυρό 
Όπως και όλοι αυτοί που σε είπαν  

συμμορίτη» 
 

Η γλώσσα, πολλές φορές μεταφορική, εκ-
φράζει την αγωνία τού ποιητικού υποκειμένου 
για μια πολιτική που φαίνεται ότι δεν τελεσφορεί 
και δεν εκπληρώνει στο ελάχιστο τα όνειρα ή τις 
προοπτικές ζωής που θυσιάστηκαν στο παρελ-
θόν. Παράλληλα η χρησιμοποίηση μυθολογικών 
στοιχείων για την κατάδειξη της δράσης υπαρ-
κτών πολιτικών προσώπων, φυσικών ή νομικών, 
επιτείνει την αίσθηση της ματαιότητας, κυρίως 
σε σχέση με την εμπράγματη πολιτική και τα 
αποτελέσματά της στον άνθρωπο, στο παρόν. 

 

«φοβάμαι έναν ξεδοντιάρη δράκο 
Γέρικο που έρχεται από το παρελθόν 
Αναδίνει από τα ρουθούνια του μόνο καπνό 
Και παράφωνα βρυχάται 
Έως τον Μεγαλέξανδρο τον μέγα  

στρατηλάτη 
Αλλά και η νεότερη 
Από φίλους καρδιακούς ΝΑΤΟ και  

Ευρωπαίους 
Με πλείστες επενδύσεις σε όπλα και   

προϊόντα»  
 

Αφήνει, επομένως, η ανάγνωση την αίσθηση 
της απόλυτης ματαιότητας στο παρόν; Η απά-
ντηση είναι όχι: η ελπίδα, όχι φωνασκούσα αλλά 
υπαρκτή, παρουσιάζεται σε σχέση με τον άν-
θρωπο και τις επιλογές του. 

 «όσες ρίζες 
 Πότισες 
Όσα βλαστάρια 
Έδεσες τρυφερά 
Όσα αμπελόφυλλα 
Λυπήθηκες να κόψεις 
Όσα τσαμπιά ομόρφυνες 
Ψαλιδίζοντας το σάπιο 
Ποτέ δε θα πιστέψουν 
τις εκτιμήσεις των εμπόρων» 

 

 

 

 

ποιητική συλλογή,  
Άννα Βασιάδη,  

εκδόσεις Συρτάρι,  
Αθήνα 2020 

 
Η ποιητική συλλογή τής Άννας Βασιάδη, με 

τίτλο «Τριάντα τρία αντι-κείμενα», αποτελεί την 
υπαρξιακή, εκκωφαντική στην ολότητά της, 
έκφραση της πολυδιάστατης όψης τού υποκειμέ-
νου. Ήδη, από τον τίτλο του έργου και, κυρί-
αρχα, από τις πρώτες σελίδες αυτού, η ποιήτρια 
ξεδιπλώνει την οπτική αποδέσμευση των αισθή-
σεων σε μία ολική αναμέτρηση εαυτού με τις 
εκάστοτε συμβάσεις της έκφρασης. Εκκινά έχο-
ντας ως παρακαταθήκη την έννοια της ατομι-

κότητας ως αδιάσπαστη ενότητα του χρόνου και 
του χώρου. Μέσα στις δύο τελευταίες συνιστώ-
σες, καθρεφτίζει την προσωπική της τοποθέ-
τηση, παραλληλίζοντας την αποδοχή της πραγ-
ματικότητας με παίγνιο· παίγνιο από τα σπλά-
χνα του οποίου αντικρίζει κανείς την επιφάνεια 
των γεγονότων. Τα τελευταία μεταπλάθουν την 
ταυτότητα και το περιεχόμενο της «ελευθερίας» 
με όρους μίας ερωτικής παραζάλης, από τις συ-
νέπειες της οποίας ακόμα και η αίσθηση της 
ανεξαρτησίας των σωμάτων κινδυνεύει με από-
λυτη υπονόμευση. Η αποτυχία των αισθημάτων 
τής ερωτικής περιπλάνησης, καταλήγει στην 
ενδυνάμωση της αντίληψης προσωπικής ήττας 
του δρώντος υποκειμένου. Μόνο που στην περί-
πτωσή μας η, εν λόγω, ήττα μετατρέπεται σε 
απουσία. Μία διαδικασία από την οποία ουδείς/ 
μία αποφασίζουν να υπερβούν, ενταγμένοι σε 
έναν φαύλο κύκλο ευθυνών και διαψεύσεων. Η 
ύπαρξη ενσωματώνεται στην εργαλειακή χρήση 
μίας αριθμητικά δομημένης κοινωνικής πραγ-
ματικότητας. Αιτία και αποτέλεσμα ενώπιον της 
προσωπικής αποδέσμευσης δεν προσδίδουν εναλ-
λακτικό γνώμονα ερμηνείας στην ιστορία, παρά 
μόνο μεταθέτουν το κέντρο βάρους στην επό-
μενη γενεά προσώπων, που θα αντικαταστήσουν 
τους ηττημένους τούτης της στροφής των πρά-
ξεων. «Ύστερα η απουσία χρεώνεται /στους 
επόμενους» (σελ. 17) και η ιστορία επαναλαμβά-
νει και αναπαράγει μόνιμες υποχρεώσεις έναντι 
τρίτων προσώπων. Το εξωτερικό περιβάλλον, 
όπως ερμηνεύεται μέσα από την προσωπική-
υποκειμενική οπτική τής ποιήτριας, αποξενώνει 
την αυτονομία των ατόμων, μετασχηματίζοντας 
τις εντυπώσεις σε τρίτο ενικό και τρίτο πλη-
θυντικό πρόσωπο, μέσα από το οποίο κάθε στιγ-
μή αναβιώνει η αίσθηση του ανήκειν. Μέσα από 
τις προσλήψεις τρίτων προσώπων-κοινωνικών 
ρόλων και τις αντίστοιχες ιεραρχίες, το άτομο 
μετουσιώνει την ανάγκη για επικοινωνία και 
αλληλεπίδραση σε κανόνα αυτό-εκμηδένισης.  

Στις αλληγορικές μορφές και εικόνες των 
στίχων της, η ποιήτρια υπογραμμίζει πως η 
ελευθερία είναι ένα κομμάτι από τη σάρκα τής 
συστημικής ανάγνωσης των ανθρωπίνων ανα-
γκών, μέσα στις οποίες στροβιλίζεται η αλήθεια 
των γεγονότων. Η γυναίκα, στους κοινωνικούς 
ρόλους τους οποίους υποχρεώνεται να υιοθετή-
σει, εκμηδενίζεται και μετασχηματίζεται σε όρ-
γανο συλλογικής ικανοποίησης. Δεν αρκεί μονά-
χα η καταδίκη της στη θέση του θύματος αλλά, 
παράλληλα, αποκτά υπόσταση μέσα από την 
προβολή του θύτη στο σώμα της. «Κι όταν εκεί-
νη δυσκολευόταν να ανασάνει/εκείνος σταμάτη-
σε να την ταΐζει» (σελ. 22) και το μαρτύριο του 
υποβιβασμού μέσα από την αστική ηθική τής 
πατριαρχικής ηδονής, συνεχίζεται δίχως σταμα-
τημό. Και καθώς αναζητά, η παρουσία της, τη δι-
καίωση στις επιλογές μεταξύ άλλων παραγόντων 
(ανδρική η αντίστιξη, κατά κύριο λόγο) ενατενίζει 
την αδυναμία εξισορρόπησης με τρόπο 
μεγεθυντικό. Επί της ουσίας, επιχειρεί όπως 
αντανακλάσει την ύπαρξή της στις στιγμιαίες 
αποφάνσεις του γίγνεσθαι κόσμου· ακόμα κι όταν 
ο, εν λόγω, κόσμος περιορίζεται στις συναι-
σθηματικές απολήξεις των ανθρωπίνων σχέσεων. 
Για τον λόγο αυτόν η εκάστοτε οπτική τής 
αλήθειας, στην υποκειμενική της δέσμευση, δεν 
ομοιάζει με τίποτα περισσότερο από «νεκρές» 
λέξεις, λέξεις οι οποίες, στη δομή του τρόπου 
επικοινωνίας, καταλήγουν στην απομάγευση της 
τεχνητής όψης της πραγματικότητας, όντας 
ενταγμένες σε ένα πλαίσιο απονεύρωσης. Η ήττα 

του υποκειμένου, πέραν της πρακτικής αδιέξοδης 
πολιτικής, καθρεφτίζεται στις λεπτομέρειες ανά-
γνωσης αυτής της ίδιας πραγματικότητας. Καθε-
τί στην καθημερινότητα πεθαίνει και αναγεν-
νιέται δίχως προοπτική, παρά μονάχα ως εργα-
λείο ενεργοποίησης συναισθηματικών καταστά-
σεων, από καιρό λησμονημένων.  

Ακόμη και ο έρωτας, αν και εκλαμβάνεται 
ως η ύστατη έκφραση της αθωότητας, απολήγει 
στον εκμαυλισμό των συμβαλλόμενων μερών 
και την τελική του υπονόμευση. Η εξάντληση 
ενώπιον των ολικών διαψεύσεων είναι τρομακτι-
κή, τόσο που και τα ίδια τα υποκείμενα βιώνουν 
την καθημερινή αναπαραγωγή των συνόλων ως 
μία δεδομένη ανυπαρξία. Οτιδήποτε συμβολίζει 
τον εξωτερικό κόσμο ως πρόταση εναλλακτικής 
θέασης καταργείται. Στη θέση του υψώνεται η 
αφαίρεση. Αφαίρεση από τη συναισθηματική, 
ψυχολογική και συνειδησιακή ευθύνη του ενός 
έναντι του εκάστοτε τρίτου προσώπου, που δεν 
είναι άλλος από τον έτερο εαυτό. «…όποια πραγ-
ματικότητα κι αν ανοίξεις / μέσα βρίσκεσαι πα-
γιδευμένος» (σελ. 36). Από το σημείο αυτό, η 
μαθητικής ακριβείας κατάληξη της μνήμης απο-
κτά ουσιαστικό προμαχώνα έναντι του χρόνου. 
Πράγματι, η ποιήτρια ανατέμνει την ηδονή τής 
αφής του σώματος στην αφετηρία της μεταγενέ-
στερης επιβίωσης των εικόνων. Καθώς το σώμα 
αποσυντίθεται και μαζί του ενταφιάζονται οι ζω-
ντανές ενέργειες και επιλογές, τα δρώντα υποκεί-
μενα μεταφέρουν την παρουσία τους στη μνήμη 
όλων όσων έπονται. Είναι κύκλος της ζωής σε 
μικρογραφία. Η τελευταία καλλιεργεί το πλαίσιο 
της αυταπάτης ως αποδοχή. Αποδοχή τού ενός 
προσώπου έναντι του άλλου, του ενός ρόλου μέσα 
και επί του άλλου ρόλου, της μίας κοινωνικής 
σύμβασης μέσα και επί της «άλλης» ή/και της 
«ίδιας» κοινωνικής σύμβασης, της ερωτικής επι-
θυμίας μέσα και επί της επιθυμίας του συμβαλ-
λόμενου μέρους. Κάθε πτυχή της καθημερινότη-
τας βρίσκεται μέσα και επί της ίδιας αθέατης 
όψης τής ταυτότητας αυτής. Όχι του περιεχομέ-
νου στο οποίο πιστεύει ότι επενδύει το υποκεί-
μενο, αλλά στο περιεχόμενο που, εκ των προτέ-
ρων, προσφέρεται ως δεδομένη πραγματικότητα. 
Η αποδοχή αυτής, ως μονομερή αποκάλυψη των 
πλεονεκτημάτων μίας κυνικής επιστροφής στο 
δίκαιο της φύσης, μετατρέπει εαυτόν σε παθολο-
γική ερμηνεία της απολεσθείσας αυτογνωσίας. Η 
ιστορία ολοκληρώνει τον αποδεκτό κύκλο της σα 
σενάριο κινηματογραφικής ταινίας με αρχή, 
κορύφωση και τέλος. Μόνο που στην περίπτωση 
του τέλους, η επανάληψη θέτει τις προβλέψεις τού 
δημιουργού υπό αμφισβήτηση.    

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ο ποιητής  
και συγγραφέας  

Γιώργος Ζεϊμπέκης 
1888-1949 
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Άντον Τσέχωφ 
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Rabindranath Tagore 
(1861-1941) 

 
Σύντομο  

Εισαγωγικό Σημείωμα 
 

Ο Rabindranath Tagore (1861 - 1941) συγκα-
ταλέγεται στις μεγαλύτερες προσωπικότητες της 
μοντέρνας ινδικής λογοτεχνίας. Υπήρξε συγ-
γραφέας, ποιητής, ζωγράφος, συνθέτης και φιλό-
σοφος, ενώ ήταν ο πρώτος συγγραφέας από την 
Ασία στον οποίο απονεμήθηκε  το Βραβείο Νό-
μπελ Λογοτεχνίας το 1913 για την ποιητική συλ-
λογή «Gitanjali: Προσφορές Τραγουδιών». Η 
Σουηδική Ακαδημία, στο κείμενο τεκμηρίωσης 
της απόφασης της, εκτός των άλλων, αναφέρει 
πως προχώρησε  στη βράβευση του Tagore  «για 
τον βαθιά ευαίσθητο, φρέσκο και όμορφο στίχο 
του, με τον οποίο, με μεγάλη ικανότητα, έχει 
καταστήσει την ποιητική του σκέψη, εκφρασμένη 
με τις δικές του Αγγλικές λέξεις, μέρος τής 
λογοτεχνίας της ∆ύσης».  Επίσης, το 1915, του 
απονεμήθηκε από τον βασιλέα της Μ. Βρετανίας, 
Γεώργιο V, ο τίτλος του ιππότη, τον οποίο απο-
κήρυξε το 1919 ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη 
σφαγή 400 Ινδών διαδηλωτών από τα αποικιακά 
στρατεύματα στην πόλη Αμριτσάρ.    

Ο Tagore γεννήθηκε το 1861 στην Καλκούτα 
και ήταν γόνος επιφανούς και οικονομικά εύρω-
στης οικογένειας Βραχμάνων. Ο πατέρας του, 
Maharishi Debendranath Tagore, ήταν θρησκευ-
τικός μεταρρυθμιστής και φιλόσοφος. Η μητέρα 
του,  Sarada Devi, πέθανε όταν ήταν ακόμη πολύ 
νέος. Ο παππούς του, Dwarkanath Tagore, υπήρ-
ξε ένας από τους πρώτους Ινδούς βιομηχάνους 
που δημιούργησαν επιχείρηση με Βρετανούς συ-
νεργάτες και επιχειρηματίες. Οι Tagores υπήρ-
ξαν πρωτοπόροι τής Αναγέννησης της Βεγγάλης 
και προσπάθησαν να συνδυάσουν την ινδική 
κουλτούρα με τις δυτικές ιδέες. Χρηματοδότησαν 
μεγάλα κοινωφελή έργα όπως η Ιατρική Σχολή 
της Καλκούτα. Πάραυτα ο Tagore, στο έργο Οι 
Αναμνήσεις μου,  αναφέρει ότι κάλτσες και πα-
πούτσια δε φόρεσε πριν την ηλικία των δέκα 
ετών, ενώ δεν παραλείπει να σημειώσει ότι 
ανατράφηκε από υπηρέτες που κτυπούσαν συχνά 
εκείνον και τ’ αδέλφια του. 

Άρχισε να γράφει ποίηση όταν ήταν οκτώ 
ετών, ενώ τα πρώτα του ποιήματα δημοσιεύτη-
καν από έναν φίλο του με το ψευδώνυμο «Λιο-
ντάρι του Ήλιου», προκειμένου να του κάνει έκ-
πληξη, όταν βρισκόταν στην ηλικία των δεκαέξι 
ετών. Η εκπαίδευση του Tagore ξεκίνησε σε νεα-
ρή ηλικία με κατ’ οίκον δάσκαλους και συνεχί-
στηκε σε διάφορες σχολές. Ανάμεσα σε αυτές 
ήταν και η Ακαδημία της Βεγγάλης, όπου σπού-
δασε ιστορία και κουλτούρα της Βεγγάλης και το 
Πανεπιστημιακό Κολλέγιο στο Λονδίνο, όπου 
γράφτηκε στη νομική σχολή, την οποία και εγκα-
τέλειψε ένα χρόνο αργότερα δίχως να ολοκλη-
ρώσει τις σπουδές του.   

Το 1880 επέστρεψε στη Βεγγάλη και το 1883 
παντρεύτηκε την Mrinalini Devi Raichaudhuri.  
Απέκτησαν δυο γιους και τρεις κόρες. Το  1890, 
ο Tagore άρχισε να διαχειρίζεται τις τεράστιες 
οικογενειακές εκτάσεις γης στην περιοχή Shelai-
daha (ανατολική Βεγγάλη, σημερινό Μπαγκλα-
ντές).  Λίγα χρόνια αργότερα, το 1898, τον ακο-
λούθησε η οικογένειά του. Στην  Shelaidaha, συ-
νέλεξε τοπικούς θρύλους και έθιμα και έγραψε 
επτά τόμους ποίησης μεταξύ του 1893 και 1900, 
στην καθομιλουμένη κοινή γλώσσα της Βεγγά-
λης, εγκαταλείποντας τη φόρμα της αρχαίας ινδι-
κής γλώσσας, κάτι που δεν ήταν αποδεκτό από 
τους κριτικούς και τους ακαδημαϊκούς της επο-
χής του.  Η περίοδος εκείνη αναφέρεται ως η πιο 
παραγωγική στην πνευματική ζωή του Tagore.  

Το 1901  μετακομίζει στην Santiniketan για 
να ιδρύσει ένα ashram, το «Mandir»,  που λει-
τούργησε ως τόπος προσευχής, πειραματικό σχο-
λείο και βιβλιοθήκη. Ανάμεσα στους κύριους 
εκπαιδευτικούς σκοπούς του ήταν ο συγκερασμός 
∆υτικής και Ινδικής φιλοσοφίας και εκπαίδευσης. 
Προχώρησε στη συγγραφή ποιημάτων, μυθιστο-
ρημάτων, διηγημάτων, ενός ιστορικού έργου με 
θέμα την Ινδία, διδακτικών και παιδαγωγικών 
βιβλίων. Η σύζυγός του πέθανε το 1902, ακολου-
θούμενη το 1903 από μια εκ των θυγατέρων του 
και το 1907 από τον νεότερο γιο του. 

Η φήμη τού Tagore ως ποιητή και συγγρα-
φέα, καθιερώθηκε μετά τη μετάφραση της μετέ-
πειτα βραβευμένης με νόμπελ ποιητικής του συλ-
λογής του «Gitanjali: Προσφορές Τραγουδιών» 
στην οποία ο Tagore επιχειρεί να προσεγγίσει 
την εσωτερική γαλήνη και να εξερευνήσει τα ζη-
τήματα της θείας και ανθρώπινης αγάπης. Αξί-
ζει να σημειωθεί πως τα ποιήματα μεταφράστη-
καν από τον ίδιο. Η κοσμική του θεώρηση κατά 
κύριο λόγο πηγάζει από τον  Βαϊσναβισμό, ένα 
από τα σημαντικότερα ινδουιστικά δόγματα, και 
τις θεωρήσεις του για τη σχέση Θεού και ανθρώ-
που. Στην πρώτη τους εμφάνιση, τα ποιήματα 
συνοδεύονταν από μια εισαγωγή τού William 
Butler Yates, ο οποίος έγραψε: «Οι στίχοι αυτοί 
–που, στο πρωτότυπο, όπως μου αναφέρουν γνω-
στοί μου Ινδοί, είναι πλήρεις λεπτεπίλεπτων ρυθ-
μών, αμετάφραστων ευαίσθητων χρωμάτων, με-
τρικών επινοήσεων– αναδεικνύουν με τον στοχα-
σμό τους έναν κόσμο που ονειρεύομαι ολόκληρη 
τη ζωή μου».  Οι στίχοι του επίσης, επαινέθηκαν 
από τον Ezra Pound με αποτέλεσμα να τραβή-
ξουν την προσοχή τής Σουηδικής Ακαδημίας: 
«Σ’ εκείνον υπάρχει η αταραξία της φύσης. Τα 
ποιήματα δε φανερώνουν πως έχουν παραχθεί 
από μια καταιγίδα ή ανάφλεξη αλλά φαίνεται 
πως υποδηλώνουν τη συνήθη διανοητική του κα-
τάσταση. Είναι ένα με τη φύση,  δίχως να βρί-
σκει μεταξύ τους αντιφάσεις και αυτό αποτελεί 
οξεία αντίθεση στον δυτικό τρόπο σκέψης, όπου 
ο άνθρωπος πρέπει να προβάλλεται ότι επιχειρεί 
να κυριαρχήσει στη φύση, εάν πρόκειται να ανα-
φερθούμε στο μεγάλο του δράμα»  (από το 
Fortnightly Review, 1η Μαρτίου 1913). 

Το ποιητικό ιδίωμα του Tagore, που έλκει την 
καταγωγή του από τους ποιητές του Βαϊσβα-

νισμού που έζησαν  τον 15ο και 16ο αιώνα, κινεί-
ται μεταξύ τού κλασικού φορμαλισμού, του κω-
μικού στοιχείου, της ενόρασης και της έκστασης. 
Πειραματίστηκε με ποικίλες ποιητικές φόρμες 
στη γραφή του, αλλά εκείνα ακριβώς τα έργα του 
μεταφρασμένα σε άλλες γλώσσες είναι που 
χωλαίνουν, ειδικότερα τα διηγήματα όπου είναι 
πολύ βαθιές και ισχυρές οι επιρροές από την 
ινδική λογοτεχνία. Παρόλα αυτά, υπήρξε ο πρώ-
τος Ινδός που υιοθέτησε και υπερασπίστηκε στοι-
χεία του ψυχολογικού ρεαλισμού στα μυθιστορή-
ματα του. 

Έγραψε τα σημαντικότερα έργα του στη μη-
τρική του γλώσσα. Πολλά από τα ποιήματά του 
είναι τραγούδια, κατά κανόνα αδιαχώριστα από 
τη μουσική τους. Το συγγραφικό του έργο, μέ-
ρος του οποίου εξακολουθεί να είναι αταξινόμη-
το, περιέχεται σε 26 βασικούς τόμους. Το τρα-
γούδι του  «Sonar Bangla» (Η Χρυσή μας Βεγ-
γάλη), επιλέχθηκε από το Μπαγκλαντές ως ο 
εθνικός ύμνος του. Αν και στον ∆υτικό Κόσμο 
καθιερώθηκε ως μυστικιστής συγγραφέας και 
ποιητής, για την πατρίδα του υπήρξε μεταρρυθ-
μιστής, σκληρός επικριτής τής αποικιοκρατίας 
και δυναμικός αγωνιστής υπέρ της ανεξαρτη-
σίας τής Ινδίας. Η επιρροή που άσκησε στους 
ιδρυτές τής σύγχρονης Ινδίας, χαρακτηρίζεται 
ως πολύ σημαντική.  

