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Διότι συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις 

(κονστρουκτιβιστική πεζογραφία) 

   Στο δωμάτιο της Μαρίας, τα πετρόχτιστα συρματο-
πλέγματα της λογοκρισίας με λύσσα είχαν αγκυλωθεί, 
τέσσερα χρόνια τώρα. Ο ραδιοπομπός δεν έπαυε να με-
ταδίδει αναπαραγωγές και μιμήσεις κατευθυνόμενων ε-
νημερώσεων και προγραμμάτων. Όσες συχνότητες κι αν 
ανασκάπταμε στο μοχλό της συσκευής, δεν καταφέρνα-
με παρά να καταλήγουμε σε παρόμοιες αναφορές. Ακό-
μη και τα διαλλείματα μουσικής πανδαισίας λάμβαναν 
χώρα σε νωχελικό ρυθμό, περπατώντας ψιθυριστά στις 
σκοτεινές γωνίες εργαλειακών παρασπονδιών. Στα κε-
λεύσματα της νιότης, μιας και το καθεστώς των συνταγ-
ματαρχών επέβαλε την καθυπόταξη της πραγματικότη-
τας σε κανόνες και πλαίσια ασφυκτικού ελέγχου, καλπά-
ζαμε τη φαντασία μας ελεύθερα και δημιουργικά. Τι κι 
αν ο εκάστοτε εκφωνητής εκθείαζε τα κυβερνητικά απο-
τελέσματα της δικτατορίας στους μαθηματικούς βιοπο-
ριστικούς δακτυλίους των ελλήνων πολιτών; Εμείς ταξι-
δεύαμε λαθραία σε μουσικές σκηνές, συναυλιακά κέντρα 
και λογοτεχνικές βραδιές γεμάτες έρωτα και ανεξέλε-
γκτα πάθη. Όλα όσα έστεκαν ενώπιον μας φυλακισμένα 
και τα οποία αγγίζανε με κίνδυνο, κυριολεκτικά, τη ζωή 
μας, τα υπερβαίναμε στα κρυφά με όχημα τη φαντασία, 
διαπερνώντας αόρατα το άγρυπνο μάτι της στρατιωτικής 
εξουσίας πολλαπλασιάζοντας το ύψος των ονείρων στις 
αθεράπευτες πεδιάδες της επιθυμίας. Σε αυτή την παρα-
ζάλη εικόνων τα έκτακτα νέα του ραδιοφωνικού πομπού 
συντάραξαν την ισορροπία του μικρόκοσμού μας. Απε-
βίωσε ο ποιητής Γεώργιος Σεφέρης. Το ημερολόγιο 
κρέμονταν στις 20 Σεπτεμβρίου 1971. 
  «Το όνομα που ακούστηκε από τα χείλη του εκφωνητή, 
μειώνοντας στο μέτρο του δυνατού την ένταση των συλ-
λαβών, υπονόμευσε την αντίστοιχη πρόσληψη του ακρο-
ατή. Ωστόσο, όσες προσπάθειες κι αν έλαβαν χώρα τα 
πρώτα λεπτά της ανακοίνωσης, δεν στάθηκε εφικτό να 
αποτραπεί η κοινωνική αναστάτωση, συνοδευόμενη από 
την είδηση θανάτου του σπουδαίου Έλληνος ποιητού. 