 
 

 
 

Waiting 
 
The song I came to sing 
remains unsung to this day. 
I have spent my days in stringing 
and in unstringing my instrument. 
 

The time has not come true, 
the words have not been rightly set; 
only there is the agony 
of wishing in my heart… 
 

I have not seen his face, 
nor have I listened to his voice; 
only I have heard his gentle footsteps 
from the road before my house… 
 

But the lamp has not been lit 
and I cannot ask him into my house; 
I live in the hope of meeting with him; 
but this meeting is not yet. 

 
Αναμονή 

 
Το τραγούδι που ήρθα να τραγουδήσω 
παραμένει ατραγούδιστο μέχρι σήμερα. 
Έχω ξοδέψει τις μέρες μου να τεντώνω  
και να χαλαρώνω τις χορδές στο όργανό μου. 
 

Το πλήρωμα του χρόνου δεν έχει έρθει, 
οι λέξεις δεν έχουν ορθά καθοριστεί· 
μόνο εκεί βρίσκεται η αγωνία 
της προσδοκίας στην καρδιά μου… 
 

∆εν έχω δει το πρόσωπό του, 
ούτε τη φωνή του έχω αφουγκραστεί· 
μόνο τα ευγενικά του βήματα έχω ακούσει 
από τον δρόμο εμπρός στο σπίτι μου… 
 

Αλλά η λάμπα δεν έχει αναφτεί  
και δε μπορώ να τον καλέσω σπίτι μου· 
Ζω με την ελπίδα να τον συναντήσω 
αλλά τούτη η συνάντηση αναμένεται. 



  

 

Art thou abroad on this stormy night 
on thy journey of love, my friend? 
The sky groans like one in despair. 
 

I have no sleep tonight. 
Ever and again I open my door and look out on 
the darkness, my friend! 
 

I can see nothing before me. 
I wonder where lies thy path! 
 

By what dim shore of the ink-black river, 
by what far edge of the frowning forest, 
through what mazy depth of gloom art 

thou threading 
thy course to come to me, my friend? 
 
 

 
Τέχνη εσύ έξω στη θυελλώδη τούτη νύχτα 
στο ταξίδι της αγάπης σου, φίλη μου; 
Ο ουρανός αναστενάζει σαν κάποιος  
σε απόγνωση. 
 

Δεν έχω καθόλου ύπνο απόψε. 
Πότε πότε ανοίγω την πόρτα μου  
και ρίχνω μια ματιά έξω 
στο σκοτάδι, φίλη μου! 
 

Δε μπορώ να δω τίποτα μπροστά από μένα. 
Αναρωτιέμαι που κείτεται το μονοπάτι σου! 
 

Από ποια φευγαλέα όχθη ποταμού  
από μαύρο μελάνι 
από ποια μακρινή άκρη συνοφρυωμένου δάσους, 
μέσω ποιού λαβυρινθώδους βάθους μελαγχολίας 
τέχνη εσύ ακολουθείς 
την πορεία σου για να έρθεις σ’ εμένα, φίλη μου; 

 

 
 

The night is black and the forest has no end; 
a million people thread it in a million ways. 
We have trysts to keep in the darkness, but where 
or with whom - of that we are unaware. 
But we have this faith - that a lifetime's bliss 
will appear any minute, with a smile upon its lips. 
Scents, touches, sounds, snatches of songs 
brush us, pass us, give us delightful shocks. 
Then peradventure there's a flash of lightning: 
whomever I see that instant I fall in love with. 
I call that person and cry: `This life is blest! 
for your sake such miles have I traversed!' 
All those others who came close and moved off 
in the darkness - I don't know if they exist or not. 

 
Η νύχτα είναι μαύρη και το δάσος δεν έχει τέλος∙ 
ένα εκατομμύριο άνθρωποι το βιώνουν  
μ’ ένα εκατομμύριο τρόπους. 
Δίνουμε ραντεβού για να συγκρατήσουμε  
το σκοτάδι, αλλά πού 
ή με ποιον - για τούτο δεν έχουμε ιδέα. 
Αλλά έχουμε τούτη την πίστη - ότι η 
μακαριότητα μιας ολόκληρης ζωής 

θα εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή,  
μ’ ένα χαμόγελο στα χείλη της. 
Αρώματα, αγγίγματα, ήχοι,  
αποσπάσματα τραγουδιών 
μας ακουμπούν, μας προσπερνούν, μας προσφέρουν 
απολαυστικές δονήσεις. 
Στη συνέχεια ίσως υπάρχει μια λάμψη κεραυνού: 
οποιονδήποτε βλέπω εκείνη τη στιγμή  
τον ερωτεύομαι. 
Καλώ εκείνον τον άνθρωπο και αναφωνώ:   
«Τούτη η ζωή είναι ευλογημένη! 
πόσα μίλια έχω διασχίσει για χάρη σου!» 
Όλοι εκείνοι οι άλλοι που ήρθαν κοντά  
και απομακρύνθηκαν 
στη σκοτεινιά - δε γνωρίζω αν υπάρχουν ή όχι. 

 
 

 

 

 
Freedom from fear is the freedom 
I claim for you my motherland! 
Freedom from the burden of the ages,  
bending your head, 
breaking your back, blinding your eyes  
to the beckoning 
call of the future; 
Freedom from the shackles of slumber 
wherewith 
you fasten yourself in night's stillness, 
mistrusting the star that speaks of truth's  
adventurous paths; 
freedom from the anarchy of destiny 
whole sails are weakly yielded to the blind  
uncertain winds, 
and the helm to a hand ever rigid and cold as death. 
Freedom from the insult of dwelling in a puppet's 
world, 
where movements are started through brainless 
wires, 
repeated through mindless habits, 
where figures wait with patience  
and obedience for the 
master of show, 
to be stirred into a mimicry of life. 

 

 
Ελευθερία από τον φόβο είναι η ελευθερία 
Που διεκδικώ για σένα πατρίδα μου! 
Ελευθερία από το βάρος των αιώνων,  
που κυρτώνουν το κεφάλι σου, 
τσακίζουν τη ράχη σου, τυφλώνουν τα μάτια σου 
στο κέλευσμα  
του μέλλοντος∙ 
Ελευθερία από τα δεσμά της αδράνειας  
με τα οποία 
προσδένεις τον εαυτό σου  
στην ακινησία της νύχτας, 
όντας δύσπιστη απέναντι στο αστέρι  
που μιλά για της αλήθειας τα τολμηρά μονοπάτια∙ 
ελευθερία από την αναρχία του πεπρωμένου 
ολόκληρα πανιά είναι δίχως σθένος παραδομένα 
στους τυφλούς αβέβαιους ανέμους, 
και το δοιάκι σ’ ένα χέρι πάντοτε δύσκαμπτο 
και κρύο όπως ο θάνατος. 
Ελευθερία από την ύβρη να διαμένεις                   
σ’ έναν κόσμο ανδρείκελων, 
όπου οι κινήσεις εντέλλονται                            
μέσω ανεγκέφαλων συρμάτων, 

επαναλαμβάνονται  
μέσω ασυλλόγιστων συμπεριφορών, 
όπου οι φιγούρες με υπομονή αναμένουν πειθήνια  
για τον κύριο της παράστασης, 
να τις κατευθύνει σε μια μίμηση της ζωής    
 

 Μετάφραση-εισαγωγή:  

 
 

 
 
 

 
Ordet krig er forbudt i Rusland, 
heldigvis. 
Ord som angst, skrig og bomber 
skal også forbydes.  
 

Det dummeste er at tænke. 
Ordet invasion er allerede forbudt. 
Det er forbudt at nævne hærens tabstal. 
Grædende soldater må ikke omtales. 
 

Lig i gaderne og kvaste børn er bandlyst, 
gruen i kældre og underjordiske stationer. 
Ordet død er heldigvis forbudt - 
døden er ulovlig i Rusland.  
 

© Niels Hav 
 

 
Η λέξη πόλεμος είναι απαγορευμένη στη Ρωσία, 
Ευτυχώς. 
Λέξεις όπως άγχος, κραυγές και βόμβες 
πρέπει επίσης να απαγορευτούν. 
 

Το πιο ανόητο είναι να σκέφτεσαι. 
Η λέξη εισβολή είναι ήδη απαγορευμένη. 
Τα στοιχεία για τις απώλειες του στρατού  
δεν υπάρχουν. 
Οι στρατιώτες που κλαίνε  
δεν πρέπει να αναφέρονται. 
 

Τα πτώματα και τα διαμελισμένα παιδιά  
απαγορεύονται,  
η φρίκη στα υπόγεια και τους σταθμούς του 
μετρό. 
Η λέξη θάνατος ευτυχώς απαγορεύεται - 
ο θάνατος είναι παράνομος στη Ρωσία. 
 
© Niels Hav/Νιλς Χάβ  

Μετάφραση:  
 

 

 
 
 

Niels Hav / Ο Νιλς Χαβ είναι Δανός ποιητής, 
συγγραφέας σε επτά ποιητικές συλλογές και 
τρία βιβλία με διηγήματα.  Τα βιβλία του έχουν 
μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες όπως την Πορ-
τογαλική, την Αραβική, τη Γερμανική και τη 
γλώσσα Φαρσί. Ποιήματα και διηγήματά του 
έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και εφημερίδες, 
σε διαφορετικά κράτη ανά τον κόσμο. Ταξιδεύει 
πολύ συχνά και συμμετέχει σε πολλά διεθνή φε-
στιβάλ ποίησης στην Ευρώπη, στην Ασία, στην 
Αφρική και στη Νότια Αμερική. Παραχωρεί, 
επίσης, συνεντεύξεις στα Μ.Μ.Ε. Σήμερα ζει 
στην πιο όμορφη περιοχή της Δανίας, στην Κο-
πεγχάγη. 

https://allpoetry.com/poem/8516541-Friend-by-Rabindranath-Tagore


 

 
 
 

 

 

Άγγελος Τερζάκης 
 

 
 

 

 

μέρος 3ο (συνέχεια) 
 

Τι είναι στ’ αλήθεια το ρύζι; 
Πού να ξέρω το ρύζι τι είναι 

ποιος να το ξέρει. 
Δεν ξέρω το ρύζι τι είναι 

ξέρω μονάχα την τιμή του 
 

Μπέρτολ Μπρέχτ,  
Η Μπαλάντα του Έμπορα 

 
Πόσο εύκολο είναι για κάποιον να διαγράψει το 

έργο του Πικάσο, του Σαίξπηρ1 και τόσων άλλων 
ακόμα «ογκόλιθων» της Τέχνης, επειδή γνωρίζουμε 
ότι διακατέχονταν από στοιχεία μισογυνισμού;2 Εί-
ναι υπερβολικό και δογματικό να απορρίπτεις το έρ-
γο ανθρώπων που τάχθηκαν υπέρ ιδεών και πρακτι-
κών, που ως σκοπό είχαν να συνθλίψουν την κοινω-
νία; Είναι ανήθικο να απορρίπτεις το έργο ανθρώ-
πων που γνωρίζεις ότι στην προσωπική τους ζωή 
φέρονται κακοποιητικά σε άλλους ανθρώπους;  

Ο Γερμανός φιλόσοφος Γκέοργκ Βίλχελμ Φρί-
ντριχ Χέγκελ, υποστήριζε ότι πρέπει να κρίνουμε 
τους ανθρώπους σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής, 
λαμβάνοντας τις ανάλογες συνθήκες που επικρα-
τούσαν. Χωρίς, λοιπόν, να μιλάμε με όρους «αφο-
ρισμού» και «cancel culture», αυτά τα ερωτήματα 
ίσως να ακούγονται απλά, όμως αποτελούν τον βα-
σικότερο προβληματισμό που πρέπει να θέσει ο κα-
θένας στον εαυτό του, πριν αρχίσει να αλληλοεπιδρά 
με την Τέχνη – είτε ως εργάτης-παραγωγός, είτε ως 
καταναλωτής Τέχνης. 

                                                           
1 Στην Αγγλία το 1526 εμφανίστηκε ο όρος «ασθενέστερο 
σκεύος» [weaker vessel] ο οποίος φαίνεται να ακολουθεί 
πιστά την μισογυνική αριστοτελική φιλοσοφία. Ο 
Σαίξπηρ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αυτήν την λέξη. 

 Antonia Fraser, The Weaker Vessel, Νέα Υόρκη (Al-
fred Knipf), σ. 1. 

2  Ο Brian McNair στο βιβλίο του Η κουλτούρα του 
στριπτίζ: Σεξ, μέσα ενημέρωσης και ο εκδημοκρα-
τισμός της επιθυμίας [Σαββάλας] χαρακτήρισε τον Πι-
κάσο ως διεστραμμένο, εξουσιαστικό μισογύνη που εκ-
μεταλλευόταν σεξουαλικά τις γυναίκες καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ζωής του. Την ίδια άποψη εξέθεσε και ο Buck 
L., σε άρθρο του στην εφημερίδα Independent στις 21 
Νοεμβρίου 1995, με τίτλο Not in front of the British. 

Για να εισέλθει κάποιος στο σύμπαν τής Τέχνης, 
με τους ελάχιστους αναγκαίους όρους, υπάρχουν δύο 
βασικοί δρόμοι. Είτε μέσα από τον ακαδημαϊκό 
κόσμο και τις ανάλογες σπουδές, είτε μέσα από το 
προλεταριακό βίωμα, όπου το άτομο έρχεται σε 
άμεση επαφή με την Τέχνη, μέσω του βιοπορισμού 
από επαγγέλματα των τεχνών. Υπάρχει και μια τρί-
τη εκδοχή –η οποία είναι η ιδανικότερη όλων– και 
αποτελείται από τον συνδυασμό αυτών των δύο. 
Ένας, δηλαδή, εργάτης ή προλετάριος της Τέχνης να 
αποκτήσει την ανάλογη ακαδημαϊκή γνώση και να 
την ενισχύει διαρκώς μέσα από την εργασία του και 
την αναγκαία διαδικασία τής αυτομόρφωσης. Συγκε-
κριμένα, όμως, για την εκδοχή τού εργάτη της Τέ-
χνης, που δεν είχε την ικανότητα να αποκτήσει την 
αναγκαία ακαδημαϊκή γνώση, για να μπορεί να λει-
τουργεί με ολοκληρωμένο τρόπο, προϋποθέτεται η 
ύπαρξη ενός πολύ σημαντικού παράγοντα: το άτομο 
να εργάζεται δίπλα σε ανθρώπους που διαθέτουν την 
ανάλογη γνώση και εμπειρία και να μην αποτελούν 
ακόμη ένα παράδειγμα «αντιτέχνης». 

Από αυτό το δεδομένο, οδηγούμαστε στο ερώ-
τημα κατά πόσο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης μπο-
ρεί να είναι ένας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης. Η ιστο-
ρία είναι γεμάτη από παραδείγματα αυτοδίδακτων 
καλλιτεχνών με «σπουδαία» έργα και αυτό θα πρέ-
πει να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Μια αμφισβήτηση, 
ωστόσο, που δεν βασίζεται στην κριτική της εικα-
στικής, αισθητικής ποιότητας των έργων, αλλά 
στους σκοπούς τού ίδιου του καλλιτέχνη, στο βάθος 
των μηνυμάτων που είναι ικανός να μεταφέρει στο 
έργο του ένας αυτοδίδακτος καλλιτέχνης και κατά 
πόσο επίγνωση διαθέτει για τον ρόλο του ως σύμ-
μαχος της κοινωνίας. 

Κάθε άτομο που εισέρχεται στον κόσμο τής Τέ-
χνης περνά μέσα από τη διαδικασία «εξεύρεσης του 
δρόμου του» – κάτι το οποίο ακούμε από τα παιδικά 
μας χρόνια όταν παλεύουμε να βρούμε τα βήματά 
μας σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι μια υπερβατική 
διαδικασία που απαιτεί πολύ βαθιά κατανόηση αυ-
τής της διαδικασίας στην οποία εισέρχεται το άτομο 
και τις νέες ευθύνες που αποκτά, πλέον, απέναντι 
στην κοινωνία. Εδώ είναι που η εργασιακή εμπειρία 
–αποκτώμενη από την πλευρά τού εργάτη της τέ-
χνης– και ο ακαδημαϊκός κόσμος είναι οι μόνες 
υγιείς πηγές, από τις οποίες το άτομο-καλλιτέχνης 
μπορεί να λάβει τις κατάλληλες πληροφορίες. 

Αυτό που διαφεύγει από πολλούς είναι ότι κατά 
την πορεία ενός ανθρώπου μέσα στον ακαδημαϊκό κό-
σμο και στον κόσμο της εργασίας υπάρχει μια διαρ-
κής έκθεση, τόσο των έργων του, όσο και του ίδιου. 
Υπάρχει ένα περιβάλλον, μέσα στο οποίο ο εκκολα-
πτόμενος καλλιτέχνης δοκιμάζεται διαρκώς, το έργο 
του κρίνεται και βελτιώνεται από έναν κύκλο αν-
θρώπων που έχοντας τις κατάλληλες γνώσεις προ-
σπαθούν να τον προστατέψουν και να τον βελτιώσουν. 
Έτσι, σε πρωταρχικό στάδιο, αποκτάται η αναγκαία 
ικανότητα να γνωρίζει πώς να αντλεί τις κατάλληλες 
πληροφορίες που χρειάζεται για να εμπλουτίζει και 
να ολοκληρώνει το έργο του.3 Η εργασία και η ακα-
δημαϊκή γνώση, ενισχύουν μέσα στο άτομο τη φυ-
σική καλλιτεχνική ανάγκη τόσο της διαρκούς εξέ-
λιξης, όσο και της διαρκής ανησυχίας να εμπλου-
τίζεται η τέχνη του με όλο και περισσότερες τέχνες. 
Με άλλα λόγια, αποκτά μια ολιστική αντίληψη για 
                                                           
3 Αυτό αποτελεί μια εμπειρία που βιώνεται αποκλει-
στικά και μόνο μέσα από τις διαρκείς ακαδημαϊκές 
ασκήσεις, από ερευνητικές και πτυχιακές εργασίες στις 
οποίες καλείται να εκπληρώσει ένας σπουδαστής. Εδώ 
φαίνεται ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα των αυτοδί-
δακτων καλλιτεχνών, που δεν περνούν μέσα από τέ-
τοιου είδους διαδικασίες. Αυτό δεν αποτελεί μια εξύ-
μνηση της ακαδημαϊκής γνώσης, ούτε κάποια τάση ελι-
τισμού, αλλά μια εξύμνηση της ευθύνης και του πνευ-
ματικού βάθους που πρέπει να διαθέτει όποιος χρησι-
μοποιεί την ταυτότητα του καλλιτέχνη. 

το τι είναι Τέχνη και δεν προσκολλάται μόνο σε μια 
πλευρά της αποκτώντας τη σύγχρονη μονοδιάστατη 
άτεχνη λογική που κυριαρχεί σε κάθε πτυχή τού 
σύγχρονου κόσμου. Όπως, πολύ εύστοχα, το διατύ-
πωσε ο Βασίλης Ραφαηλίδης: «Ένας ζωγράφος αδιά-
φορος για τη μουσική, ένας μουσικός αδιάφορος για 
τη ζωγραφική, ένας ποιητής αδιάφορος για τη μου-
σική, τη ζωγραφική και τις άλλες τέχνες, υποβιβάζει 
αυτόματα τον εαυτό του στο επίπεδο του ειδικευ-
μένου εργάτη και συνεπώς αποκλείεται να είναι ένας 
πλήρης καλλιτέχνης».4 

Εκ των πραγμάτων, είναι σχεδόν αδύνατο ένας 
αυτοδίδακτος καλλιτέχνης να αποκτήσει τις ίδιες ευαι-
σθησίες μ’ έναν «πραγματικό» καλλιτέχνη, όπως το 
ίδιο δύσκολο –έως και αδύνατο– είναι να αποκτήσει το 
αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης. Αυτό δεν απορ-
ρίπτει, αυτομάτως, το έργο και τη συνεισφορά των 
αυτοδίδακτων καλλιτεχνών, πρέπει, όμως, να απο-
σαφηνιστεί ότι ένας καλλιτέχνης που έχει επισυνάψει 
το κοινωνικό συμβόλαιο και γνωρίζει πλήρως τις κοι-
νωνικές του ευθύνες, δεν δύναται να βρίσκεται στην 
ίδια θέση μ’ έναν αυτοδίδακτο. Φυσικά, εδώ δεν γί-
νεται αναφορά σε σχέσεις ανωτερότητας και κατωτε-
ρότητας ή μεγαλύτερης και λιγότερης σημαντικό-
τητας. Έχουμε δύο κόσμους οι οποίοι, αν και φαινο-
μενικά ομοιάζουν, εσωτερικά διακρίνονται από χαοτι-
κές διαφορές και αντικρουόμενες στοχεύσεις. Η ιστο-
ρία και η προσωπική εμπειρία δείχνει ότι ένα ολιστι-
κός «πραγματικός» καλλιτέχνης ξεπερνάει τον εγωι-
σμό του και μάχεται για την κοινωνική ευημερία. Ένας 
αντι-τέχνης, ένας άνθρωπος που συνήθως ακολουθεί 
τη φιλοσοφία του αυτοδίδακτου, είναι σχεδόν αδύνατο 
να ξεπεράσει τα στενά όρια και τις επιθυμίες τού Εγώ, 
με αποτέλεσμα το έργο του να στρέφεται προς την 
προσωπική του ικανοποίηση και αυτοπροβολή.  

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να γίνει μια πολύ ση-
μαντική αποσαφήνιση ανάμεσα στους δύο όρους τού 
αυτοδίδακτου καλλιτέχνη και του καλλιτέχνη που 
αυτομορφώνεται. Η αυτομόρφωση είναι η φυσική 
διαδικασία, η φυσική ανάγκη του ανθρώπου να μα-
θαίνει και να εξελίσσεται πνευματικά με όρους που 
το συλλογικό –η κοινωνική ευθύνη, δηλαδή το αίσθη-
μα να μεταδόσεις τα όσα έμαθες και στους υπό-
λοιπους συνανθρώπους σου– και η ατομική ανάγκη 
για έκφραση συνυπάρχουν αρμονικά. Η αυτομόρ-
φωση δεν σταματάει ποτέ. Στον αντίποδα, η έννοια 
του αυτοδίδακτου έχει μια πολύ πιο εγωιστική χροιά 
και σαν διαδικασία δεν είναι αέναη. Το άτομο διδά-
σκεται από μόνο του μια Τέχνη –συνήθως με ελλιπή 
τρόπο–, και μόλις θεωρήσει ότι κατέχει τις βασικές 
γνώσεις, απλά ολοκληρώνεται από τη διαδικασία της 
άσκησής της και την αναγνώρισή του ως καλλιτέχνη 
στον κόσμο του εμπορίου.  

Η Τέχνη άρχισε να γεννιέται μέσα από τον συν-
δυασμό αυτών των δύο εννοιών, μέσα, δηλαδή, από 
μια κατάσταση, όπου το κοινωνικό [συλλογικό] και 
το ατομικό βρίσκονταν σε πλήρη αρμονία και διαρκή 
αλληλοτροφοδότηση. Όλοι οι πρωτόγονοι καλλι-
τέχνες είχαν ένα πανέμορφο κοινό στοιχείο και, λό-
γω αυτού, μπορούσαν να ονομαστούν και ως καλλι-
τέχνες των μαζών – ή, πιο σωστά, καλλιτέχνες της 
κοινωνίας: «Ποτέ δεν πέρασε από τον νου όσων 
έφτιαχναν γητειές και χρησμικούς στίχους κι όσων 
συνθέτανε μοιρολόγια και πολεμικά άσματα, να δη-
μιουργήσουν κάτι ατομικό. Η ποίησή τους, η οποία 
ήταν ουσιαστικά ανώνυμη και προορισμένη για όλη 
την κοινότητα, εκφράζει ιδέες και αισθήματα που 
ήταν κοινά σε όλους»5   

Στον ευρωπαϊκό χώρο οι καλλιτέχνες, περίπου 
μέχρι τον 14ο αιώνα, εργάζονταν με συλλογικό, συ-

                                                           
4 Βασίλης Ραφαηλίδης, Στοιχειώδης αισθητική, Εκδό-
σεις του Εικοστού Πρώτου, σ. 99. 

5  Arnold Hauser, Κοινωνική ιστορία της τέχνης, Τόμος 
1, Κάλβος, σ. 81. 



Φιλολογικός Όμιλος Θεσσαλονίκης  

  

ντεχνιακό [opus] τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας. 
Ζωγράφοι, γλύπτες, κάθε είδους τεχνίτες και αρχι-
τέκτονες [magister lapidum] δημιουργούσαν συμπα-
γείς ομάδες που αναλάμβαναν τη διεκπεραίωση ερ-
γασιών – λόγου χάρη την κατασκευή ναών. Αυτό 
δημιουργούσε σε όλα τα μέλη ένα υγιές αίσθημα αλ-
ληλεξάρτησης, αλληλοβοήθειας και συλλογικής εξέ-
λιξης: o καθένας βοηθά και μαθαίνει από τον άλλο. 
Το ατομικό συμφέρον δεν είχε καμία ισχύ και η 
μορφή, ακόμα, του εμπορίου δεν μπορούσε να υπο-
στηρίξει μια βιοποριστικού τύπου αυτονόμηση του 
ατόμου από την ομάδα. Πέραν, δηλαδή, του ιδεολο-
γικού υποβάθρου, οι ίδιες οι συνθήκες της οικονο-
μίας εκείνης της εποχής ενίσχυαν αυτή τη μορφή ερ-
γασίας, η οποία ήταν σχεδόν συνώνυμη με την κοι-
νοτική εργασία των πρωτόγονων ανεξούσιων 
κοινωνιών. 

Με τη μετεξέλιξη των μεσαιωνικών πόλεων σε 
προβιομηχανικές πόλεις, την ανάπτυξη του εμπο-
ρίου και τη διάχυση του συσσωρευμένου πλούτου 
αναμεταξύ των «εχόντων», η αγοραστική δύναμη 
των αστών αυξήθηκε.6  Έφτασε στο σημείο να μπο-
ρεί, πλέον, ο κάθε αστός να παραγγέλνει –δηλαδή να 
καταναλώνει– Τέχνη για τον εαυτό του. Εδώ βρί-
σκεται το κομβικό σημείο κατά το οποίο η συντε-
χνιακή οργάνωση αρχίζει, πλέον, να διαλύεται και ο 
κάθε εργάτης-καλλιτέχνης αποκτά, πλέον, τη δυνα-
τότητα να εργάζεται μόνος του, διεκδικώντας μια 
θέση στο νέο πελατολόγιο που δημιούργησε η νεο-
διαμορφούμενη αστική τάξη – η οποία φαίνεται να 
διψά για Τέχνη, καθαρά και μόνο για λόγους γοή-
τρου και όχι λόγω ύπαρξης κάποιας καλλιτεχνικής 
ευαισθησίας.  

Το γεγονός της διάσπασης της συλλογικής ερ-
γασίας και του συνεργατικού πνεύματος εντοπίζεται 
σήμερα πολύ έντονα στην κουλτούρα του αυτο-
δίδακτου. Αντιστρόφως,  η φιλοσοφία τής συνεργα-
τικής και από κοινού εργασίας, εντοπίζεται στον 
ακαδημαϊκό κόσμο και στο οικοσύστημα της εργα-
τικής τάξης και του προλεταριάτου. Όπως προανα-
φέρθηκε, στον ακαδημαϊκό και στον προλεταριακό 
κόσμο των τεχνών το άτομο μαθαίνει να εργάζεται 
μαζί με άλλους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να 
ακούγεται απλό, αλλά αποτελεί μια πολύ δύσκολη 
και επίπονη διαδικασία. Υπό αυτές τις συνθήκες το 
άτομο –ως εκκολαπτόμενος καλλιτέχνης– μαθαίνει 

                                                            
6  Για τον ρόλο των σύγχρονων πόλεων στην διαμόρφωση 
της κουλτούρας της άσκοπης υπερκατανάλωσης και 
την διαρκεί ώθηση του ατόμου προς αυτή –ειδικότερα 
του οικονομικά εύπορου– που οι ίδιες δημιουργούν, ο 
Thorstein Veblen έγραψε πολύ εύστοχα: «Έτσι συμ-
βαίνει, π.χ., ώστε ο Αμερικανός γεωργός κι η σύζυγός 
του κι οι θυγατέρες του είναι πασίγνωστο πως είναι 
λιγότερο του συρμού στο ντύσιμό τους, όπως και λι-
γότερο αστοί (urbane) στους τρόπους τους, από την 
οικογένεια του τεχνίτη της πόλης με ίσο εισόδημα. 
Όχι γιατί ο πληθυσμός των πόλεων διψάει από την 
φύση του περισσότερο για την ιδιαίτερη εκείνη αυταρέ-
σκεια που προέρχεται από την περίοπτη κατανάλωση, 
ούτε γιατί ο αγροτικός πληθυσμός δείχνει λιγότερο 
ενδιαφέρον για τη χρηματική ευπρέπεια. Αλλά η 
παρότρυνση προς αυτή την γραμμή επίδειξης, καθώς 
και η παροδική της αποτελεσματικότητα, είναι πιο 
αποφασιστικά για την πόλη. Γι’ αυτό ο πληθυσμός των 
πόλεων καταφεύγει πιο πρόθυμα σ’ αυτή την μέθοδο, 
και στην πάλη του για να ξεπεράσει ο ένας τον άλλο 
φέρνει την φυσιολογική στάθμη περίοπτης κατανά-
λωσης σε υψηλότερο σημείο, μ’ αποτέλεσμα ν’ απαιτεί-
ται μια σχετικά μεγαλύτερη δαπάνη προς αυτή την κα-
τεύθυνση για να δείξει ένα δεδομένο βαθμό χρηματικής 
ευπρέπειας στην πόλη. Η απαίτηση της συμμόρφωσης 
μ’ αυτή την υψηλότερη συμβατική στάθμη γίνεται προ-
στακτική. Η στάθμη της ευπρέπειας είναι υψηλότερη 
από τάξη σε τάξη και σύμφωνα μ’ αυτή την απαίτηση 
ευπρεπούς εμφάνισης πρέπει να ζήσει κανείς, για να 
μην χάσει την τάξη του». 

 Thorstein Veblen, Η θεωρία της αργόσχολης τάξης, 
Κάλβος, σ. 101. 

να ακούει, να σέβεται, να εκτιμά, να κατανοεί, να 
κάνει αυτοκριτική, να απορρίπτει, να αποδέχεται, να 
ρίχνει τον εγωισμό του προς όφελος της καλύτερης 
δυνατής πραγμάτωσης ενός συλλογικού έργου. Σε 
τέτοιες καταστάσεις όλοι όσοι εμπλέκονται έχουν 
άποψη, λόγο και ενεργή συμμετοχή, όλοι εργάζο-
νται επί ίσοις όροις. Η συλλογική εργασία –ακόμη 
κι αν γίνεται εντός της ακαδημαϊκής γυάλας που 
προσπαθεί να προσημειώσει τις πραγματικές συνθή-
κες της μετακαπιταλιστικής αγοράς– σμιλεύει το 
άτομο σε πραγματικό καλλιτέχνη που ξέρει να χει-
ρίζεται ανάγκες, θέλω, πρέπει και μη. Όταν αυτή η 
διαδικασία εφαρμόζεται μέσα σ’ ένα εργασιακό 
περιβάλλον, ο εκκολαπτόμενος προλετάριος-καλλιτέ-
χνης αποκτά ισχυρή ταξική συνείδηση ή ισχυροποι-
είται η ήδη ανεπτυγμένη ταξική του συνείδηση. 
Στον κόσμο του αυτοδίδακτου, όλα αυτά είναι σχε-
δόν αδύνατο να αναπτυχθούν και, σε περίπτωση που 
συμβεί αυτό, η ανάπτυξή τους είναι αδύναμη και 
ελλιπής.  

Βλέπουμε ότι η ταυτότητα του αυτοδίδακτου 
κρύβει, πράγματι, μέσα της μια κουλτούρα εξαπά-
τησης. Όταν ένα άτομο εστιάζει περισσότερο στο 
Εγώ και όχι στο συλλογικό-κοινωνικό, τότε γίνεται 
πάρα πολύ εύκολα διαχειρίσιμο και εύπλαστο για 
τον εξουσιαστικό μηχανισμό. Ουσιαστικά, λειτουρ-
γεί σαν ένας άτυπος σύμμαχος της εξουσίας. Τους 
παλαιότερους αιώνες, όταν εμφανίστηκε η «απειλή 
του ξίφους» μεγάλο μέρος των πρώιμων αυτοδίδα-
κτων καλλιτεχνών, πρόδωσε τον κοινωνικό του ρόλο 
και στράφηκε στην εξύμνηση του ηρωισμού των αν-
θρώπων της εξουσίας: «Η ποίηση της ηρωικής επο-
χής δεν είναι πια λαϊκή ποίηση για τις μάζες. ∆ε 
βρίσκουμε τραγούδια ή ύμνους για ομάδες, παρά 
ατομικά τραγούδια για τη μοίρα ατόμων. Η ποίηση 
δεν έχει πια το καθήκον να ξεσηκώνει τους ανθρώ-
πους για πόλεμο, αλλά μάλλον να ψυχαγωγεί τους 
ήρωες, αφού τελειώσει η μάχη. Έχει να ψάλει τα 
εγκώμιά τους, να τους πει με το όνομά τους, να 
απλώσει και να διαιωνίσει τη δόξα τους… Ως ένα 
ορισμένο σημείο πρέπει να αναγνωριστεί ότι όλη η 
αρχαία τέχνη είναι μια ανταπόκριση στη λαχτάρα 
για τη φήμη και στην επιθυμία να γίνει διάσημος 
στα μάτια των σύγχρονων και των μεταγενέστε-
ρων».7 Σήμερα, είναι η απειλή της μετακαπιταλιστι-
κής οικονομίας που εξαναγκάζει τον καλλιτέχνη να 
εργάζεται για τη βιομηχανία και το κεφάλαιο – και 
κατ’ επέκταση για την εξουσία.  

Για να φτάσει η Τέχνη στο σημείο που βρίσκεται 
σήμερα, με την ανάπτυξη δεκάδων θεωριών και χι-
λιάδων αναλύσεων, και έχοντας δομηθεί ένα οικου-
μενικό κοινό καλλιτεχνικό λεξιλόγιο, ώστε η Τέχνη 
να μπορεί να διαβάζεται παγκόσμια, δαπανήθηκε 
μέσα στο πέρας της ανθρώπινης ιστορίας τεράστια 
πνευματική δύναμη. Η διαδικασία ερμηνείας των 
μηνυμάτων που πηγάζουν από μια κάθετη γραμμή 
σε μια κενή επιφάνεια, ενώ φαίνεται κάτι απλό, 
στην πραγματικότητα δαπανήθηκαν χιλιάδες ώρες 
πειραματισμών, δημιουργήθηκαν χιλιάδες έργα και 
εργάτες της τέχνης, ακαδημαϊκοί, λόγιοι, πραγμα-
τικοί εραστές της τέχνης εργάστηκαν χύνοντας τό-
νους μελάνι και λερώνοντας χιλιάδες καμβάδες, 
ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να ορίσει τι είναι Τέ-
χνη. Να είναι σε θέση να μπορεί να αντιληφθεί τα 
μηνύματα που παράγονται από ένα έργο και να 
αλληλοεπιδρά πνευματικά με αυτό.  

Όποιος άνθρωπος απορρίπτει όλη αυτή την κοι-
νωνική σοφία, είτε όντας αυτοδίδακτος χωρίς την 
απαιτούμενη ολιστική γνώση είτε ως αυτοαποκα-
λούμενος καλλιτέχνης, που απλά εισέρχεται με μο-
νοδιάστατο, μονολιθικό ερασιτεχνικό τρόπο σε μια 

                                                            
7  Arnold Hauser, ό.π., σ. 82-83. 

τέχνη, λειτουργεί προσβλητικά και με ασέβεια 
μπροστά σε όλο αυτό το τεράστιο οικοδόμημα το 
οποίο ονομάζεται «Τέχνη» και ως σκοπό είχε πάντα 
την πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου. Στην ουσία, 
απορρίπτει όλες αυτές τις εργατοώρες που η 
ανθρωπότητα ξόδεψε για να διαμορφώσει και να 
προστατέψει τον μεγαλύτερο μηχανισμό αυτοπρο-
στασίας της, που είναι η ίδια η Τέχνη. Όταν κά-
ποιος προσπαθεί με περίσσια ευκολία να αποκτήσει 
μια καλλιτεχνική ταυτότητα, χωρίς την ανάλογη 
προσπάθεια απόκτησης της αναγκαίας γνώσης, 
υπερπηδώντας ζωτικής σημασίας διαδικασίες, με 
την ίδια ευκολία μπορεί να φύγει και από τον κόσμο 
της Τέχνης, κάτι το οποίο δηλώνει έλλειψη συνέ-
πειας και συνέχειας. Με την ίδια ευκολία μπορεί να 
δημιουργεί έργα χωρίς την παραμικρή ευαισθησία 
και σκέψη για το τι πραγματικά μπορεί να προσφέ-
ρουν στους συνανθρώπους του.   

Ο σκοπός αυτής της ανάλυσης δεν είναι να δη-
μιουργηθεί κάποιος διαχωρισμός σε καλλιτέχνες και 
αντιτέχνες, σε περισσότερο και λιγότερο μορφωμέ-
νους ή όποιο άλλο δίπολο μπορεί να σκεφτεί κανείς. 
Σκοπός είναι να αντιληφθεί η κοινωνία ποιοί είναι 
πραγματικά σύμμαχοί της, ποιοί λειτουργούν σαν 
φύλακες άγγελοι και ποιοί αδιαφορούν πλήρως γι’ 
αυτή εστιάζοντας αποκλειστικά και μόνο στην αυτο-
προβολή. Σκοπός είναι ο καθένας και η καθεμία να 
κατανοήσει ότι υπάρχουν δύο πλευρές στην Τέχνη: η 
πλευρά αυτών που μαχόμαστε να διατηρήσουμε 
αυτή την τεράστια κοινωνική μηχανή εξανθρωπι-
σμού και εξευμενισμού του ανθρώπου σε πλήρη λει-
τουργία, και η πλευρά που με ύπουλο, ακούσιο τρό-
πο, προσπαθεί να την καταστρέψει. Ήδη από το 
1557, ο Λοντοβίκο Ντόλτσε στο έργο του L’ Aretino 
έθεσε λεπτομερειακά το ζήτημα του κατά πόσο αρ-
μόζει σ’ έναν μη καλλιτέχνη να αναλαμβάνει τον ρό-
λο τού κριτή σε θέματα Τέχνης. Αν και κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν θα πρέπει να απαγο-
ρεύεται, τόνισε ότι θα πρέπει αυτό το καλλιεργη-
μένο άτομο να εστιάζει αυστηρά στην κριτική τής 
Τέχνης και να μην καταπιάνεται με τεχνικά θέματα. 
Σήμερα, αυτό που κατάφερε η ελεύθερη αγορά του 
καπιταλισμού είναι να κατακλείσει τον κόσμο με 
άτομα που, ενώ δεν διαθέτουν ούτε τις βασικές 
γνώσεις, καταπιάνονται με τις τέχνες, οικειοποιού-
μενοι την ταυτότητα του καλλιτέχνη, εκτοπίζοντας 
την ίδια στιγμή «πραγματικούς» καλλιτέχνες από 
την αγορά και τη διαδικασία του βιοπορισμού μέσω 
της Τέχνης.8  
                                                            
8  Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα έρ-
χεται από την Ολλανδία του 17ου αιώνα. Εκείνη την 
εποχή η εμφάνιση ενός μεγάλου κύματος κερδοσκοπίας 
στην Τέχνη, λόγω της άνθισης του εμπορίου, αύξησε 
τη ζήτηση έργων τέχνης –κυρίως πινάκων ζωγραφι-
κής– και αυτό με τη σειρά του γέννησε την υπερπα-
ραγωγή τους. Ήταν ίσως η μοναδική στιγμή στην 
ιστορία της Τέχνης του δυτικού πολιτισμού όπου εμφα-
νίζεται το φαινόμενο του πλεονάσματος καλλιτεχνών 
και προλεταριάτου. Οι μεγαλύτεροι και πιο αναγνωρι-
σμένοι ζωγράφοι της χώρας όπως οι Πήτερ ντε Χοογκ, 
Γιάκομπ βαν Ρουισντάελμ βαν Γκιόγεν, Γιάν Στεεν 
μέχρι και ο Ρέμπραντ δεν είχαν άνετη ζωή. Πολλοί από 
αυτούς αναγκάζονται να κάνουν και άλλες δουλειές για 
να επιβιώσουν. Ο Χομπέμα αναγκάστηκε να παρατή-
σει τη ζωγραφική στα καλύτερα χρόνια της ζωής του. 
Σήμερα, εξαιτίας της εισβολής στον χώρο των τεχνών 
ατόμων που με περίσσια ευκολία χρησιμοποιούν καλλι-
τεχνικές ταυτότητες –και στην συντριπτική τους πλειο-
ψηφία προέρχονται από τα μικρομεσαία στρώματα–, οι 
προλετάριοι της τέχνης αναγκαζόμαστε να εργαζό-
μαστε ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά επαγγέλματα 
με επισφαλή και κακοπληρωμένα μεροκάματα που δεν 
φτάνουν για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες. Μέσα 
σε όλη αυτή την απάνθρωπη πίεση και την βίαια προλε-
ταριακή καθημερινότητα, βρίσκουμε ακόμα τη δύναμη, 
το κουράγιο και τον χρόνο για να παράγουμε Τέχνη τό-
σο για τον βιοπορισμό μας, όσο και για την υπόλοιπη 
κοινωνία.  



Το καπιταλιστικό σύστημα έχει καταφέρει κάτι 
που πριν την εμφάνισή του φάνταζε ακατόρθωτο. 
Μέσω της καθιέρωσης των εμπορευματικών σχέ-
σεων ως κάτι το απολύτως φυσιολογικό –όπου, δη-
λαδή, στις συνδιαλλαγές των ανθρώπων διαμεσολα-
βεί πάντα το χρήμα–, το χρήμα απέκτησε και έχει 
τη δύναμη να νομιμοποιεί την παρουσία και τη λει-
τουργία τού οποιουδήποτε και του οτιδήποτε. Στον 
αντι-ανθρώπινο και αντικοινωνικό σύγχρονο μετακα-
πιταλιστικό κόσμο, δεν ενδιαφέρει κανέναν να δει τι 
κρύβεται πίσω από ένα έργο Τέχνης. Η χρηματική 
του αξία και μόνο είναι ο μόνος παράγοντας προσέγ-
γισης ή απόρριψής του και, σε δεύτερο βαθμό, η δύ-
ναμη της εικόνας του δημιουργού η οποία με τη σει-
ρά της έχει περάσει πλέον σε επίπεδα μεταψηφιακής 
αντίληψης: «Είναι τρομακτικό το γεγονός ότι, πλέον, 
η ψηφιακή περσόνα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη 
αξιοπιστία και αξία αναγνώρισης από τη φυσική 
παρουσία. Η διαρκής ψηφιακή υπερέκθεση στα κοι-
νωνικά δίκτυα, αναζωπύρωσε την επικίνδυνη τάση 
τού σύγχρονου ανθρώπου να έλκεται από το θέαμα 
και την κουλτούρα της μυθοποίησης –ή πιο σωστά 
διασημοποίησης– του ατόμου. Η ψηφιοποιημένη, 
πλέον, μάζα δεν ενδιαφέρεται για τις δεξιότητες, τις 
γνώσεις, την εργασιακή εμπειρία ή τον πραγματικό 
χαρακτήρα ενός ατόμου, παρά μόνο για το πόσο 
συμπαθητική και πόσο αποδεκτή είναι η ψηφιακή 
του περσόνα. Αυτή η κατάσταση προκάλεσε μια 
τρομακτική ολική διάβρωση σε όλους τους τομείς 
πολλών εργασιακών κλάδων και ειδικότερα όσων 
έχουν να κάνουν με την τέχνη. Στη μεταψηφιακή, 
δυστοπική, πραγματικότητα, η μόνη πλέον ικανότη-
τα που χρειάζεται να διαθέτει ένας άνθρωπος είναι 
να τα λέει καλά μπροστά στην κάμερα και να έχει 
ένα ισχυρό ψηφιακό αποτύπωμα – να είναι, δηλαδή, 
πολύ δραστήριος στα κοινωνικά δίκτυα σε καθημερι-
νή βάση».9 

 
 

 
 

 

 
μέρος 3ο (συνέχεια) 

 
Ο άνθρωπος που δουλεύει με τα χέρια  

είναι εργάτης,  
με τα χέρια και το μυαλό, τεχνίτης,  

με τα χέρια, το μυαλό και την καρδιά,  
καλλιτέχνης. 