Τα συναισθήματα μου ανάμεικτα. Κυριαρχούσε το αί-
σθημα της απώλειας. Ένα οριζόντιο κενό απλώνονταν 
στα λογοτεχνικά μας γράμματα. Με την προηγηθείσα 
νεκρώσιμη ακολουθία, την οποία επέβαλε η εθνοσωτή-
ριος επανάσταση σε χρόνο και χώρο διαφαινόμενης α-
πώλειας της κοινωνικής μας ωρίμανσης, η απώλεια του 
φωτεινού αυτού πυλώνα των ελληνικών γραμμάτων δια-
μόρφωνε σκηνικό ολοκληρωτικού αδιεξόδου. Σήμερα ο 
Σεφέρης, αύριο ποιός; Αυτή η σκέψη βασάνιζε το μυαλό 
μου καθώς από την άλλη πλευρά του εγκεφαλικού πόλου 
κραδαίνουν ερωτήματα τα οποία σχετίζονταν με την 
ατομική και συλλογική στάση των ανθρώπων του πνεύ-
ματος στην κατάσταση εκτροχιασμού την οποία βίωνε η 
χώρα. Ο πόνος της απώλειας ενός πνευματικού καθοδη-
γητή εναλλάσσονταν με αισθήματα ψυχολογικών εκβια-
σμών, καθώς η πραγματικότητα ανέμιζε την συνολική 
αδιαφορία η οποία κυριάρχησε σε όλα τα επίπεδα της 
δημόσιας ζωής του τόπου. Η δήλωση εναντίον του κα-
θεστώτος, δύο χρόνια έπειτα από αιματηρή σιωπή, κα-
θησύχαζε συνειδήσεις. Δεν ήταν, ωστόσο, σε θέση να 
καταλαγιάσει την αποστροφή την οποία οικοδομούσε 
στη στάση των νέων ανθρώπων η παθητικότητα έναντι 
της τυραννίας, εκ μέρους των πνευματικών μας πυλώνων. 
Κάθε μου σκέψη προσέκρουε στα ατίθασα δάκρυα της 
Μαρίας. Ξαφνικά η όψη της πάγωσε. Στέγνωσαν τα δά-
κρυα στα μάτια της. Σηκώθηκε αποφασιστικά και κίνησε 
για την πλατεία Κοραή, στον καφενέ «America» τον ο-
ποίο είχαμε μετατρέψει σε χώρο άτυπων συνελεύσεων 
των φοιτητών του τμήματος Φιλολογίας. Μετά το πέρας 
των μαθημάτων, ο καφενές πλούτιζε από ανέμελες μας 
παρουσίες. Οι θεματικές, οι οποίες απασχολούσαν τις 
συζητήσεις μας, δεν διέφευγαν της ύλης την οποία διδα-
σκόμασταν στο καθημερινό ωράριο σπουδών. Μία ανια-
ρή επανάληψη κανονικοτήτων η οποία δεν θα προκα-
λούσε τα επίδοξα βλέμματα και ώτα των καθεστωτικών 
ευυπόληπτων πελατών. Στο υπόβαθρο αυτών των συζη-
τήσεων, ωστόσο, σιγόκαιγαν επιλογές από τα τεκταινό-
μενα τα οποία λάμβαναν χώρα στην Ευρώπη και τον 
υπόλοιπο κόσμο. Εισέρχονταν λαθραία στις κατακρε-

ουργημένες πένες παράνομων εντύπων. Εγώ δεν συμμε-
τείχα. Παρακολουθούσα από απόσταση τα όσα διαδρα-
ματίζονταν, παραμένοντας νομιμόφρων στη σιωπή μου»  
   Η Μαρία κινήθηκε με ταχύτητα φωτός. Την ακολού-
θησα με βήμα υπέρ του δέοντος γοργό για να μην την 
χάσω από το οπτικό μου πεδίο. Στον καφενέ επικρατού-
σε συντεταγμένη αναστάτωση. Οι συμφοιτητές έμοιαζαν 
πανικόβλητοι. Τα νέα είχαν διαδοθεί από στόμα σε στό-
μα. Τα ερωτηματικά αλλεπάλληλα, σχετίζονταν με τη 
στάση την οποία όφειλε ο άτυπος σύλλογος φοιτητών 
του τμήματος να αποφασίσει. Τα βλέμματα των θαμώ-
νων κινήθηκαν καρφωμένα πάνω μας. Οι διαστάσεις της 
ανασφάλειας σκαρφάλωναν σε κάθε πτυχή του χώρου. 