 

François Mauriac 
 

Αγαπητέ σύντροφε, 

Λαμβάνοντας υπόψιν μου σοβαρά και το τρίτο 
μέρος της συζήτησής μας περί «Τέχνης» υπογραμ-
μίζω και υπερτονίζω τα λόγια τού Βασίλη Ραφαηλί-
δη, τα οποία εύστοχα αποτύπωσες στο κείμενό σου. 
Πράγματι, τι είναι ο καλλιτέχνης εάν δεν προσδιορί-
ζεται από το σύνολο της προσωπικής του στάσης 
στα δεδομένα της δημιουργίας; Με άλλα λόγια, τι 
είναι ο πεζογράφος ο οποίος δεν μελετά ποίηση, ο 
ποιητής ο οποίος δεν εμβαθύνει στα θεωρητικά και 
πρακτικά ζητήματα του πεζού λόγου, ο δοκιμιογρά-
φος ο οποίος αδιαφορεί για τη φιλολογία, την πεζο-
γραφία και την ποίηση εν συνόλω; Τα συνθετικά υλι-
κά στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν την έννοια του 
καλλιτέχνη είναι η προσωπική στάση στο μέγεθος 
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Λοκντάουν, βιοτρομοκρατία και αποδυνάμωση της 
θηλυκότητας, Νησίδες. 

της δημιουργίας, η οποία συμβαδίζει με τις ταυτό-
χρονες παράλληλες πηγές γνώσης, όπως αυτές μορ-
φοποιούνται στο σύνολο της καλλιτεχνικής παραγω-
γής στον χώρο και τον χρόνο. Εάν συγκεκριμενο-
ποιήσουμε την πρώτη αυτή αναφορά στο επίπεδο 
της λογοτεχνίας, τότε καλείται ο δημιουργός να 
υπερβεί το ασφυκτικό πλαίσιο της «περιορισμένης 
ταυτότητας». Ο ολοκληρωμένος δημιουργός-λογοτέ-
χνης οφείλει να καταπιαστεί με την ποίηση, την πε-
ζογραφία, την έρευνα, το δοκίμιο, τη μετάφραση. 
Προφανώς, δεν αγγίζει την αποτελεσματικότητα και 
στα πέντε είδη του λόγου. Οφείλει, ωστόσο, να κινεί-
ται με την ίδια μεθοδικότητα ταυτόχρονα, χωρίς να 
προσδοκά την ίδια ποιότητα με τον τομέα ολοκληρω-
τικής αφοσίωσης (π.χ. πεζογραφία). Υπό αυτή την 
οπτική, ο λογοτέχνης δεν επιδιώκει την αμεσότητα 
του έργου, αλλά την πρόκληση μίας ενέργειας προς 
αυτή την κατεύθυνση. Θέτει, δηλαδή, το υπόβαθρο 
ώστε να συνεχίσουν όλοι όσοι επενδύουν την ποιό-
τητά τους στον αντίστοιχο τομέα. Ο ίδιος, ωστόσο, 
επενδύει, απ’ την πλευρά του, την ατομική οπτική 
στο/στα έργο/έργα του. Σε αυτό το σημείο βαλτώνει 
η τέχνη εξ αρχής. Δηλαδή, με ποιο τρόπο θα διαμορ-
φωθεί το πλαίσιο απ’ το οποίο οι μελλοντικοί δημι-
ουργοί, αφού μαθητεύσουν, εισέρχονται στον δημόσιο 
λόγο και διαμορφώνουν την εξωτερική κοινωνική 
πραγματικότητα (ως λόγος και ως εικόνα).  

Εάν στην εικαστική και γλυπτική τέχνη ο δημι-
ουργός εισάγεται στην πανεπιστημιακή δέσμη σπου-
δών, στη λογοτεχνία δεν λαμβάνει χώρα ουδεμία 
αντιστοιχία. Ο πεζογράφος ή ο ποιητής εκκινά αυ-
τοδίδακτος και καταλήγει αυτοδίδακτος. Οι φιλολο-
γικές σπουδές δεν δημιουργούν τους μελλοντικούς 
καλλιτέχνες τού λόγου. Αντίθετα, εμβαθύνουν και 
πλαισιώνουν τη συσσωρευμένη γνώση στο επίπεδο 
της κριτικής αποτίμησης και μελέτης (επικαιροποι-
ώντας πάντοτε τα πορίσματα της επιστημονικής 
έρευνας, υιοθετώντας, παράλληλα, τα πρότερα δεδο-
μένα της ιστορικής, πολιτικής, πολιτιστικής επο-
χής). Εδώ βρίσκεται το όριο της πρόθεσης. Ο καλλι-
τέχνης τού λόγου δραστηριοποιείται από πρόθεση 
και εσωτερικευμένη ανάγκη έκφρασης. Η τελευταία 
ενεργοποιείται μέσα από τα ερεθίσματα της καθημε-
ρινότητας, ενταγμένα στο χωροχρονικό πλέγμα της 
ατομικής ερμηνείας. Ωστόσο, ποιο είναι το επίπεδο 
γραφής το οποίο θα επιτρέψει στον δημιουργό να 
υπερβεί το όριο του ερασιτεχνισμού; Ή, υπό την 
ίδια προσέγγιση, ποια είναι η επιλογή εκείνη, η 
οποία θα επιτρέψει στον δημιουργό να προσδώσει 
ταυτότητα στην παρουσία του στον δημόσιο λόγο; 
Σε αυτό το σημείο απαντά το εγχείρημα του Φιλο-
λογικού Ομίλου. Η αυτομόρφωση των μελών σε 
ατομικό επίπεδο, μεταβάλλεται και αποκτά αξία 
συσσώρευσης γνωστικής, στην έννοια της συλλογι-
κότητας, η οποία κινείται υπέρ του ορίου της θέσμι-
σης. Επεξηγώντας την τελευταία πρόταση, θα υπο-
γραμμίζαμε ότι η λογοτεχνία καθιστά εαυτόν συμ-
μέτοχο στο κοινωνικό γίγνεσθαι όταν διέπεται από 
κανόνες ταυτότητας. Οι εν λόγω κανόνες δεν παρου-
σιάζονται αυθαίρετα. Είναι το καταστάλαγμα της 
θεωρητικής επεξεργασίας των ιστορικών προοπτι-
κών τού χρόνου και της κατακλείδας των έργων που 
το παρελθόν μετέφερε στο εκάστοτε «παρόν». Η 
συλλογικότητα καλείται, επομένως, να επεξεργα-
στεί θέσεις και απόψεις ως προμετωπίδες των επερ-
χόμενων δημιουργιών προς προβολή και προώθηση 
στον δημόσιο λόγο. Είναι το σημείο τομής στο οποίο 
η αυτομόρφωση των πρώιμων ερασιτεχνών μετασχη-
ματίζεται σε χαρακτήρα δημιουργίας. Ο τελευταίος 
οφείλει να συμβαδίζει με τις πτυχές τής ατομικής 
κυκλοφορίας έργων στα οποία, καταγράφεται η τε-
χνική αφομοίωσης των ιδιαίτερων στοιχείων τής 
προσωπικής θέσης έναντι των πραγμάτων.  

Αυτή ακριβώς την προοπτική υποστήριξαν 
εμπράκτως οι σχολές λογοτεχνίας, οι οποίες διαμόρ-
φωσαν τα αντίστοιχα ρεύματα στην ποίηση και την 
πεζογραφία. Ήταν οι μόνες εποχές τού σύγχρονου 
λόγου στις οποίες η παρουσία του λογοτέχνη στον 
δημόσιο χώρο/λόγο προκαλούσε μαζικές αντιδρά-
σεις, θετικές ή/και αρνητικές. Εποχές στις οποίες, 
τόσο ο 19ος όσο και ο 20ος αιώνας, λογοτεχνία, φιλο-
σοφία, φιλολογία συμπλέκονταν με τρόπο άμεσο και 
καθοριστικό για την κατασκευή του αντίλογου στην 
πρόταση κοινωνικής ισορροπίας, την οποία ο 
οικονομικός παράγοντας έθετε ως απαρέγκλιτο γνώ-
μονα «προόδου». Για να φτάσουμε στον παρόντα 
χρόνο στον οποίο η εν λόγω έννοια δεν υφίσταται, 
διότι ο λογοτέχνης έχει εξαφανιστεί απ’ το προσκή-
νιο, έχοντας υποσκελιστεί απ’ τη δύναμη του χρήμα-
τος και της εξαγοράς της ιδιότητας του/της συγ-
γραφέα, δίχως εχέγγυα ταυτότητας. Αυτή ακριβώς 
τη νοοτροπία, της σύγχρονης υποδούλωσης της 
λογοτεχνίας στα ασφυκτικά όρια της οικονομικής 
δύναμης, επιδιώκει να ανατρέψει το εγχείρημα του 
Φιλολογικού Ομίλου. Η πρώτη ερασιτεχνική προ-
βολή του δημιουργού, με επίκεντρο το δημιούργημά 
του, να μετασχηματίζεται σε ολότητα ταυτότητας 
και ποιοτικών στοιχείων διάρθρωσης του λόγου, με 
γνώμονα την αξία του τελευταίου στο προτσές της 
κοινωνικής αναπαραγωγής (συγκροτώντας, παράλ-
ληλα τον νέο λόγο, τη νέα άποψη για την πορεία της 
συλλογικής ζωής ως αφετηρία κοινωνικών μετα-
βολών). Εάν θέλουμε να κοινωνικοποιήσουμε το 
υπόβαθρο της τέχνης, οφείλουμε να διακρίνουμε με 
αυστηρότητα τα διακριτά γνωρίσματα της ταυτότη-
τας από την ερασιτεχνική παρουσία (η κατοχή χρή-
ματος και η έκδοση βιβλίου δεν σχετίζεται ούτε με 
τη λογοτεχνία ειδικότερα ούτε με την τέχνη γενικό-
τερα).  

Σε αυτό το σημείο απαντάμε καθαρά, δίχως 
εναλλακτικές γνώμες και απόψεις. Μέσα από το σώ-
μα των επαγγελματιών λογοτεχνών δύναται να απο-
κτήσει η πνευματική δημιουργία τα γνωρίσματα 
εκείνα, τα οποία η υλιστική ανάγνωση της εξωτερι-
κής πραγματικότητας συνέθλιψε. Όταν αναφερόμα-
στε στον όρο «επαγγελματίας λογοτέχνης» δεν αντι-
στοιχούμε τους όρους με οποιαδήποτε οικονομική 
συναλλαγή. Αναφερόμαστε αποκλειστικά και μόνο 
στην, επί εικοσιτετράωρου βάση, ενασχόληση με 
την πεζογραφία, την ποίηση, την έρευνα, τον δοκι-
μιακό λόγο. Το αποτέλεσμα αυτής της ενασχόλησης 
είναι η ολοκληρωτική καταγραφή των ποιοτικών 
διαβαθμίσεων του λόγου και η κατασκευή του 
προτάγματος για την εξωτερίκευση της ιδεολογικής 
αναζήτησης, με κατεύθυνση την υλική μορφοποίηση 
του αντίλογου. Η δεύτερη αυτή εξέλιξη, ωστόσο, 
δεν αφορά τον λογοτέχνη. Εάν η κριτική του οπτική 
στα πράγματα αποκτήσει πολιτική στάση και χροιά 
ριζικής αλλαγής, υπερβαίνει τον ρόλο και το πεδίο 
αναφοράς του. Τα τελευταία αφορούν μονάχα τη δη-
μιουργία, μέσα από τη διαδικασία της σύνθεσης και 
της αποσύνθεσης, του ολογράμματος της αντίπερα 
όχθης. Αυτή μορφοποιείται στο κάλεσμα για 
συστράτευση των πνευματικών δημιουργών σε ένα 
πλαίσιο εκτατικής προβολής των ιδιοτήτων του 
λόγου. Γι’ αυτό τονίζουμε κατ’ επανάληψη ότι ο λο-
γοτέχνης υποχρεούται απ’ τον ρόλο του να αυτονο-
μηθεί εντός του κοινωνικού συνόλου. Λαμβάνοντας 
ερεθίσματα απ’ αυτό, να μεταπλάθει την πραγματι-
κότητα σε νέα πρόταση ολοκληρωτικής αντίθεσης. 
Η ρήξη δεν είναι το ζητούμενο. Η πρόταση και η 
διαμόρφωση των όρων αυτής, είναι το ερώτημα το 
οποίο θέτει η λογοτεχνία στους πνευματικούς παρα-
γωγούς. Η απάντηση δεν αφορά τον δημιουργό. 
Αφορά τον αναγνώστη. Η απόσταση, ωστόσο, την 
οποία οφείλει ο δημιουργός να σχηματοποιήσει απ’ 



  

την αναγνώστη/θεατή είναι κρίσιμης σημασίας για 
το αποτέλεσμα. Οφείλει να θέσει το κυκλωτικό σύ-
στημα προτεραιοτήτων. Και σε αυτόν τον κύκλο δεν 
εντάσσεται ο εκάστοτε τρίτος παράγοντας. Το παν 
είναι ο δημιουργός στην ταυτότητα της αυτονομίας 
τού λόγου. Για να προσδώσει περιεχόμενο στην πρά-
ξη, είναι αναγκαίο να κατασκευάσει την ταυτότητά 
του, έξω απ’ το πλαίσιο της αυτομόρφωσης. Να δια-
βεί, δηλαδή, το κατώφλι της συλλογικής ταυτότη-
τας και της μαθητείας στα αυστηρά δεδομένα αυτής.  

 

 

 
 

 

 
Ξένια Καλαϊτζίδου 

Από παντού διωγμένη όπως είμαι,  
της ποίησης ο ψίθυρος  
μες στην ψυχή μου πέθανε. 
Χαράς ουσία σε μένα μην αναζητείτε,  
κάθε χαρά στην καρδιά μου έσβησε. 
Στα μάτια μου αν ψάχνετε για αστέρια,  
να ξέρετε πως παραμύθι είναι, δεν υπάρχουν. 

 
Με το παραπάνω απόσπασμα πρωτοσυναντάμε τη 

Νάντια Ανζουμάν τον Δεκέμβριο του 2001 στους 
New York Times και σε άρθρο της Έιμι Ουόλντ-
μαν (Amy Waldman), όπου η δημοσιογράφος ανα-
φέρεται σε γυναικεία λογοτεχνικά εργαστήρια, τα 
οποία λειτουργούσαν υπό κάλυψη κατά τη διάρκεια 
του προηγούμενου καθεστώτος των Ταλιμπάν και 
συχνά αποτελούσαν, για όσες τα παρακολουθούσαν, 
τη μόνη δημιουργική και ζωτική ενασχόληση, κα-
θώς είχαν στραφεί στη γραφή για να διασκεδάσουν 
και να επικοινωνήσουν τις σκέψεις και τα συναισθή-
ματά τους. Όπως είπε χαρακτηριστικά η Ζένα Κα-
ραμζαντέ (Zena Karamzade), φοιτήτρια ιατρικής 
πριν την άνοδο των Ταλιμπάν, «μόνο στα μαθήματα 
νιώθαμε ανθρώπινα όντα», ενώ όλες τις υπόλοιπες 
ώρες «μέναμε στα δωμάτιά μας σαν τις αγελάδες».  

Την εποχή λίγο πριν από τη συγγραφή του άρ-
θρου, ο Μουχαμάντ Αλί Ραχιάμπ (Muhammad Ali 
Rahyab), καθηγητής λογοτεχνικής θεωρίας και με-
θοδολογίας στο Πανεπιστήμιο της Χεράτ, παρέδιδε 
μαθήματα λογοτεχνίας στο σπίτι του σε περίπου 30 
γυναίκες, με κίνδυνο της ζωής του και όσων συμμε-
τείχαν, ενώ η πινακίδα έξω από το οίκημα διαφή-
μιζε μαθήματα ραπτικής. Ο ίδιος ο καθηγητής, 
υποκινούμενος εν μέρει από τις τρεις κόρες του οι 
οποίες ήθελαν να ασχοληθούν με τη συγγραφή και 
τη δημοσιογραφία, δήλωσε ότι πιστεύει στη δύναμη 
της λογοτεχνίας, ακόμη και σε μια κοινωνία όπου οι 
αναλφάβητοι πλειοψηφούν, καθώς η υφιστάμενη 
προφορική παράδοση καθιστά ακόμα και τη δρα-
στηριότητα μιας μικρής ομάδας αναγνωστών ικανή 
να διασπείρει ταχύτατα τα οφέλη της τέχνης του λό-
γου. Η πεποίθησή του αυτή, αλλά και η παρατή-
ρηση ότι οι Αφγανοί εν γένει ανταποκρίνονται πιο 
εύκολα στην ποίηση παρά στην πολιτική ανάλυση, 
σε τέτοιο βαθμό που «ένας στίχος μπορεί να δώσει 
λύση σε ένα οικογενειακό πρόβλημα ή ακόμη και σε 
κάποιο πρόβλημα ενός χωριού», συνέβαλε στη δημι-
ουργία μιας δυναμικής ομάδας γυναικών που, υπό 
την καθοδήγηση του Ραχιάμπ, σχολίαζαν και συζη-
τούσαν σε εβδομαδιαία βάση κάποιο λογοτεχνικό έρ-
γο που διάβαζαν εκ των προτέρων η καθεμία μόνη 
σπίτι της, από συγγραφείς όπως ο Τολστόι, ο 
Μπαλζάκ και ο Ντίκενς, καθώς και τα δικά τους 
ποιήματα και πεζά. Έτσι αναδείχθηκαν αρκετές 

ταλαντούχες πεζογράφοι και ποιήτριες, μεταξύ των 
οποίων ήταν και η Νάντια Ανζουμάν, η οποία ζούσε 
στην ίδια γειτονιά με τον καθηγητή.  

Η Ουόλντμαν περιγράφει την Ανζουμάν ως 
«μαυροντυμένη και κουλουριασμένη σαν γάτα στο 
γραφείο του καθηγητή της κοπέλα, με λεπτή φωνή 
και με κατάμαυρα σπινθηροβόλα μάτια που σε κοί-
ταζαν θαρρείς από πρόσωπο ξωτικού». Είκοσι ετών 
τότε (γεννηθείσα το 1980), είχε γράψει 60 με 70 
ποιήματα, και συνάμα είχε σταθεί αρκετά τυχερή 
ώστε να κερδίσει, ύστερα από πολύ αγώνα, τη συ-
νεργασία της οικογένειάς της που δεν είχε καμία 
σχέση με τη λογοτεχνία, και να αναβάλει το γάμο 
της, όταν τα περισσότερα κορίτσια στον τόπο της 
παντρεύονται στα 14 ή 15 τους. Στα ποιήματά της 
έγραφε κυρίως για τη ζωή των γυναικών, όπως είχε 
πει και η ίδια, «επειδή έχουμε υποφέρει πολύ». Mε-
τά την πτώση του καθεστώτος των Ταλιμπάν, η 
Νάντια Ανζουμάν ξεκίνησε εκ νέου και ολοκλήρωσε 
τις σπουδές της στο λύκειο θηλέων «Μεχμπούμπε 
Χεράουι» και έγινε μία από τις πρώτες εισακτέες 
στο Πανεπιστήμιο της Χεράτ και τη σχολή λογοτε-
χνίας. Εκεί γνώρισε τον πτυχιούχο φιλόλογο και λέ-
κτορα Φαρίντ Αχμάντ Ματζίντ Μία (Farid Ahmad 
Majid Mia), με τον οποίο, παρά τη δυσαρέσκεια της 
μητέρας του, παντρεύτηκαν και απέκτησαν έναν γιο. 
Εντωμεταξύ, η Νάντια, λάτρης της μεσαιωνικής 
περσικής ποίησης, ωρίμαζε και η ίδια ποιητικά, κι 
έτσι σύντομα κυκλοφόρησε η πρώτη και μοναδική 
ποιητική συλλογή της «Ανθός στον καπνό» (γνωστή 
ως «Κόκκινο σκούρο λουλούδι», Κάπα Εκδοτική, 
2017, σε μετάφραση Γιάννη Σουλιώτη) που έκανε 
θραύση στο Αφγανιστάν και στο γειτονικό Ιράν.    

Για να κατανοήσουμε την τραγική εξέλιξη που 
ακολούθησε, πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ανζου-
μάν ήταν λάτρης της μεσαιωνικής περσικής ποίησης 
και πως πολλά από τα ποιήματά της είναι γραμμένα 
σε παραδοσιακές περσικές φόρμες, όπως το γκαζάλ 
και το ναζμ. Στο πρώτο εξ αυτών, μάλιστα, θεωρού-
νταν από την αφγανική λογοτεχνική κοινότητα ως 
μία από τις λαμπρότερες και πιο εξειδικευμένες ποι-
ητικές φωνές της γενιάς της. Το γκαζάλ (ghazal, 
-είναι μία φόρμα ερωτικής ποίησης που αποτε (َغَزل
λείται από 5 ως 15 δίστιχες στροφές, προερχόμενη 
από την αραβική ποίηση του 7ου αιώνα, και συγκε-
κριμένα από την κασίντα (qaşīda, قصيدة) που ήταν 
μια μορφή ωδής, ενώ τεχνικά θυμίζει το ιταλικό σο-
νέτο, καθώς ακολουθεί ένα αυστηρό μετρικό μοτίβο, 
χρησιμοποιώντας ένα ρεφρέν (μια ομοιοκαταληξία ή 
ολόκληρη λέξη) που κλείνει κάθε στροφή. Ένα γκα-
ζάλ μπορεί να νοηθεί ως μια ταυτόχρονη ποιητική έκ-
φραση τόσο του πόνου της απώλειας ή του χωρισμού, 
όσο και της ομορφιάς της αγάπης, παρόλο τον πόνο 
αυτό. Το γκαζάλ διαδόθηκε στην Ασία τον 12ο αιώνα 
μέσω του σουφιστικού ρεύματος του Ισλάμ, εξού και 
η πνευματική, κατά κανόνα, θεματική της θείας εξι-
δανικευμένης αγάπης, που σε αρκετές περιπτώσεις, 
όμως, είναι αμφίσημη παρέχοντας τη δυνατότητα να 
συγκαλύπτει το πραγματικό ερωτικό αντικείμενο. 
Από την άλλη, το ναζμ (nazm, نظم ) είναι ένα είδος 
ποίησης, κυρίως στη γλώσσα Ουρντού, διαδεδομένο 
εξίσου με το γκαζάλ, με έμμετρο ή ελεύθερο στίχο, 
αντικείμενο του οποίου είναι η ανάλυση προσωπικών 
σκέψεων και συναισθημάτων που μπορεί να οδηγεί σε 
λογικό συμπέρασμα.  

Γίνεται ξεκάθαρο, λοιπόν, γιατί η επιτυχία της 
Νάντια έριξε λάδι στη φωτιά στην ήδη τεταμένη κα-
τάσταση στο νέο της σπίτι, όπου οι συγκρούσεις με 
την πεθερά της ήταν καθημερινές. Η Χεράτ, τρίτη 
σε πληθυσμό πόλη του Αφγανιστάν (τα αρχαία Αρ-
τακόανα ή Αρτίκαυδνα επί Μεγάλου Αλεξάνδρου) 
που οι διάδοχοι του Ταμερλάνου έκαναν πρωτεύου-
σα των τεχνών, παρέμενε μια βαθιά συντηρητική, 
παραδοσιακή, κοινωνία, ενώ το πέρασμα των Τα-
λιμπάν έκανε τους φόβους και τις προκαταλήψεις 

της να φουντώσουν. Το να εκφράζει μια Αφγανή, 
πόσο μάλλον παντρεμένη, ερωτικά συναισθήματα, 
έστω και υπό καθεστώς αμφισημίας, σε γραπτό 
λόγο και να τα δημοσιεύει, ώστε να μεταφέρονται 
από στόμα σε στόμα, θεωρούνταν ύψιστη ντροπή 
για την οικογένειά της, που μονάχα με το αίμα της 
θα μπορούσε να ξεπλυθεί. Έτσι, στις 4 Νοεμβρίου 
2005, λίγο πριν από τα εικοστά πέμπτα γενέθλιά 
της και ημέρα μουσουλμανικής γιορτής Ιντ (Μπαϊ-
ράμι), η Νάντια Ανζουμάν, τριτοετής φοιτήτρια και 
μητέρα έξι μηνών βρέφους, γρονθοκοπήθηκε μέχρι 
θανάτου από τον σύζυγό της, με τον οποίο τους 
ένωνε το πάθος για τη λογοτεχνία. Τα ακριβή αίτια 
του θανάτου της παραμένουν ανεξιχνίαστα, διότι η 
οικογένεια του συζύγου της δεν επέτρεψε να 
διεξαχθεί η νεκροψία, παρόλο που ήταν πρόδηλο ότι 
παρέμεινε πολλές ώρες χτυπημένη και αβοήθητη, 
και ο σύζυγός της δήλωσε ότι απλά τη χαστούκισε 
εν μέσω καυγά και έπειτα αποπειράθηκε να βάλει 
τέλος στη ζωή της «από ντροπή» λαμβάνοντας χά-
πια. Ο οποίος, αφότου του επιβλήθηκε ποινή φυλά-
κισης, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κάνοντας ένε-
ση με κηροζίνη από τη θερμάστρα που υπήρχε στο 
κελί του. Εντούτοις, νοσηλεύτηκε επιτυχώς και συ-
νέχισε να εκτίει την ποινή του.  

Ο τραγικός θάνατος της Νάντια Ανζουμάν συ-
γκλόνισε την παγκόσμια λογοτεχνική κοινότητα, 
οδηγώντας ορισμένα δυτικά περιοδικά να υποστηρί-
ξουν πως «ανάλογη απώλεια έχει να σημειωθεί από 
την εκτέλεση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα». Τα 
ποιήματα της Νάντια Ανζουμάν έκτοτε επανεκδίδο-
νται τακτικά και μεταφράζονται και σε άλλες γλώσ-
σες, ενώ το λογοτεχνικό εργαστήρι της πόλης της 
φέρει πλέον το όνομά της, Anjuman-e Adabīye He-
rat. Παρά ταύτα, η ποίηση παραμένει απαγορευμένη 
και επικίνδυνη για της γυναίκες του Αφγανιστάν, 
επιβιώνοντας μόνο εν μέσω των «κρυφών σχολειών» 
και της προφορικής παράδοσης των δίστιχων ποιη-
μάτων λαντάι. Μολονότι την περίοδο της παρουσίας 
των Αμερικανών τα λογοτεχνικά εργαστήρια δεν 
ήταν παράνομα για να μεταμφιέζονται σε συλλόγους 
ραπτικής, η απροκάλυπτη δραστηριοποίηση σε αυτά 
μπορούσε κάλλιστα να αποβεί μοιραία. Έτσι, πέντε 
χρόνια μετά τον θάνατο της Νάντια Ανζουμάν, η δε-
καεξάχρονη Ζαρμίνα Σεχάντι (Zarmina Shehadi), η 
οποία επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τη λέσχη ανά-
γνωσης Μιρμάν Μπαχίρ (Mirman Baheer) που αριθ-
μεί πάνω από 300 μέλη σε ολόκληρη τη χώρα, πιά-
στηκε για πολλοστή φορά από τους γονείς της να 
διαβάζει ποιήματα και, αφότου την τιμώρησαν και 
την απείλησαν, λούστηκε με λάδι και αυτοπυρπο-
λήθηκε. Μολοταύτα, οι γονείς της όχι μόνο αρνού-
νται το γεγονός της αυτοκτονίας της, αλλά ακόμη 
και το γεγονός ότι έγραφε ποίηση.  

Στο πείσμα των καιρών, η ποίηση παραμένει το 
μόνο πράγμα που συνδέει πολλές νέες γυναίκες του 
Αφγανιστάν με τον έξω κόσμο και οφείλει να επι-
κοινωνηθεί. Κατά την απόδοση δειγμάτων κλασικής 
φόρμας, όπως στην περίπτωση της Νάντια Αν-
ζουμάν, ο μεταφραστής καλείται να αντιμετωπίσει 
την πρόκληση της διατήρησης ή της αναδόμησης 
της μορφής του στίχου. Στην ακόλουθη επιλογή ποι-
ημάτων επιχειρώ να βρω μια χρυσή τομή, προσεγ-
γίζοντας τους ήχους και τους ρυθμούς του πρω-
τοτύπου, εξίσου με τα προσιτά σημαινόμενα στις 
μορφές που λειτουργούν για την ελληνική γλώσσα. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Άνευ νοήματος πια η μουσική 
– προς τι να πω τραγούδια νέα; 
Μισητή μες στη λήθη του χρόνου,  
τραγουδώ ή καρτερώ σιωπηλά. 
Τάχα λόγια γλυκά να γευτώ πώς μπορώ,  
με το στόμα γεμάτο φαρμάκι; 
Τους σκοπούς μου να σβήνει,  
η πιο τρανή του τυράννου μου μαστοριά. 
Συντροφιά στη ζωή μου καμιά, και κανέναν δεν μέλλει,  
άμα κλαίω ή γελώ, αν πεθαίνω ή κάθομαι στη σιγαλιά 
στο κελί μου αυτό, σαν αιχμάλωτη θρήνου και λύπης· 
και προς τι η ζωή, με σφραγισμένο το στόμα βουβά; 

Μην προτρέχεις, καρδιά,  
τα εαρινά πρωτοβρόχια να καλωσορίσεις, 
το εφήμερο πάθος θα δαμάσουν μεμιάς  
τα σπασμένα φτερά. 
Από μνήμη, πλήρη σιωπής, στερέψανε πια  

οι μελωδίες,  
μα σκοποί χαμηλόφωνοι ηχούνε βαθιά στην καρδιά. 
Νοερά σα θωρώ τη στιγμή, το κλουβί μου να σπάω, 
σαν τους ξέγνοιαστους μέθυσους, τερετίζω ξανά. 
Ας το μάθουν, ανεμόδαρτη ιτιά πως δεν είμαι – 
Ότι μέλπω τον θρήνο, όπως κόρη Αφγανή τραγουδά! 
 
(η μετάφραση έγινε από συνδυασμό τριών αγγλικών 
μεταφράσεων: την απόδοση της Αφγανοαμερικανής ποι-
ήτριας και μεταφράστριας Farzana Marie, που δημοσιεύ-
τηκε στο περιοδικό Cordite Poetry Review με έδρα την 
Αυστραλία, αλλά και στην ανθολογία Load Poems Like 
Guns: Women's Poetry from Herat, Afghanistan που η 
ίδια επιμελήθηκε το 2015· την απόδοση της Ιρανο-
αμερικανής ποιήτριας και μεταφράστριας Mahnaz Ba-
dihian, που δημοσίευσε το διαδικτυακό περιοδικό ποίη-
σης The HyperTexts· και την απόδοση της Parwana 
Fayyaz για τη μελοποίηση του εν λόγω ποιήματος από 
την Shahla Zaland που υπάρχει και στο YouTube με 
τίτλο Dukht-e-Afghan, δηλαδή Αφγανή κόρη) 

 

 
 

 
Το μέσα μου βρίθει κενού 
κενού που πλημμυρίζει.  
Πείνα παράφορη 
στους πυρετώδεις με βράζει αγρούς της ψυχής, 
και τούτη η άνυδρη παράξενη ζέση 
τις οπτασίες αιφνιδιάζει στο ποίημά μου 
προς τη ζωή. 
Κι ως εκ θαύματος, μια μορφή νεογνή, 
ρόδο κάλλους ασύγκριτου  
στη σελίδα φουντώνει! 
 

Μα με το που γεύτηκε την πρώτη του ανάσα, 
οι βουρδουλιές καπνού αρχίσαν μονομιάς, 
το πρόσωπό του για να κρύψει κι οι αναθυμιάσεις 
το ευωδιαστό του δέρμα να καταβροχθίσουν. 

 

(από την απόδοση στην αγγλική  
της Farzana Marie) 

 
 

 

 
Από χειλιών μου κύπελλο, κυλάει ο σκοπός μου, 
Την ωδική ψυχή μου εναγκαλίζεται ο σκοπός μου. 
Έκστασης νόημα θωρώ όπου η χαρά πεθαίνει, 
Όπου η χαρά μου πένθος γίνεται, σκοπέ μου. 

Όμως αν δεις ομμάτων μου κουβέντα να ξεφεύγει, 
Τη ρέμβη μου υπαίτια θεώρησε, σκοπέ μου. 
Αγάπης λόγια μη γυρεύεις να σου πω!  
Για σένα η μιλιά τους, 
Μα όσα ξεστομίζω τρυφερά, υμνούν τον θάνατο,  
σκοπέ μου. 
Κι αυτόν μονάχα λαχταρώ, πιότερο από άνθη, 
Και των ματιών μου στάλα δεν αρκεί καμιά,  
σκοπέ μου. 
Κασίντα ή γκαζάλ θα τραγουδά  
τούτου του τόπου η κόρη, 
Πού το φαρμάκι στις απόκοσμες αράδες της,  
σκοπέ μου; 
Ω, άφατη χαρά μου κηπουρός δε θα νοήσει, 
Ω, νιότης άφθονες ματιές μη μου ζητάς, σκοπέ μου.   
Πόσο παράξενο θαρρώ, που σύγκορμοι,  
με λόγια τούτα  
Χαράζουν τ’ όνομά μου στην ταφόπλακα της νιότης 
μου, σκοπέ μου. 

(από την απόδοση στην αγγλική της Πακιστανής 
ποιήτριας Khizra Aslam για το διαδικτυακό περιοδικό 

ποίησης The HyperTexts) 
  

 
 

 

Πέφτει η νύχτα κι αυτά τα λόγια έρχονται σε μένα, 
Στο κάλεσμά μου, σαν φωνάξω, έρχονται σε μένα. 
Τι είδους φλόγα μέσα μου φουντώνει,  
νερό τι είδους να κομίσω; 
Μεσ’ απ’ το σώμα, της ψυχής μου ευωδιά  
ανέρχεται σε μένα. 
Πώς κι από πού κουβέντες θαυμαστές σε μένα 
φτάνουν, δεν γνωρίζω, 
Όμως ο ζέφυρος τη μοναξιά παίρνει μακριά από μένα. 
Τούτο το φως από νεφέλες π’ αντιφέγγουν, 
κατεβαίνει 
Κι άλλη επιθυμία δεν υπάρχει πια για μένα 
Και της καρδιάς μου η φωνή σαν άστρο λαμπυρίζει 
Και σαν πουλί πετούμενο τον ουρανό αγγίζω – 
Όμοια της τρέλας μου αυτής μονάχα  
στο βιβλίο Του θα βρείτε – 
Ω, Κύριε, μη μ’ αρνηθείς, ρίξε ’να βλέμμα και σε μένα! 

Λες κι ήρθε η μέρα της Μεγάλης Κρίσης, 
Ειν’ όλα με συντέλειας σιωπή τριγυρισμένα, 
Μα είμαι ευτυχής μ’ αυτής της χίμαιρας μετάξι 
Γιατί όλη νύχτα στίχοι έρχονται σε μένα. 
 

(από την απόδοση στην αγγλική  
της Khizra Aslam) 

 
 

 

 

Ω, εσείς που στο βουνό της λήθης βρήκατε κρυψώνα! 
Εσείς που τ’ ονομάτων σας μαργαριτάρια  
μες στης σιωπής τον βούρκο κείτονται! 
Εσείς που οι μνήμες σας, οι μνήμες του γαλάζιου,  
έχουν σβήσει  
Στις συνειδήσεις, μες στα πελάγη λησμονιάς  
από το κύμα θολωμένες! 
Που είναι το καθάριο λαγαρό νερό των ιδεών σας; 
Τ’ ονείρων σας τ’ ολόχρυσο άγαλμα,  
ποιο χέρι ληστρικό έχει λεηλατήσει;  
Σ’ αυτή τη θύελλα την απηνή που καταπίεση γεννάει, 
Πού χάθηκε η γαλήνια βάρκα σας  
από ασήμι της σελήνης; 
Μετά από τούτη τη θανατηφόρα παγωνιά – 
Εάν η θάλασσα καταλαγιάσει, 

Αν οι νεφέλες τη σφιγμένη πίκρα της καρδιάς  
ελευθερώσουν, 
Αν της σελήνης κόρη, χαμόγελου σας δώσει ευλογιά  
κι αγάπη φέρει, 
Αν μαλακώσουν τα βουνά, με φρέσκο πράσινο ντυθούν  
Και με καρπούς γεμίσουν – 
Δικό σας όνομα απ’ τις κορφές πιο πάνω άραγε θ’ ανέβει 
Σαν ήλιος απαστράπτον; 
Άραγε οι αναστημένες μνήμες σας, 
Του γαλανού οι μνήμες, 
Στα μάτια των ψαριών  
απ’ την πλημμύρα εξαντλημένων, 
Που σκιάζονται τη ζοφερή βροχή, 
Μπορούν ελπίδας φως να καθρεφτίσουν; 
Ω, στο βουνό, εσείς εξόριστοι, της λήθης! 

 

(από την απόδοση στην αγγλική της Khizra Aslam,  
ε συνδυασμό με την απόδοση του Αφγανού David 

Tayyari, αλλά και αυτή των Zuzanna Olszewska και 
Belgheis Alavi για το ιστολόγιο UniverseOfPoetry.org) 

  
 

 

 

Βροχή των πράσινων βημάτων είν’ ο ήχος. 
Ιδού, από τον δρόμο έρχονται: 
Ψυχές διψασμένες και ποδιές  
όλο σκόνη απ’ την έρημο, 
Η αναπνοή τους καίει,  
μ’ οφθαλμαπάτες μπερδεμένη, 
Τα στόματα ξερά και βουλωμένα μ’ άμμο. 
Ιδού, από τον δρόμο έρχονται, πλησιάζουν: 
Κορμιά βασανισμένα, κόρες  
στον πόνο αναθρεμμένες, 
Τα πρόσωπά τους εγκατέλειψε η χαρά, 
Και οι καρδιές τους γέρικες μα και χαρακωμένες, 
Και των χειλιών τους μαύρα πέλαγα χαμόγελο  
δεν βρέθηκε εισέτι να ταράξει, 
Δάκρυ ουδέν απ’ των ματιών τις  
αποστεγνωμένες κοίτες. 
Ω Θε μου! 
Γιατί να αγνοώ, εάν οι άφωνες κραυγές τους  
φτάσουν στα σύννεφα, 
στων ουρανών τους θόλους; 
Βροχή, το άκουσμα των πράσινων βημάτων. 

 

(από την απόδοση στην αγγλική  
των Zuzanna Olszewska και Belgheis Alavi) 

  
 

 

 

Είθε απ’ το κρασί της ομορφιάς του  
να μπορούσα να χορτάσω 
ή να καώ στις φλόγες της αγάπης του  
και κυριεύσω την καρδιά του 
Είθε στο πρόσωπό του δάκρυ να ήμουνα που θάλλει 
ή ένας βόστρυχος από τα μοσχομυριστά μαλλιά του 
Είθε σκόνη στον δρόμο του  
που είχε καθιζάνει να ’μουν, 
αυτή που σιγολιώνει κάτω απ’ τον ήλιο της ματιάς του  
Κάποια παρέλαση είθε να ήμουν μυστική μπροστά του 
ή στ’ ασάλευτα χείλη του η σπάνια μιλιά του 
Είτε σκιά, τον φίλο μου να συνοδεύω σε κάθε του  

ανάσα, 
ή ξάγρυπνη ως τα παράωρα να παραμένω,  
ενεή απ’ τη θωριά του 
Τον νου μου αφιερώνω στην ελπίδα της καρδιάς 
μου, που απ’ τον χωρισμό ραγίζει, 
Κλείνω τη θύρα μου στη θλίψη, γίνομαι πλέρια 
σεληνόφως στην υγειά του.  

 

(απόδοση στην αγγλική  
των Diana Arterian και Marina Omar) 



  

 

Τραγουδιστή βροχή σε έφερε εδώ 
Και τις ματιές μου έκανες να επιταχύνουν. 
Η όψη σου εγείρει ταραχή, 
Έφερες αλλαγή στον κήπο του ονείρου. 
Τι ρίγος είσαι; Τι είδους αρμονία, που η μορφή σου 
Κάνει το κάθε φύλλο σου με τον εαυτό του να χορεύει; 
Τα ερωτικά μπουμπούκια σου κι η συστολή,  
ο αέρας και το φως:  
Δουλεύουν όλα με προσήλωση,  
το βλέμμα μου αγνοώντας. 
Πώς γνώρισες το περιστέρι τόσο καλά 
που μυστικά του θα σου πει, μόλις σε αντικρίσει; 
Κι αν, πονηρή, ήμουνα φίλη σου εγώ; 
Θα μου ‘λεγες, ποια σοφία σου ‘χε τραγουδήσει; 
Κι αν, οικοδέσποινα, το ποίημα σου ‘ναι αρεστό,  
Κάτω από σκιά κυπαρισσιού προσκάλεσέ με, 
Να με καθίσεις σε χαλί από τριφύλλι πλουμιστό, 
Και δυο γλυκούς βασιλικούς για δώρο πρόσφερέ μου. 

 

(απόδοση στην αγγλική  
των Diana Arterian και Marina Omar) 

  
 

 

 

Κάποτε με τα οικεία ήταν πλήρης. 
Τα χέρια της βλαστάρι φύτεψαν άνευ ριζών 
με τη διαίσθηση- 
ούτω θα τρανέψει. 
Κάποτε, στου νου της έαρ φωτεινό  
έτρεχαν τόσες μεγάλες σκέψεις. 
Κάποτε και κατά καιρούς 
δέντρα δια χειρός ημέρευε. 
Κάποτε, ήταν υπάκουα ακόμη και τα σωθικά της,  
ίσως τη δύναμή της έτρεμαν. 
Όμως τώρα 
άχρηστα πια τα χέρια κι αδρανή, 
οι οφθαλμοί, καμένες κόγχες, 
και οι λαμπρές της σκέψεις, θαμμένες σ’ ένα βάλτο, 
ξεθωριάζουν. 
Ούτε τα πόδια της δεν εμπιστεύεται  
γιατί την αψηφούν, 
την πάνε εκεί που δεν επιθυμεί να πάει. 
Και έτσι κάθεται σε μία σιωπηρή γωνιά  
χαμένη σε μια θάλασσα του σκότους 
άδεια από αίσθηση του χρόνου 
σε κείνον 
τον αιώνιο λάκκο. 

 

(απόδοση στην αγγλική  
των Diana Arterian και Marina Omar) 

  
 

 

 

Ω ιστορίες τραγικές, 
στις καρδιές μας ενδιαίτημα έχετε κάνει. 
Τα μάτια αυτά τα θλιβερά, τα μάγουλα  
κίτρινα και βαθουλωμένα, 
είναι της παρουσίας σας τα ζοφερά σημάδια.  
Ω μελαγχολικά κλαδιά! 
Άνοιξες και φθινόπωρα εκατό έρχονται  
και φεύγουν, 
μαραίνονται μπουμπούκια  
με σημαδεμένες τις καρδιές, 
αίρονται πολιορκίες εκατό,  
καραβάνια εκατό περνούνε, 
ο Φαραώ πεθαίνει και τελειώνει η ιστορία του  

Νεμρώδ–  

κι εσείς εκεί, ακόμα πράσινα και φρέσκα, 
λες κι από κήπου μήτρα μόλις ξεπροβάλατε. 
Ω δυστυχία που καψαλίζει! 
Φύγε μακριά απ’ τα όρια των καρδιών μας– 
δεν είναι τα μόνα πράγματα που αξίζει να καούν, 
για μια φορά, πέρνα από κάποιου άλλου σπίτι! 
Ω τραγικές ιστορίες, 
μας κατακλύζει πια η συντροφιά σας. 
Αν δεν αναζητάτε νέο σπίτι, φυλαχτείτε: 
αύριο θα διαβούμε τα θλιβερά ερείπια της ζωής– 
και τότε, άθλιες κι εκτεθειμένες 
θα μείνετε στο κολαστήριο του χρόνου 
δίχως στέγη. 

 

(απόδοση στην αγγλική  
των Diana Arterian και Marina Omar) 

  
 

 

 
Μια μέρα, οι σκέψεις μου, αντί γι’ αέρα παγερό, 
πυροτεχνήματα θα γίνουν. 
Μια μέρα, τα μάτια μου ορθάνοιχτα θα είναι, 
τόσο που 
στη θέα των φύλλων που σμπαράλιασε ο ωκεανός,  
θα πλέουν όπως πρώτα. 
Μια μέρα, τα χέρια μου θα γίνουν υφαντές 
και στης επίγειας ζωής την παντέρημη χώρα 
θα φτιάξουν φόρεμα από σιτάρι και άνθη. 
Μια μέρα, ένα νανούρισμα 
θα φέρει ύπνο στων άστεγων παιδιών  
τα κουρασμένα μάτια. 
Μια μέρα θα υμνήσω  
το πνεύμα της φωτιάς 
με της βροχής τα απαλά τραγούδια. 
Τη μέρα εκείνη  
θα γράψω ένα πλούσιο και εξυψωμένο ποίημα 
που θα ‘χει του καρπού γλυκύτητα  
και του φεγγαριού ομορφιά. 

 

(απόδοση στην αγγλική 
των Diana Arterian και Marina Omar) 

 
 

 

  

 
«Δεμένα τα φτερά μου... Να πετάξω δεν μπορώ», 
Έγραψε εκείνη, πριν κατακορύφως πέσει, 
Πλάσμα που ανήκε λιγότερο στη γη από τον ουρανό, 
Κορυδαλλός θαρρείς από νταήδες σκοτωμένος, 
Έπεσε καταγής, και σίγησε η φωνή της, 
Έμεινε θλιβερός σωρός οστών θρυμματισμένων. 
Όμοιό της χάρισμα, τι υπομένει μια ζωή 
Εκεί που η άγνοια λιθοβολεί την τέχνη, 
Και οι θρασύδειλοι, της κόβουν τη φωνή; 
Θέλει βουλή η επιλογή να τραγουδάει· 
Πρέπει να γνώριζε ενστικτωδώς: 
Πρώτο σκοτώνουν το πουλί που κελαηδάει. 

  

 
 

 
Κλεισμένη σε θώρακα κατάλευκο, η καρδιά 
να φτερουγίζει άγρια, ω! και πάντοτε να τραγουδά 
ενάντια στο πνιγηρό σκοτάδι: αυτό μονάχα ξέρει 
ώσπου εν τέλει αισθανθεί κεντρί να τη μουδιάζει 

του θανάτου. Τότε, σύντομο όραμα ζωής περνά  
σαν αστραπή, 

τη νύχτα επιβάλλοντας σε όποιον βλέμμα έχει  
εναργές. 

     Τη φωτεινή καρδιά σου άρπαξε ο θάνατος, 
κρατώντας τη σφιχτά, ώσπου το στόμα του– 
     φαρμακερό, με δόντια κοφτερά– ολόκληρο το 
δέος σoυ κατάπιε. 
Κι όμως δεν ήταν τόσο o θάνατος όσο εσύ 
που σφράγισες τη μοίρα σου· δεν μπόρεσες να μην  

τραγουδάς 
και να σιωπήσεις. Και τώρα, ιδού του τάφου σου 
λευκό αλαβάστρινο κλουβί: χλωμό, άθλιο πράγμα! 
    Όμως δε θα ‘ναι η φυλακή σου εδώ, σοφό πουλί! 
    Τα λόγια σου ελεύθερα κυλούν· σήκω, τραγούδα, 
πέτα, ζήσε πάλι. 
 

 

 
 

 

 

φιλόλογος-αρχαιολόγος 
 
Οι λογοτεχνικές αναφορές σε πληθυσμιακές 

μειονότητες στο πλαίσιο της εθνικής λογοτεχνίας 
αποτελούν πάντα ένα πολύπλευρο και ενδιαφέρον 
αντικείμενο έρευνας, ιδιαίτερα όταν αφορά μία κοι-
νότητα με τόσο μακραίωνη παρουσία στην Ελλάδα, 
όπως η εβραϊκή. Ως ευαίσθητοι καταγραφείς του 
τόπου και της κοινωνίας της εποχής τους, ο Αλέ-
ξανδρος Παπαδιαμάντης και ο Γιώργος Ιωάννου, δεν 
θα μπορούσαν να μην καταγράψουν τις κοινωνικές 
τάσεις και την παρουσία των Ελλήνων Εβραίων 
στην πραγματικότητα της χώρας. 

Οι ερευνητές Μαίρη Μαργαρώνη και Τριαντά-
φυλλος Κωτόπουλος στα σχετικά άρθρα τους, Μορ-
φές Εβραίων στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδια-
μάντη (2012) και  Οι Εβραίοι ήρωες στο κειμενικό 
σύμπαν του Γιώργου Ιωάννου (2006) αντίστοιχα 
για την παρουσία Εβραίων ηρώων και αναφορές στο 
εβραϊκό στοιχείο εντός του ελλαδικού χώρου στο 
έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και του Γιώρ-
γου Ιωάννου αντίστοιχα. Με αφορμή τις έρευνες 
αυτές, θα προσπαθήσουμε να ιχνηλατήσουμε την 
εξέλιξη στις αντιλήψεις και τα κοινωνικά τεκταινό-
μενα σε σχέση με την πληθυσμιακή αυτή ομάδα. 

Η παρουσία Εβραίων στον ελλαδικό χώρο κατα-
γράφεται ήδη από τον 6ο αιώνα π. Χ. στην πόλη της 
Χαλκίδας στην Εύβοια, η οποία θεωρείται και η πα-
λαιότερη κοινότητα (Μάισης, 2013). Μέχρι τα χρό-
νια της Τουρκοκρατίας, οι κοινότητες ήταν διάσπαρ-
τες, μειωμένης δυναμικότητας και δεν συνδέονταν 
ιδιαίτερα μεταξύ τους (Fleming, 2009: 27). Με την 
απέλαση των Σεφαραδιτών Εβραίων της Ισπανίας 
μετά το διάταγμα της βασίλισσας Ισαβέλλας, η κυ-
ριαρχία των Ρωμανιωτών Εβραίων ήταν δεδομένη 
στις εβραϊκές κοινότητες των ελληνικών πόλεων 
(Pierron, 2004: 23-24/Fleming, 2009: 25-26). Οι 
Ρωμανιώτες ήταν σχεδόν πλήρως ενταγμένοι στην 
ελληνική κοινωνία και μιλούσαν την ελληνική γλώσ-
σα. Κατοικούσαν στα Ιωάννινα, τη Χαλκίδα, τον 
Βόλο, την Κόρινθο και αλλού. Οι Σεφαραδίτες ζού-
σαν περισσότερο στις δικές τους χωριστές κοινότη-
τες και μιλούσαν κυρίως τη λαντίνο, μία ισπανο-
εβραϊκή γλώσσα. Με την άφιξη των νεοφερμένων 
Σεφαραδιτών, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, η επί αιώ-
νες παρούσα στην πόλη εβραϊκή κοινότητα αντιμε-



τώπισε αρχικά με καχυποψία τους ομόδοξούς της 
πρόσφυγες. Με την πάροδο του χρόνου, οι Σεφαρα-
δίτες ενσωματώθηκαν και η γλώσσα και τα έθιμά 
τους άρχισαν να παίζουν κυρίαρχο ρόλο (Fleming, 
2009: 86-90). Ο εβραϊκός πληθυσμός αντιμετωπι-
ζόταν από τον χριστιανικό με καχυποψία, λόγω των 
προαιώνιων αντισημιτικών στερεοτύπων και προκα-
ταλήψεων. Οι οθωμανικές αρχές παραχώρησαν προ-
νόμια που τους ευνοούσαν στις οικονομικές τους 
δραστηριότητες. Σε αντάλλαγμα  οι Εβραίοι δήλω-
ναν πίστη και υποταγή στην Υψηλή Πύλη (Fleming, 
2009: 36/Pierron: 2004: 31). Τάχθηκαν με το μέρος 
των Τούρκων κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επα-
νάστασης εξαιτίας του φόβου πως θα χάσουν τα 
προνόμιά τους και την πιθανή εκδικητική συμπερι-
φορά των χριστιανικών πληθυσμών σε περίπτωση 
που πετύχει (Fleming, 2009: 36/Pierron, 2004: 31-
33). Εκδικητική συμπεριφορά των Ελλήνων κατά 
των εβραϊκών πληθυσμών αναφέρεται σε περιπτώ-
σεις, όπως oι σφαγές Εβραίων κατά την άλωση της 
Τριπολιτσάς (Fleming, 2009: 37-38/Pierron, 2004: 
29). Στον νου των επαναστατημένων Ελλήνων 
αποδιδόταν ένα μέρος των ευθυνών και στους 
Εβραίους του ελλαδικού χώρου ύστερα από 
τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς για τον μακραίωνο 
ξενικό ζυγό. Η πρώτη σημαντική εβραϊκή 
κοινότητα που προσαρτάται στο νεοσύστατο 
ελληνικό κράτος είναι της Κέρκυρας με την 
προσάρτηση των Επτανήσων το 1864 (Fleming, 
2009: 62-63/Pierron, 2004: 41-42). Ακολουθούν 
εκείνες της Θεσσαλίας το 1881 και της Μακεδονίας 
και της Θράκης με τους Βαλκανικούς Πολέμους 
(1912-1913) (Pierron, 2004: 57-58, 69-72/Fleming, 
2009: 59-60). Μελανό σημείο αποτελούν τα γεγονό-
τα τής Κέρκυρας το 1891, όταν οι Εβραίοι του νη-
σιού κατηγορήθηκαν για αρπαγή παιδιών από τους 
χριστιανούς, των οποίων το αίμα χρησιμοποιούσαν 
για τελετουργικούς σκοπούς (Fleming, 2009: 63/ 
Pierron, 2004: 48-50/Μαργαρίτης, 2005: 33-38).   

Με την προσάρτηση των περιοχών αυτών στο ελ-
ληνικό κράτος και τον υπερδιπλασιασμό της επικρά-
τειάς του, περιέρχονται στη δικαιοδοσία των ελλη-
νικών αρχών και μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες 
με μεγαλύτερες και σημαντικότερες της Θεσσαλονί-
κης και των Ιωαννίνων. Η σεφαραδιτική κοινότητα 
της Θεσσαλονίκης διεκδικεί και πετυχαίνει την ανα-
γνώριση ειδικού νομικού καθεστώτος, το οποίο θα 
αποτελέσει στη συνέχεια πρότυπο και για τις υπό-
λοιπες κοινότητες (Pierron, 2004: 146-150/Fle-
ming, 2009: 145-147). Οι σεφαραδίτες Εβραίοι απο-
τελούν, άλλωστε, το μεγαλύτερο ποσοστό της πολυ-
πολιτισμικής σύνθεσης της πόλης (Fleming, 2009: 
109, 137). Η άφιξη των Μικρασιατών προσφύγων 
πυροδοτεί εκ νέου την αντιπαλότητα μεταξύ των επί 
αιώνες Εβραίων κατοίκων της Θεσσαλονίκης και 
των νεοφερμένων, που ενισχύει το χριστιανικό στοι-
χείο της πόλης (Fleming, 2009: 134/Pierron, 2004: 
203-207). Το αποκορύφωμα είναι το πογκρόμ στον 
εβραϊκό συνοικισμό Κάμπελ τον Ιούνιο του 1931 
(Fleming, 2009: 147-157/Pierron, 2004: 221-225/ 
Μαργαρίτης, 2005: 39-41). Η εβραϊκή παροικία 
καταγγέλλει συστηματική αντισημιτική προπαγάν-
δα από τον τύπο, εθνικιστικές οργανώσεις και κάπο-
τε, την ελληνική κυβέρνηση και προσπάθεια βίαιου 
εξελληνισμού της πόλης, που είχε ήδη ξεκινήσει με 
την  πυρκαγιά του 1917 (Fleming, 2009: 147-157/ 
Pierron, 2004: 209-235). Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλε-
μος βρίσκει τους Έλληνες Εβραίους εν μέσω του 
σχηματισμού μίας νέας εθνικής ταυτότητας, όπου 
αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους ως Έλληνες πολίτες 
πέραν του θρησκεύματος, μία διαδικασία που διακό-
πτεται βίαια (Fleming, 2009: 214). Η εξόντωση των 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης και άλλων ελληνικών 
πόλεων μπαίνει στην τελική της ευθεία την άνοιξη 
του 1943, με τη σιδηροδρομική τους μεταφορά σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης της Πολωνίας. Οι δρα-
ματικές εκκλήσεις επιφανών προσωπικοτήτων τού 

αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, του Ερυθρού Σταυρού 
ακόμη και της ιταλικής πλευράς, πέφτουν στο κενό. 
Οι κοινότητες της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων 
και της Κέρκυρας, που ήταν οι πολυπληθέστερες 
σχεδόν αφανίστηκαν (Fleming, 2009: 174-216/ Pier-
ron, 2004: 258-295).  

Η αρνητική στάση των Ελλήνων απέναντι στους 
εβραϊκούς πληθυσμούς του ελλαδικού χώρου οφείλε-
ται, σε μία σειρά στερεοτύπων που προέρχονται τό-
σο από ιστορικά γεγονότα, όσο και από θρησκευτι-
κές ρίζες. Στην Καινή Διαθήκη, ενώ η πρόσκληση 
του Χριστού Μεσσία για σωτηρία απευθύνεται πρώ-
τα και κύρια στους Εβραίους, εκείνοι την απορρί-
πτουν (Ζουμπουλάκης, 2019: 51-52). Στην Κατά 
Ιουδαίων Γραμματεία της μεσαιωνικής και βυζαντι-
νής πατερικής γραμματειακής παραγωγής συνα-
ντούμε κείμενα, όπως οι ομιλίες Κατά Ιουδαίων του 
Ιωάννη Χρυσοστόμου, που εκφωνήθηκαν στην Αντι-
όχεια το 386-387 μ. Χ. με αντιιουδαικό περιεχόμενο 
(Ζουμπουλάκης, 2019: 54-55). Ο Πέτρος Δαμιανός 
(1007-1072) γράφει ανάμεσα στο 1068 με 1072 έργο 
με αντιεβραικό περιεχόμενο με τον τίτλο Antilogus 
contra Judaeos σε τρία μέρη, αν και οι Εβραίοι , 
κατά τα λεγόμενά του δεν συνιστούν πια απειλή 
(Ζουμπουλάκης, 2019: 58). Στον 20ό αιώνα μία σει-
ρά Γερμανών θεολόγων (Karl Adam, Karl Ech-
weiler, Joseph Lortz, Gerhard Kittel, Paul Althaus, 
Emmanuel Hirsch) στηρίζουν τις απόψεις του ναζι-
στικού καθεστώτος (Ζουμπουλάκης, 2009: 64). 
Κομβικό ρόλο έπαιξε και η διάδοση των περίφημων 
Πρωτοκόλλων της Σιών  ανά τον κόσμο που δημοσι-
εύτηκαν για πρώτη φορά στην ακροδεξιά εφημερίδα 
Ζνάμια της Αγίας Πετρούπολης το καλοκαίρι του 
1903 (Ζουμπουλάκης, 2019: 116). Η πρώτη διάθεση 
αλλαγής της επίσημης εκκλησίας απέναντι στους 
Εβραίους είναι τα Δέκα Σημεία του Seelisberg στις 5 
Αυγούστου 1947 της Διεθνούς συνάντησης για την 
καταπολέμηση του αντισημιτισμού που συγκάλεσε 
κοινή επιτροπή Εβραίων και χριστιανών. Ουσια-
στικότερο βήμα αποτέλεσε, ωστόσο, η (Declaratio) 
Nostra Aetate που ψήφισε η Β΄ Βατικανή σύνοδος 
στις 28 Οκτωβρίου 1965 (Ζουμπουλάκης, 2019: 66-
67). Αιώνια είναι, φυσικά, η ενοχή των Εβραίων 
κατά τους χριστιανούς για τη σταύρωση του Χρι-
στού. Μία σημαντική προκατάληψη με ιστορικό υπό-
βαθρο συνιστά πως Εβραίοι ήταν συνεργάτες των 
Τούρκων στον απαγχονισμό του εθνομάρτυρα πατρι-
άρχη Γρηγορίου Ε΄, που εκτέλεσαν ως αντίποινα για 
την Ελληνική Επανάσταση (Fleming, 2009: 37/ 
Pierron, 2004: 30). Ένα ακόμη στοιχείο είναι η φι-
λική τους στάση απέναντι στις οθωμανικές αρχές. 

Επόμενο είναι η παρουσία Εβραίων στη νέα ελ-
ληνική λογοτεχνία να αποτυπώνεται με αρνητικό, 
κυρίως, τρόπο. Τη θυσία ενός χριστιανόπαιδου από 
τους Εβραίους διαπραγματεύεται  το νεανικό μυθι-
στόρημα του Στέφανου Ξένου Ο Διάβολος εν Τουρ-
κία, δημοσιευμένο αρχικά στην Αγγλία (1861). Πα-
ρόμοιο θέμα συναντάμε στο θεατρικό έργο της Μα-
ρίας Μηχανίδου Η ανθρωποθυσία παρά τοις Ιου-
δαίοις (1891). Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, 
πολλοί Έλληνες λόγιοι και επιστήμονες προσπαθούν 
για την εξάλειψη των προκαταλήψεων κατά των 
Εβραίων, με τον Νικόλαο Πολίτη να ξεχωρίζει για 
τις λαογραφικές έρευνες και μελέτες του. Μετά τον 
Β΄ Παγκόσμιο πολλοί Έλληνες συγγραφείς συγκι-
νούνται από την τραγωδία του εβραϊκού λαού και 
κάνουν σχετικές αναφορές στο έργο τους  (Γιώργος 
Ιωάννου, Βασίλης Βασιλικός, Κωστούλα Μητροπού-
λου, Λιλή Ζωγράφου, Νίνα-Κοκκαλίδου Ναχμία, 
Νίκος Κοκάντζης, Νίκος Μπακόλας). Ξεχωρίζει το 
διήγημα του Δημήτρη Χατζή Σαμπεθάι Καμπιλής 
(1953) (Αμπατζοπούλου, Η Καθημερινή, 3 Μαρ-
τίου 1996). Από τη δεκαετία του ’90, αναζωπυ-
ρώνεται το ενδιαφέρον γι’ αυτή τη φάση της ιστο-
ρίας, με πρώτο το βιβλίο τού Βασίλη Μπούτου Η 
συκοφαντία του αίματος (1997) που αναφέρεται στον 
αφανισμό των Εβραίων της Κέρκυρας. Ακο-λουθούν 

τα βιβλία Φωτιές του Ιούδα, στάχτες του Οιδίποδα 
(2009) της Ρέας Γαλανάκη, Εβραία νύφη (2009) του 
Νίκου Δαββέτα, Ομπρέλες στον ουρανό (2009) της 
Λουκίας Δέρβη, 10 ώρες δυτικά (2010) του Γιώργου 
Γλυκοφρύδη και το εκτενές διήγημα Απολυμένη Πέ-
τρα (2009) του Τάσου Χατζητάτση με σαφώς αντι-
κειμενικότερη προσέγγιση (Γκότση, 2010). 

Σύμφωνα με τη Μαργαρώνη (2012), οι αναφορές 
Εβραίων στο έργο του Παπαδιαμάντη είναι λίγες και 
σποραδικές. Στο σύνολό τους είναι αρνητικές και βα-
σίζονται στις συνήθεις λαϊκές δοξασίες και αντι-
λήψεις για την ιστορική παρουσία των Εβραίων μέσα 
στον χρόνο στο επίπεδο που η γλώσσα αντανακλά τη 
νοοτροπία των Ελλήνων απέναντί τους (Φραγκου-
δάκη, 1987: 23-24/Chomsky, 1975: 4). Ξεκινώντας 
από τη Γυφτοπούλα (1884) συναντούμε την 
πρώτη γλωσσική αναφορά στους Εβραίους, όπου  (Ο 
Πλήθων) επλάττετο άλλοτε ως Εβραίος πραγμα-
τευτής και άλλοτε ως αλήτης Αθίγγανος (Άπαντα, 
τ. Α, 1997: 624). Ένα από τα στερεότυπα που ακο-
λουθούν το εβραϊκό στοιχείο ανά τον κόσμο είναι 
εκείνο του εμπορικού δαιμονίου, αλλά και της περι-
πλάνησης ανά τον κόσμο μετά τη ρωμαϊκή κατάκτη-
ση της Παλαιστίνης. Οι Εβραίοι ως λάτρεις του 
χρήματος και κάθε σχετικής ευκαιρίας προς αξιο-
ποίηση, δεν παύουν να επισωρεύουν πλούτο με κάθε 
θεμιτό ή αθέμιτο μέσο σε κάθε τόπο. Η Μαργαρώνη 
(2012) σημειώνει, επιπλέον, το στερεότυπο της ει-
κόνας του περιπλανώμενου Ιουδαίου στην ελληνική 
λαϊκή παράδοση (Πολίτης, 1903: 103-105), αλλά 
και στην παράδοση άλλων χωρών.  

Στα Χριστούγεννα του τεμπέλη(1896) βρί-
σκουμε μία παρόμοια αναφορά για  διά τον φόβο 
των Ιουδαίων (Άπαντα, τ. Β΄, 1997: 163), αναφερό-
μενη στο γεγονός τής κλοπής της γαλοπούλας από 
τον μαστρο-Παύλο και τον φόβο των αντιποίνων 
από τον ιδιοκτήτη της. Πρόκειται για κλασική ανα-
φορά στην απειλή και εχθρική διάθεση των Εβραίων 
σε κάθε αλλόφυλο  (Αμπατζοπούλου, 1998: 25). Στο 
Χατζόπουλο (1912) η παρουσία της ονομασίας 
Ιούδα: Να σχισθή η γη και να τους καταπίη, ως τον 
Δαθάν και Αβειρών, να τρέμουν επί της γης, ως ο 
Κάιν, και ν’ αποκτήσουν τη λέπραν του Γιεζή και 
την αγχόνην του Ιούδα (Άπαντα, τ. Δ, 1997  : 419), 
αρκεί για να αντιπροσωπεύσει την ενοχή ολόκληρου 
του εβραϊκού λαού για τη σταύρωση του Χριστού. 
Η παλαιά κατηγορία της ενοχής αυτής, τεκ-
μηριώνεται από αντίστοιχες αναφορές στη λαο-
γραφική μελέτη του Νικόλαου Πολίτη  (1904: 101-
107), Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του 
ελληνικού λαού-Παραδόσεις, στην ενότητα Ο Χρι-
στός και τα πάθη του. Αξιοσημείωτες αναφορές 
εντοπίζονται και στο έργο του Παπαδιαμάντη, κυ-
ρίως στα κείμενά του που αναφέρονται στη Μεγάλη 
Εβδομάδα. Παράλληλα, κατά τον 19ο αιώνα, αυτή η  
βαθιά ριζωμένη πεποίθηση αποτέλεσε τη βάση για 
τη μετατροπή του αντιεβραϊσμού στη σύγχρονη μορ-
φή του ως αντισημιτισμός  (Langmuir, 1990: 275-
305/Chazan, 1997/Rürup, 2004: 147-169).  

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, οι υπό-
δουλοι Έλληνες θεωρούσαν τους Εβραίους εξίσου 
εχθρικούς και επικίνδυνους με τον Οθωμανό κατα-
κτητή. Η αναγνώριση ενός αλλοεθνούς μπορούσε να 
γίνει, σε πρώτο επίπεδο, από την ενδυμασία και την 
εξωτερική εμφάνιση διαμέσου της εμπειρίας. Στο 
διήγημα Τα Βενέτικα (1912) έχουμε την αστεία 
περιγραφή ενός παιδιού που πήρε κατά λάθος έναν 
Εβραίο για ορθόδοξο ιερέα και έσπευσε να τον ασπα-
στεί:  Εις την Σαλονίκην πάλιν είχεν εκμελετήσει 
(ο Νικολός τ’ Αγιώτη) τα ήθη των Εβραίων, και 
διηγείτο πώς ένα χωριατόπουλο, πρώτην φοράν 
ελθόν, και ιδόν Εβραίον με μακρά ρούχα και γένια, 
τον εξέβαλεν ως παπάν, κ’ έσπευσε να βάλη μετά-
νοιαν· τότε πλήθος Ιουδαίων ελθόντες, ενέπαιζον 
την ακακίαν του παιδίου, απαιτούντες όλοι την 
ιδίαν χριστιανική υπόκλισιν, και λέγοντες: ‘Κάμε 
και τούτο το παπά μετάνοια, κουζούμ· κάμε και τ’ 



  

άλλο το παπά μετάνοια...’ (Άπαντα, τ. Δ  , 1997: 
432). Το παιδί, καταγόμενο από την επαρχία δεν 
γνωρίζει τους πολιτισμικούς κώδικες της πόλης και 
αποτελεί αντικείμενο χλευασμού για τους υπόλοι-
πους Εβραίους που παρίστανται. Το λάθος του, 
όμως, αυτό αποκαλύπτει τις κοινές καταβολές των 
δύο θρησκειών και κατά συνέπεια τη βαθιά ομοιό-
τητα όλων των ανθρώπων, αλλά και τις δύσκολες 
σχέσεις των δύο κοινοτήτων. 

Στον Χαραμάδο (1904) οι ρόλοι αντιστρέφο-
νται. Ο καπεταν-Ηρακλής Καλούμπας φτάνει ημέρα 
Σάββατο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ευρισκόμε-
νος, μάλλον, σε κάποια βιασύνη να ξεφορτώσει το 
εμπόρευμα που κουβαλούσε, ανάγκασε –ίσως κατό-
πιν παρεξηγήσεως– δύο Εβραίους λιμενεργάτες να 
εργαστούν ξεφορτώνοντας, παρά την αργία του Σαβ-
βάτου που ισχύει στην εβραϊκή θρησκεία. Ωστόσο, η 
εβραϊκή κοινότητα της πόλης δεν άφησε το θέμα να 
περάσει έτσι. Την επόμενη χρονιά αρνήθηκε να πα-
ραλάβει το φορτίο του καπετάν Καλούμπα και επι-
βάλλοντας μία έμμεση απαγόρευση, δεν επέτρεπε σε 
κανέναν να βοηθήσει στην εκφόρτωση του πλοίου, 
ώσπου στο τέλος κατέληξε να γίνει εκείνος αποσυ-
νάγωγος. Μέχρι περίπου την άφιξη των Μικρασια-
τών προσφύγων, οι Εβραίοι είχαν το μονοπώλιο των 
φορτοεκφορτώσεων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. 
Η δύναμη της εβραϊκής παροικίας ήταν πολύ με-
γάλη, καθώς αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού της πόλης, ώστε να δικαιολογεί την ανα-
φορά του συγγραφέα για ουσιαστική εκδίωξη του 
καπεταν-Καλούμπα από το λιμάνι. Ο πλήρης απο-
κλεισμός των Εβραίων λιμενεργατών από την εργα-
σία στο λιμάνι μετά την άφιξη των Μικρασιατών 
προσφύγων (Fleming, 2009: 135), στοίχισε πολύ 
στην κοινότητα και θεωρήθηκε πως ήταν μέρος της 
προσπάθειας να σβηστεί το εβραϊκό και πολυπολιτι-
σμικό παρελθόν της πόλης, γεγονός που διευκόλυνε 
και η καταστροφική πυρκαγιά του 1917.   

Η συντεχνιακή εμπορική δραστηριότητα των 
Εβραίων της Θεσσαλονίκης στηλιτεύεται στο διήγη-
μα Νεκρός ταξιδιώτης (1910). Δύο Έλληνες έμπο-
ροι ανταλλάσσουν εμπορεύματα με δύο Εβραίους και 
οι Εβραίοι τους παραδίδουν όσπρια, τα οποία σε με-
γάλο βαθμό είναι περσινής και προπέρσινης κατα-
γωγής και αμφιβόλου ποιότητας, προκειμένου να 
κερδίσουν περισσότερα χρήματα ή όπως λέει ο λαός 
εβραίικα παζάρια (Πολίτης, 1902: 635). Το στερεό-
τυπο του άπληστου, φιλοχρήματου και τσιγκούνη 
Εβραίου που καταφεύγει σε κάθε είδους απάτες και 
εγκληματικές πράξεις προκειμένου συσσωρεύσει 
όσο περισσότερο πλούτο μπορεί είναι από τα παλιό-
τερα και πιο συνηθισμένα (Η κατανόηση των αντι-
σημιτικών εγκλημάτων μίσους…, 2018/Αμπατζο-
πούλου, 1998). Για τους ίδιους λόγους θεωρούνται 
και επιδέξιοι έμποροι.  

Στο μυθιστόρημα Φόνισσα (1903) η ηρωίδα 
Μαρούσα, Εβραία ή Τουρκοπούλα στην καταγωγή, 
έχει υιοθετηθεί από χριστιανική οικογένεια σε μικρή 
ηλικία και έχει βαπτιστεί, επίσης, χριστιανή. Πα-
ρόλ’ αυτά, η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας της πα-
ρουσιάζουν μία τάση προς τα ελαφρά ήθη της Ανα-
τολής, περιοχή της καταγωγής της, σε αντίθεση με 
το ενάρετο χριστιανικό ήθος (Μαργαρώνη, 2012). 
Οι ρίζες τής καταγωγής δεν ξεχνιούνται.     

Η άσκηση της μαγείας στη λαϊκή μας παράδοση 
αποδίδεται, συνήθως, σε εκπροσώπους άλλων 
εθνικοτήτων ή μειονοτήτων εντός του ελληνικού 
εδάφους. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για 
Τουρκάλες (ή Τούρκισσες), Αρμένιες ή Εβραίες.  Ο 
Παπαδιαμάντης στο έργο του παρουσιάζει σε 
αρκετά σημεία Εβραίες γυναίκες να ασκούν μαγεία 
εις βάρος των ηρώων, σύμφωνα με την έρευνα της 
Μαργαρώνη (2012). Στη νουβέλα Τα ρόδιν’ ακρο-
γιάλια (1908) ο πρωταγωνιστής Στάθης πιστεύει 
πως έχει πέσει θύμα εξάσκησης μαγείας από τέ-
τοιες μάγισσες, γεγονός που ευθύνεται για τη δυστυ-
χισμένη τροπή της ζωής του και πως αναγκάστηκε 

να ζητήσει βοήθεια για να απομαγευτεί:  Λοιπόν, 
δεν μας είπες (...) ως πόσα ταξίδια έκαμες κατά 
τη Χαλκίδα, πόσες μυζήθρες και πόσα τυριά και 
βούτυρα εκουβάλησες, κι αν είχες και τίποτε σκου-
λολίρες παραχωμένες πουθενά ... είχαν τύχη να τις 
φάγουν οι Εβραιοπούλες κ’ οι Χανούμισσες... 
(Άπαντα, τ. Γ΄, 1997: 283). Αν και διστάζει να 
αποκαλύψει τις ήδη γνωστές ντροπιαστικές λεπτο-
μέρειες της απομάγευσης, ένας από τους συνομι-
λητές του αναφέρει πως «Αυτή σ’ έγδυσε, καθώς 
μου είπαν. Μήπως οι άλλες δε σε είχαν γδύσει; θα 
πης· αλλ’ αυτή δεν σε κατάφερε να βγάλης την 
κάπα σου και το πουκάμισό σου, και σ’ έβγαλεν 
έξω στο χαγιάτι, τη νύχτα με το φεγγάρι;... (Άπα-
ντα, τ. Γ΄, 1997: 284). 

Όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά ενός μάγου 
που ασκεί με επιτυχία την τέχνη του και προκαλεί 
τον φόβο των ανθρώπων συγκεντρώνει στο πρόσωπό 
του ο Εβραίος Ελιέζερ στο μυθιστόρημα Γυφτοπού-
λα (1884). Ο, επίσης, αρνητικός ήρωας, Γεώρ-
γιος Πλήθων Γεμιστός μαθητεύει κοντά του με τρο-
μακτικά αποτελέσματα:  Εις τας ημέρας του πολυ-
χρονεμένου βασιλέως Ιωάννου εζούσεν άνθρωπος 
ονόματι Γεώργιος Γεμιστός, αγγείον του Σατανά 
και γεμάτος από κάθε λογής γοητείαν και ασέ-
βειαν. Ούτος γουν ο άθλιος, πηγαινάμενος ποτέ 
καιρού εις την Ανδριανούπολιν, πολιτείαν της Ρού-
μελης λίαν μεγάλην και θαυμαστήν, ευρίσκει εκεί 
έναν πραγματευτήν εβραίον ονόματι Ελιέζερ, όπου 
εις το φαινόμενον ήτον πραγματευτής, κατ’ αλή-
θειαν δε ήτον μάγος και ψεύστης. Ούτος γουν ο μι-
σόχριστος εφιλιώθη με τον Γεμιστόν, και παρέ-
λαβεν αυτόν εις τον οίκόν του, διά να τον έχη μα-
θητήν του, και από αυτόν τον διδάσκαλον της κα-
κίας εδιδάχθη ο Γεώργιος Γεμιστός κάθε είδους π-
ονηρίαν και ανομίαν, εις τόσον οπού ο εχθρός του 
ανθρωπίνου γένους δεν εύρεν άλλο σκεύος εκλε-
κτότερον διά λόγου του, και τον έκαμε πιστόν φί-
λον και όργανόν του διά να καταργήση (Ω της θεο-
στυγούς ανομίας! Ίλεως να είσαι εις ημάς, Κύριε!) 
την αμώμητον πίστιν του Χριστού και να φέρη εις 
τον κόσμον την άθεον ειδωλολατρίαν. Τέτοια εσο-
φίσθη ο παμπόνηρος ανθρωποκτόνος να κατορ-
θώση διά μέσου του άφρονος Γεμιστού (Άπαντα, τ. 
Α  , 1997: 637). Έτσι, αρχίζει και διδάσκει τους 
ανθρώπους να εγκαταλείψουν τον χριστιανισμό και 
να ασπαστούν την ειδωλολατρία. Ο Ελιέζερ προχω-
ρά ένα βήμα πιο πέρα από τους άλλους. Επιχειρεί να 
εξαλείψει τον χριστιανισμό προωθώντας την ειδωλο-
λατρία και στοχεύοντας στην πνευματικό αφανισμό 
της ανθρωπότητας (Μαργαρώνη, 2012). Δεν αντιμε-
τωπίζει πια μόνο την κατηγορία της ευθύνης για τη 
σταύρωση του Χριστού ή της εχθρότητας προς τους 
άλλους.  Ταυτίζεται με το απόλυτο κακό που απει-
λεί να μολύνει τους πάντες, όπου και αν βρίσκεται  
(Αμπατζοπούλου, 2000: 158-161). 

Η αποτύπωση ενός πραγματικού γεγονότος, της 
δυσφήμισης της εβραϊκής κοινότητας της Κέρκυρας 
για αρπαγή και σφαγίαση χριστιανόπουλων για τελε-
τουργικούς σκοπούς της θρησκείας τους στο διήγημα 
Ο αντίκτυπος του νου (1910), φανερώνει τις πε-
ποιθήσεις του συγγραφέα απέναντι στο θέμα. Τα γε-
γονότα της Κέρκυρας συζητούνται από μία παρέα σε 
ένα καφενείο στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ακόμη 
στην πόλη συνυπήρχαν τρεις θρησκείες (χριστια-
νισμός, ιουδαϊσμός, ισλαμισμός): του Εβραίου Σαβ-
βατίνου Λευί, του Ιταλοκερκυραίου μπαρμπα-Πούπη 
και του Αθηναίου Λύσανδρου Παπαδιονύση. Ο Σαβ-
βατίνος έχει αλλάξει το όνομά του από Σαμπατίν σε 
Σαββατίνος για να ταιριάζει καλύτερα στο περι-
βάλλον που βρίσκεται, συνήθη τακτική των Εβραίων 
της διασποράς. Συναναστρεφόταν άνετα με όλους, 
αλλά απομονωνόταν την ώρα της προσευχής. Ο Ιτα-
λοκερκυραίος μπαρμπα-Πούπης είχε διφορούμενη 
στάση απέναντι στους Εβραίους. Από τη μία τρώει 
και πίνει μαζί τους. Από την άλλη τους καθυβρίζει, 
όπως και τους Λεβαντίνους και τους Αρμένιους: ... 

είχεν όμως κάμη και πολλούς καυγάδες κατά και-
ρούς, με Λεβαντίνους, με Αρμενίους και με 
Εβραίους ... Καμμίαν εκ των φυλών τούτων δεν 
εχώνευεν. Όλους τους ωνόμαζε ‘σκυλιά’ (Άπαντα, 
τ. Δ΄, 1997: 372).  

Στο καφενείο γιορτάζουν όλες τις γιορτές πλην 
των εβραϊκών: «το είχαν δίπορτο»· έκαμναν μαζύ 
Χριστούγεννα αλλα-Γρέκα, αϊ-Βασίλη αλλα-Γρέκα, 
και Απόκρηες. Είτα πάλιν, Πάσχα αλλ’ Ιταλιάνα, 
Πάσχα αλλα-Γρέκα, μαζύ πάντοτε.Αλλ’ ο Σαβ-
βατίν ήτο πλέον κερδισμένος απ’ όλους. Και τας 
εορτάς τας χριστιανικάς, αμφοτέρων των εκκλη-
σιών, μαζύ τους τας εώρταζε, και ποτέ δεν έλεγεν 
εις τους φίλους του πότε αυτός είχε Φάσκα, πότε 
Σκηνοπηγίαν, και πότε Πεντηκοστήν... Άλλως, και 
οι δύο, και μάλιστα ο Παπαδιονύσης, δεν θα ήθελον 
να συμμετάσχωσι των εορτών του Εβραίου (Άπα-
ντα , τ. Δ΄, 1997: 370).  

Όταν η συζήτηση φτάνει στα συμβάντα της 
Κέρκυρας, λίγο πριν το Πάσχα, οι ευαίσθητες ισορ-
ροπίες διαταράσσονται. Ο μπαρμπα-Πούπης εκφρά-
ζει τις κρυφές αντιεβραϊκές απόψεις του. Αργότερα 
η είδηση αλλάζει και γίνεται από κατηγορία ανθρω-
ποκτονίας, βιασμού Εβραίας από χριστιανούς. Τότε 
ο Σαββατίνος αποκαλύπτει το οικογενειακό δράμα 
της ανιψιάς του, η οποία είναι το φερόμενο θύμα 
βιασμού από Χριστιανούς στην Κέρκυρα: Τι να πι-
στεύση κανείς; Προχθές ακόμη ήτον Ρωμηοπούλα, 
σφαγείσα και αιμορροφηθείσα από Εβραίους, και 
σήμερον είνε Εβραιοπούλα, βιασθείσα και φονευ-
θείσα από Ρωμηούς... Πώς τόση τύφλωσις!... Πόθεν 
τόση αντίφασις;... Από κακίαν επισθεύθη το πρώ-
τον, ή από κακήν επίδρασιν απεδείχθη το δεύτερον; 
Η ανάκρισις φωτίζει τα σκοτεινά, ή σκοτίζει τα 
φωτεινά;... Οι Εβραίοι προσκυνούν τον Ιεχωβά και 
τον Χρυσούν Μόσχον, ή οι Χριστιανοί δουλεύουν 
Θεόν και Μαμωνάν; Τι να είνε;... Τι να συμβαίνη;... 
Δεν εδόθη εις τους αμυήτους να τα γνωρίζουν αυ-
τά... Ποτέ δεν θα μάθωμεν την αλήθειαν (ό.π.: 
379). Ο Σαββατίνος δακρύζει και ο Λύσανδρος 
καταλήγει Μήπως οι Εβραίοι δεν είνε άνθρωποι; 
Ιδού ο άνθρωπος αυτός κλαίει... (Άπαντα, τ. Δ΄, 
1997: 379-380). Η καταληκτική αυτή φράση συμπυ-
κνώνει την άποψη του Παπαδιαμάντη για τη ζωή 
και τους ανθρώπους. Όλοι είναι ίσοι. Κανείς δεν 
είναι ανώτερος ή κατώτερος ούτε περισσεύει. Η αν-
θρώπινη μοίρα είναι κοινή για όλους, συμπεριλαμ-
βανομένων των Εβραίων.  

Το αντισημιτικό πογκρόμ του 1891 στην Κέρ-
κυρα είχε σημαντικό αντίκτυπο στον ελληνικό και 
εβραϊκό πληθυσμό του νησιού, καθώς και στην 
υπόλοιπη χώρα. Ενώ επρόκειτο για την εξαφάνιση 
ενός μικρού κοριτσιού εβραϊκής καταγωγής, οι φή-
μες μιλούσαν για μικρό χριστιανόπουλο ή χριστιανό-
πουλα. Οι διαδόσεις αυτές πυροδότησαν αρνητικό 
κλίμα για τους Εβραίους, αφού ήδη μεγάλο μέρος 
των κατοίκων πίστευε πως απολάμβαναν ιδιαίτερων 
προνομίων και μεταχείρισης. Σύμφωνα με την  
Μαργαρώνη (Margaroni, 2012), πολλοί φτωχοί 
αγρότες του νησιού αναγκάζονταν, ελλείψει πιστω-
τικών ιδρυμάτων, να δανειστούν από Εβραίους το-
κογλύφους με υψηλούς τόκους, με αποτέλεσμα να 
δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα δάνεια. Οπότε 
το να εγκαταλείψουν τρομαγμένοι το νησί, θα λει-
τουργούσε ανακουφιστικά γι’ αυτούς. Πραγματικά, 
με τη φυγή ενός αριθμού Εβραίων επωφελήθηκαν 
αρκετά πρόσωπα, ανάμεσά τους και υψηλού κύρους. 
Η χώρα δυσφημίστηκε έντονα στο εξωτερικό (Mar-
garoni, 2012/2014). Παρόμοια γεγονότα, αλλά μι-
κρότερης έντασης, ξέσπασαν τον επόμενο χρόνο στη 
Χίο με αφορμή την εξαφάνιση ενός μικρού αγοριού 
χριστιανικού θρησκεύματος (Margaroni, 2014). 

Ο Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος (2006) στο άρθρο 
του για τους Εβραίους ήρωες στο έργο του Γιώργου 
Ιωάννου ξεκινά με τη γενική διαπίστωση πως οι 
Εβραίοι υπήρξαν πάντα το στερεότυπο του αρνητι-
κού ήρωα. Οι Εβραίοι βαρύνονται με τις κατηγορίες 



της φιλαργυρίας, της μοχθηρότητας, της μαγείας 
και της ευθύνης για τη σταύρωση του Ιησού. Οι 
άνδρες παρουσιάζονται ως λεπροί, ακάθαρτοι και 
μάγοι, ενώ οι γυναίκες ως μάγισσες και παιδοκτόνοι 
(Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, 1962: 448-449). Ο 
Γιώργος Ιωάννου, πρόσφυγας από την Ανατολική 
Θράκη, μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη, την εποχή 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην περιοχή της 
Παλαιάς Οβριακής, ζει από κοντά τον αφανισμό της 
εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Η θεματική του 
περιστρέφεται γύρω από τον διωγμό των Εβραίων 
κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής και τις 
σχέσεις των δύο κοινοτήτων. Οι ήρωες των διηγημά-
των του ζουν και δρουν την εποχή του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου. Ο συγγραφέας ενδιαφέρεται περισ-
σότερο για την προσπάθεια να γίνουν αποδεκτοί από 
τον γηγενή χριστιανικό πληθυσμό, τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν παρά για τα εξωτερικά τους 
χαρακτηριστικά. Η ετερότητά τους καθορίζεται ως 
επί το πλείστον με θρησκευτικά και εθνικά κριτήρια 
και πολύ πιο σπάνια με φυλετικά ή κοινωνικοοικο-
νομικά (Κωτόπουλος, 2006).      

Η Θεσσαλονίκη, πόλη με πολυπολιτισμικό χαρα-
κτήρα κατά το παρελθόν και μία πολυπληθή, ακμά-
ζουσα εβραϊκή κοινότητα, πλήρωσε τον μεγαλύτερο 
φόρο αίματος με την ελληνική κοινότητα της πόλης 
κατά τις προηγούμενες δεκαετίες.  Ο Ιωάννου στο δι-
ήγημα Το ξεκλήρισμα των Εβραίων στη συλλογή Το 
δικό μας αίμα (1978) αναφέρει ότι τα χριστιανό-
πουλα πετούν το φαγητό που τους δίνουν οι Εβραίοι 
γιατί πιστεύουν, όπως τους έχουν πει οι μεγαλύτεροι, 
ότι βάζουν τα παιδιά σε βαρέλια και τους παίρνουν με 
βελόνες το αίμα για να ζυμώσουν το μασά (άζυμο 
ψωμί που τρώνε οι Εβραίοι το Πάσχα). Πέντε δεκαε-
τίες αργότερα η φήμη των γεγονότων της Κέρκυρας 
καλά κρατεί. Στο διήγημα Εβραίικα μνήματα της 
συλλογής  Για ένα φιλότιμο (1964) οι Έλληνες 
παίρνουν τα τούβλα και τις πλάκες από τους τάφους 
των Εβραίων, σβήνουν τα ονόματα ή τις τοποθετούν 
ανάποδα για να μην φαίνονται  και τις χρησιμοποιούν 
στο χτίσιμο εκκλησιών (Κωτόπουλος, 2006). Οι προ-
καταλήψεις και τα στερεότυπα αιώνων οδηγούν, συ-
χνά, ομάδες ανθρώπων σε ακραίες πράξεις και αντι-
δράσεις, όπως η σύληση ιερών χώρων. Τα γεγονότα 
στα οποία αναφέρεται το διήγημα σχετίζονται με την 
καταστροφή του εβραϊκού κοιμητηρίου από τους 
Ναζί. Η εβραϊκή κοινότητα είχε αγωνιστεί για να 
εξαιρεθεί από το νέο πολεοδομικό σχέδιο μετά την 
πυρκαγιά του 1917, λόγω του συμβολικού του χαρα-
κτήρα για την κοινότητα και η καταστροφή του τον 
Δεκέμβριο του 1942 από τις ναζιστικές δυνάμεις κα-
τοχής, σήμανε την αρχή του τέλους για την κοινό-
τητα της πόλης. Στην καταστροφή του πήραν μέρος 
πολλοί Έλληνες εργάτες (Pierron, 2004: 235-239, 
261-263/Fleming, 2009: 181-182).  

Σε κείμενα, όπως το Εν ταις ημέραις εκείναις… 
(Η πρωτεύουσα των προσφύγων, 1984) φτωχά 
παιδιά της χριστιανικής κοινότητας ζηλεύουν την 
οικονομική κατάσταση των Εβραίων, θεωρώντας τη 
σαφώς καλύτερη. Στο Ξεκλήρισμα των Εβραίων οι 
Εβραίοι αναφέρονται ως τσιγκούνηδες ενώ στο 
Άδεντρο (Για ένα φιλότιμο, 1964) ένας Εβραίος 
εκδίδει την κόρη του αποκομίζοντας κέρδος.  

Στο φλέγον ζήτημα της εξόντωσης της εβραϊκής 
κοινότητας της Θεσσαλονίκης, επικεντρώνονται κυ-
ρίως τα διηγήματα Το κρεβάτι (Η σαρκοφάγος, 
1971), Ξεκλήρισμα των Εβραίων (Το δικό μας 
αίμα, 1978) και Εν ταις ημέραις εκείναις (Η 
πρωτεύουσα των προσφύγων, 1984). Τα τρία διη-
γήματα παρουσιάζουν ομοιότητες μεταξύ τους, όσον 
αφορά την περιγραφή των γεγονότων και σε ορισμέ-
να σημεία, αλληλοσυμπληρώνονται. Ο αφηγητής 
έζησε από κοντά τα γεγονότα της εξόντωσης των 
Εβραίων της πόλης, εφόσον κατοικούσε στην ίδια 
πολυκατοικία με δύο εβραϊκές οικογένειες: Στο δικό 
μας σπίτι, Ιουστινιανού 8, κατοικούσαν δύο οικογέ-
νειες Εβραίων στο δεύτερο πάτωμα, που το κρατού-

σαν από κοινού. [..] Πάντως, με τις δυσκολίες που 
είχαμε όλοι μας και με τις φοβερές δυσκολίες, που 
αντιμετώπιζαν οι Εβραίοι, δεν είχαμε παρά ελά-
χιστα γνωριστεί (Εν ταις ημέραις εκείναις…, 1984: 
59-60). Οι οικογένειες αυτές ήταν φιλήσυχες, αλλά 
και αποτραβηγμένες από τους υπόλοιπους ενοίκους. 
Η μητέρα μίας εκ των οικογενειών συνομιλούσε μό-
νο μερικές φορές στα γαλλικά με τη σπιτονοικοκυρά 
τους: «Μαντάμ Σιντώ», λέγαμε τη μία κυρία, η 
οποία συχνά στις σκάλες μιλούσε στα γαλλικά με 
την επίσης γαλλομαθή σπιτονοικοκυρά μας Ασημί-
να Κορμπάνογλου, από τα μέρη της Ανατολικής 
Ρωμυλίας (Εν ταις ημέραις εκείναις…, 1984: 60). 
Σταδιακά άρχισαν οι περιορισμοί από τις ναζιστικές 
αρχές, πρώτα με την υποχρεωτική ένδειξη του κί-
τρινου άστρου: Η Θεσσαλονίκη για αρκετές μέρες, 
όχι περισσότερες από μήνα, είχε πλημμυρίσει από 
κινούμενα κίτρινα άστρα (Εν ταις ημέραις εκεί-
ναις…, 1984: 62). Στον συγγραφέα και αφηγητή, 
που ήταν τότε μαθητής, προκάλεσε αλγεινή εντύπω-
ση η είδηση των εξευτελιστικών ασκήσεων που επέ-
βαλαν οι Ναζί σε ομάδα Εβραίων το 1942 στην πλα-
τεία της Θεσσαλονίκης:  Το Σάββατο 18 Ιουλίου 
1942, στις 8 το πρωί, συγκεντρώνουν όλους τους 
άρρενες Εβραίους από 18 ως 45 χρονών, στην πλα-
τεία Ελευθερίας, που την είχαν ζωσμένη με πολυ-
βόλα. Τους κρατούν, χωρίς εξήγηση, μες τον ήλιο, 
όρθιους, ασκεπείς, διψασμένους, ως τις 2 το μεσημέ-
ρι. Όποιος τολμάει να καθίσει υφίσταται καψώνι 
άγριο (Το ξεκλήρισμα των Εβραίων, 1980: 59).  
Μετά τους συγκεντρώνουν σε γκέτο: Τέλος, δημιουρ-
γούν τα προσωρινά γκέτο. Μεταφέρονται άρον-άρον 
και στριμώχνονται οι Εβραίοι μόνο σε ορισμένες 
γειτονιές. […] Ζουν πια ο ένας πάνω στον άλλο (Το 
ξεκλήρισμα των Εβραίων, 1980: 62). Την ημέρα 
αναχώρησης των Εβραίων για τα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης όλοι στην πολυκατοικία, αλλά και την πόλη, 
παρακολουθούσαν πίσω από κλειστές πόρτες. Ο συγ-
γραφέας βγήκε για λίγο στην πόρτα, όμως, αμέσως 
οι δικοί του τον τράβηξαν μέσα. Οι Εβραίοι είχαν 
ήδη μαζέψει τα πράγματά τους και κατευθύνονταν 
προς τον σταθμό των τρένων. Κάποια πολύτιμα 
πράγματα δόθηκαν σε γείτονες και φίλους για φύ-
λαξη.  Ο συγγραφέας πήγε στο σχολείο για να μην 
βλέπει αυτές τις θλιβερές εικόνες: Εγώ ανεβαίνω και 
ετοιμάζομαι για το σχολείο. Ήμουν πολύ πει-
θαρχικός, αλλά και ήθελα να ξεφύγω απ’ αυτή την 
κόλαση (Εν ταις ημέραις εκείναις…, 1984: 66). Δυ-
στυχώς και πάλι τους βλέπει από το παράθυρο του 
σπιτιού του. Γυρίζοντας θα γίνει μάρτυρας του πλιά-
τσικου στα σπίτια και τις περιουσίες τους από τσιγ-
γάνους και ομάδες επιτηδείων παρά τη ρητή απαγό-
ρευση. Ο πατέρας του, που δουλεύει ως οδηγός στα 
τρένα επιστρέφοντας από τη βάρδια του περιγράφει 
περίλυπος τα μαρτύρια και τις κακουχίες που υφί-
σταντο ως τη σερβική πόλη Νις, που οδήγησε το τρέ-
νο. Από τους γνωστούς του μόνο δύο επιστρέφουν με-
τά τον πόλεμο. Από την οικογένεια των γειτόνων 
τους απομένει μόνο το κρεβάτι του γιου, λίγο μεγα-
λύτερου από τον συγγραφέα. Ο συγγραφέας το δια-
σώζει ως φόρο τιμής σε εκείνον και κοιμάται σε αυτό 
όλη τη νεανική του ηλικία: Άρχισα να κοιμάμαι σ’ 
αυτό απ’ το ίδιο βράδυ, από τότε δηλαδή που άρ-
χισαν τα μαρτύρια του Ίζου. Κοιμήθηκα σ’ αυτό το 
κρεβάτι για πολλά χρόνια (Το κρεβάτι, 1979: 150). 
Όσες προσπάθειες και αν κατεβλήθησαν, δεν στάθη-
καν αρκετές για τη διάσωσή τους.  

Ο Ιωάννου, στα τρία παραπάνω διηγήματα, μας 
δίνει το χρονικό του αφανισμού της εβραϊκής κοινό-
τητας της Θεσσαλονίκης. Η κοινότητα της Θεσσα-
λονίκης, μία πολυάνθρωπη παροικία, 50.000 περί-
που κατοίκων, είχε σχεδόν πάντα κλειστό και συ-
ντηρητικό χαρακτήρα (Fleming, 2009: 86-90). Μετά 
την ένωση της Μακεδονίας με την υπόλοιπη Ελλάδα 
το 1913, άρχισε να ταλαντεύεται ανάμεσα στην πα-
ράδοση και την πρόοδο (Fleming, 2009: 105). Χαρα-
κτηριστική είναι και η σχετική αναφορά του συγ-

γραφέα για τους Εβραίους γείτονες που είχαν περιο-
ρισμένες επαφές με τους χριστιανούς. Η χριστια-
νική κοινότητα φαίνεται να αδιαφορεί και όταν ένας 
Εβραίος συμμαθητής του συγγραφέα πηγαίνει στο 
σχολείο φορώντας το αστέρι τα άλλα παιδιά το βλέ-
πουν ως παιχνίδι και του βάζουν στην πλάτη έναν 
σταυρό. Το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων είναι αρκετά περίπλοκο. Αν και φαίνε-
ται να υπάρχει μία σχετική ανοχή που εξασφάλιζε 
τη βασική ειρηνική συνύπαρξη, προέκυπταν συχνά 
ζητήματα που περιέπλεκαν τα πράγματα. Ιστορικά, 
η εβραϊκή κοινότητα φαίνεται να υποστήριξε τους 
Τούρκους κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, του 
ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 και να φοβόταν 
ιδιαίτερα τη νέα κατάσταση με την απελευθέρωση 
της πόλης το 1912 (Fleming, 2009: 90-97, 110-116/ 
Pierron, 2004: 58-65, 90-96). 

 Μετά την πυρκαγιά του 1917 και την άφιξη των 
Μικρασιατών προσφύγων το 1922, η εβραϊκή κοινό-
τητα καταγγέλλει την ελληνική διοίκηση για βίαιο 
εξελληνισμό της πόλης και περιθωριοποίηση της 
κοινότητας. Τους υποχρεώνουν να σταθούν για ώρες 
κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο και τους υπο-
βάλλουν σε εξευτελιστικές ασκήσεις (Fleming, 2009: 
178/Pierron, 2004: 260), ο συγγραφέας συγκλονίζε-
ται όντας αυτόπτης μάρτυρας, ενώ υπάρχουν μαρ-
τυρίες για Έλληνες κατοίκους που τους παρακολου-
θούσαν διασκεδάζοντας. Τα πράγματα δυσκολεύουν 
τον Φεβρουάριο του 1943, όταν αρχίζουν να ισχύουν 
και στη Θεσσαλονίκη οι νόμοι της Νυρεμβέργης που 
υποχρεώνουν τους Εβραίους να φορούν το κίτρινο 
άστρο του Δαβίδ (Fleming, 2009: 183/Pierron, 
2004: 263). Θέλοντας να ξεφύγει από τις θλιβερές 
συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν 
στον σιδηροδρομικό σταθμό για το ταξίδι του θανά-
του τον Μάρτιο του 1943 ετοιμάζεται για το σχο-
λείο. Από το παράθυρο του σπιτιού του γίνεται μάρ-
τυρας του πλήθους των Εβραίων που πηγαίνει προς 
τα εκεί τρομαγμένο (Fleming, 2009: 185/Pierron, 
2004: 268). Στο σχολείο και πάλι κανείς δεν δίνει 
σημασία. Ακόμη πιο φρικτό είναι το πλιάτσικο που 
γίνεται στο τέλος από ομάδες Θεσσαλονικέων και 
τσιγγάνων παρά τη σχετική απαγόρευση (Fleming, 
2009: 178/Pierron, 2004: 280).  

Η αδιαφορία και η έλλειψη αλληλεγγύης των Ελ-
λήνων κατοίκων της Θεσσαλονίκης προς τους δοκι-
μαζόμενους συμπολίτες τους, τονίζεται από αρ-
κετούς μελετητές. Ο Mazower αναφέρει πως οι ελ-
ληνικές αρχές ούτε βοήθησαν, αλλά ούτε και υπο-
νόμευσαν τους Εβραίους, κάτι που εξυπηρετούσε τα 
σχέδιά τους για τον περαιτέρω εξελληνισμό της πό-
λης. Σε αυτή τη διττή στάση ίσως οδήγησαν και οι 
μεγάλες ιστορικές περιπέτειες υπό ξένη κυριαρχία 
που έχει βιώσει ο ελληνικός λαός.  Η Arendt (1986: 
231) θεωρεί πως οι Έλληνες παρέμειναν αδιάφοροι 
τόσο κατά τη διάρκεια του πολέμου όσο και μετά 
(Σπένγκλερ-Αξιοπούλου, 1998:14-15). Η Αμπατζο-
πούλου (1993: 31-32) πιστεύει πως καθυστέρησε η 
κινητοποίηση των φορέων της πόλης. Ο Pierron 
(2004: 276) καταλήγει πως όση βοήθεια και αν 
υπήρξε, δεν ήταν αρκετή για τη διάσωσή τους. Προ-
φορικές μαρτυρίες επιζώντων αναφέρουν, επίσης, 
πολλές περιπτώσεις παροχής βοήθειας χριστιανών 
προς Εβραίους (Δενελάβα-Εξαδακτύλου, 2010: 150). 
Η απροσδόκητη συνεργασία που έδειξε η κοινότητα 
με τις ναζιστικές αρχές της Θεσσαλονίκης, 
προφανώς από φόβο, έπαιξε, επίσης, τον ρόλο της 
(Fleming, 2009: 180-181/Κούνιο – Αμαρίλιο, 2006: 
74-75). Πολλοί Εβραίοι που είχαν κρυφτεί γύρισαν 
γιατί ήθελαν να είναι με την οικογένειά τους (Κού-
νιο-Αμαρίλιο & Ναρ, 2006: 76/ Αμπατζοπούλου, 
1994: 118). Τέλος, το γεγονός πως πολλά γηραιότε-
ρα μέλη δεν μιλούσαν ελληνικά, αλλά μόνο τη 
λαντίνο γλώσσα της σεφαριδιτικής κοινότητας και 
δεν μπορούσαν να παρουσιαστούν εύκολα ως χριστι-



  

ανοί για να σωθούν (Δενελάβα-Εξαδακτύλου, 2010: 
190). 

Η παρουσία Εβραίων ηρώων στα διηγήματα του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και του Γιώργου Ιωάν-
νου εντάσσεται, σχεδόν στο σύνολό τους, στο πλαί-
σιο της εποχής που γράφονται. Στα διηγήματα του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη συναντούμε πολλά από 
τα προαιώνια στερεότυπα που συνοδεύουν την εβραϊ-
κή φυλή ανά τον κόσμο. Οι Εβραίοι είναι οι δαιμό-
νιοι, αδίστακτοι έμποροι που κάνουν τα πάντα για 
το κέρδος. Περιπλανούνται και αρέσκονται στο να 
εξασκούν τη μαγεία είτε οι άντρες είτε οι γυναίκες 
ιδιαίτερα επιδέξια. Δεν διατηρούν πολύ στενές σχέ-
σεις με τους χριστιανούς και  ούτε οι χριστιανοί μα-
ζί τους. Είναι περισσότερο επιφανειακές. Στο διήγη-
μα Ο Χαραμάδος διαπιστώνουμε το σημαντικό μέ-
γεθος της πολιτικής και οικονομικής ισχύος της 
εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Η αναφορά 
στο πογκρόμ εναντίον των Εβραίων της Κέρκυρας 
το 1891 στο διήγημα Ο αντίκτυπος του νου κατα-
δεικνύει όλα τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και την 
αντίθεση του συγγραφέα στα θλιβερά γεγονότα που 
συνέβησαν τότε.  Ο Γιώργος Ιωάννου αναφέρεται 
αρκετά εκτεταμένα στα γεγονότα της ναζιστικής 
κατοχής στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στον αφα-
νισμό της πολυάριθμης εβραϊκής κοινότητας της πό-
λης. Οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων της πόλης πε-
ριγράφονται ως ανεκτικές. Στις γειτονιές οι σχέσεις 
είναι, κάποιες φορές, πιο στενές.  Οι προκαταλήψεις 
και τα στερεότυπα κατά των Εβραίων εξακολουθούν 
να ισχύουν και να ενισχύονται με την άνοδο του να-
ζισμού στη Γερμανία. Το μένος μίας μερίδας του 
πληθυσμού κατά των Εβραίων φαίνεται ολοκάθαρα 
σε περιπτώσεις, όπως η καταστροφή του εβραϊκού 
κοιμητηρίου μετά την κατάσχεση από τους Ναζί. Η 
σταδιακή παγίδευση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης 
ως τη μεταφορά και εξολόθρευσή της στα ναζιστικά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης δίνεται με μελανά χρώ-
ματα. Από την καταγραφή, το κίτρινο αστέρι, τα 
γκέτο και τη μεταφορά, ο συγγραφέας-αφηγητής, πα-
ρακολουθεί, συμπάσχει και στηλιτεύει τις συνθήκες 
που οδήγησαν στον θάνατο 50.000 ανθρώπους.         

Η διαιώνιση στερεοτύπων και προκαταλήψεων 
απέναντι σε διαφορετικούς λαούς και θρησκείες, όπως 
στην περίπτωση των Εβραίων, δεν παύει να δημιουρ-
γεί εντάσεις, παρεξηγήσεις, ακόμη και πρωτόγνωρες 
τραγωδίες σαν αυτή του Ολοκαυτώματος. Η παρου-
σία ηρώων εβραϊκής καταγωγής στο έργο του Αλέξαν-
δρου Παπαδιαμάντη και του Γιώργου Ιωάννου μέσα 
από τις δύο έρευνες που μελετήσαμε ιχνηλατούν την 
ιστορική και κοινωνική πορεία τους καθιστώντας επι-
τακτική την ανάγκη ανεκτικότητας, ανεξιθρησκίας και 
σεβασμού στη διαφορετικότητα σε όλα τα επίπεδα.   
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Χαίρετε. Η άνοδος της Χρυσής Αυγής με απα-

σχόλησε πολύ αυτά τα χρόνια. Αδυνατούσα να συλ-
λάβω πως ένα ναζιστικό μόρφωμα που γεννήθηκε 
και τράφηκε από τη βία και το μίσος, έγινε τρίτο 
κόμμα στη χώρα μας. Δε χωρούσε το μυαλό μου 
πως μια χώρα που κόντεψε να αφανιστεί από τη να-
ζιστική κατοχή, έκλεισε το μάτι στους ιδεολογικούς 
απογόνους. Ερμηνείες κοινωνικές, οικονομικές, πο-
λιτικές υπάρχουν πολλές και έχουν καταγραφεί. Χά-
ζευα τις προάλλες τον πίνακα του Νταλί Η εμμονή 
της μνήμης (1931). Θα με ρωτήσετε τώρα τι δου-
λειά έχει η εσωτερική κατάδυση ενός σουρεαλιστή 

στον κόσμο των ονείρων με την άνοδο ενός ναζι-
στικού κόμματος; 

Έχω δει την εμμονή ως μια φαλτσέτα. Μπορεί ν’ 
ανοίξεις δρόμο στη ζούγκλα ή να κοπείς σε χίλια 
κομμάτια. Η εμμονή οδηγεί σε μεγάλα έργα και κα-
ταστροφές, ανάλογα με τους σκοπούς και τις πρά-
ξεις των ατόμων και του συνόλου. Η εμμονή όμως 
κρατά ζωντανή την εικόνα. Δε σε αφήνει να ξεχά-
σεις ή να προσπεράσεις. Με τη λήξη του Β' Παγκο-
σμίου Πολέμου πάρθηκε η απόφαση να τιμωρηθούν 
τα μεγάλα ναζιστικά κεφάλια στη Νυρεμβέργη και 
τα υπόλοιπα πεπραγμένα και οι δράστες αυτών να 
περάσουν στη λήθη. Ήταν μια συνειδητή απόφαση, 
όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Οδή-
γησε στην  Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά, παράλληλα, 
προσπέρασε βιαστικά τις ναζιστικές θηριωδίες, σαν 
να μην υπήρξαν. 

Μην φανταστείτε πως ο ναζισμός δεν είχε απή-
χηση σε πνευματικούς ανθρώπους της εποχής. Ο 
Γερμανός φιλόσοφος Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο κατεξο-
χήν εκπρόσωπος του υπαρξισμού, διανοητής  με 
αναζητήσεις και πραγματείες όχι αμελητέες, έγινε 
μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος τρεις 
εβδομάδες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους 
ναζί.  Ως πρύτανης του πανεπιστημίου του Φράι-
μπουργκ επέτρεψε να πραγματοποιηθούν τρεις καύ-
σεις βιβλίων στον ιερό χώρο τού Πανεπιστημίου. Τι 
ύβρις! Ο νομπελίστας συγγραφέας Γκύντερ Γκρας 
που στηλίτευσε όσοι λίγοι το ναζιστικό παρελθόν 
της Γερμανίας, είχε καταταχθεί στα Waffen-SS. 
Έτερος νομπελίστας συγγραφέας ο νορβηγός Κνουτ 
Χάμσουν, υποστήριξε την κυβέρνηση Κουίσλινγκ 
που υπήρξε το κατεξοχήν παράδειγμα κυβέρνησης 
συνεργασίας των εγχώριων δοσίλογων με τις δυνά-
μεις του Άξονα. Ο κορυφαίος Αμερικανός ποιητής 
Έζρα Πάουντ κηλίδωσε το έργο του με την ένθερμη 
υποστήριξή του στον φασισμό. 

Τι θέλω να πω με τα παραδείγματα αυτά; Υπάρ-
χει μια λαθεμένη αντίληψη, κατ’ εμέ, που αναπαρά-
γεται στο διαδίκτυο κατά κόρον. Ο φασισμός αντι-
μετωπίζεται με τη μόρφωση. Σας έδωσα χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα καλλιεργημένων ανθρώπων 
που υπήρξαν υποστηρικτές του ναζισμού. Η μόρφω-
ση από μόνη της δεν αρκεί, αν δεν είναι στραμμένη 
στον άνθρωπο και τις ανάγκες του και όχι σε άγονες 
αναζητήσεις συστημάτων και ιδεολογιών, που θα 
επιφέρουν μια «τελική λύση».  

Σε αντίθεση με τον πίνακα του Νταλί, υπήρξε 
μια εμμονή της λήθης. Η μνήμη ξεθώριασε. Τα ρο-
λόγια που σημάδεψαν τις μέρες και τις ώρες των 
ναζιστών έλιωσαν, έγιναν πολτός. Μόνο εμείς, σαν 
μερμήγκια του πίνακα, κουβαλούσαμε τα κομμάτια 
μιας ουμανιστικής Ευρώπης σε αποσύνθεση, καθώς 
ο Ευρωπαίος άνθρωπος μετατράπηκε σταδιακά σε 
στατιστικό μέγεθος. Δε θα σας κουράσω άλλο. 
Όταν το κακό επιστρέφει, αυτό συμβαίνει γιατί δεν 
είμαστε αρκετά εμμονικοί. Η έλλειψη μνήμης μας 
εξασφαλίζει ότι προχωράμε μπροστά χωρίς να στρέ-
φουμε το κεφάλι πίσω διαρκώς. Όμως παράλληλα, 
είναι αναπόφευκτο να μας επισκέπτεται και να προ-
σπαθεί να μας δαγκώσει το ίδιο φίδι, που νομίζαμε 
ότι αφήσαμε πίσω. 

Τα σέβη μου.  
  

 

 

Martin Heidegger 
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