Οι κρότοι απ’ τα βάθη του λάρυγγα ακινητοποιούνταν 
στον προθάλαμο της εξωτερικής πραγματικότητας, μα-
ταιώνοντας τις κραυγές αγωνίας και φόβου ενώπιον των 
ψευδαισθήσεων. Ματαίωση, η οποία επέβαλε στη σκέψη 
και τα συναισθήματα το φίμωτρο της αθωότητας. 
   «Αναμέναμε τις ενέργειες των πρυτανικών αρχών κα-
θώς και των καθηγητών του τμήματος Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα αποτελούσαν την πρώτη 
πράξη του δράματος προκειμένου κι εμείς, υπό την α-
σφάλεια των θεσμικών φορέων, να πράξουμε αναλόγως, 
στη μνήμη του Γ. Σεφέρη. Επρόκειτο για διπλωματι-
κούς χειρισμούς, το αποτέλεσμα των οποίων θα έκρινε 
τη συνολική στάση της φοιτητιώσας νεολαίας. Ήταν η 
στιγμή κατά την οποία αναγνώρισα στον εαυτό μου μία 
μορφή δισυπόστατης φύσης. Το λογικό φερέφωνο του 
νωτιαίου μυελού συνέδεε την σπονδυλική μου στήλη με 
νευρώνες κρανιακής λειτουργίας, διαμορφώνοντας τους 
όρους συγκροτημένης παρουσίας μου σε ασφαλείς α-
τραπούς προσαρμοσμένης αποδοχής της πραγματικό-
τητας. Είχε μετουσιωθεί σε ψυχοσωματική στάση η ανα-
γκαία υπόκλιση στην στρατιωτική εξουσία. Εξάλλου, η 
κοινωνική θέση των γονέων δεν μου επέτρεπε εναλλακτι-
κές διεξόδους. Καθοδηγούμουν με ακρίβεια εκατοστών 
υπό τις οδηγίες επίβλεψης. Το παραμικρό στραβοπάτη-
μα έθετε σε κίνδυνο την συνολική εικόνα της οικογενεί-
ας. Είχα εκπαιδευτεί σε αυτού του είδους την πειθάρχη-
ση. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, αναγνώριζα και μία 
αθέατη πτυχή της συναισθηματικής και ψυχικής μου υ-
πόστασης, η οποία παρέμενε ανεξερεύνητη σε όφελος 
ονειρικών φαντασιώσεων. Αυτή η μορφή εσωτερικευμέ-
νης σύγκρουσης ασκούσε αφόρητη πίεση, νεκρώνοντας 
τη ζωτικότητα της νεανικής μου ενέργειας. Τα προϊόντα 
της σκέψης μου μεταβάλλονταν άρδην στα εκάστοτε 
δεδομένα. Ήμουν προέκταση του οικογενειακού μου 
περιβάλλοντος. Ελάχιστα τα περιθώρια ανάσας σε έτε-
ρους τόπους. Η, εν λόγω, αιχμαλωσία καθρεφτίζονταν 
ανώμαλα στις απύθμενες συσπάσεις κατάθλιψης, τις ο-
ποίες αφομοίωνα ασύστολα. Αυτή η συγκυρία αποκάλυ-
πτε το ατομικό μου δράμα. Ήταν επιταγή μελλοντικής 
αναγνώρισης η ενεργητική στάση ενώπιον του θρήνου 
για τον χαμό του σπουδαίου ποιητού. Οι απαντήσεις τις 
οποίες όφειλα στον εαυτό μου έλαβαν θυελλώδεις υπερ-
μεγέθη στις απόψεις των συναδέλφων φοιτητών και δη 
της Μαρίας. Ήμουν ερωτευμένος. Τα συναισθηματικά 
τοιχώματα βροντούσαν αδιαλείπτως σε κάθε της νεύμα. 
Ένιωθα τις στήλες του αίματος μου να εκτοξεύονται με 
πείσμα και αφοσίωση στο φιλικό της άγγιγμα. Οι επι-
δρομές της συστολής κατεδαφίζονταν στην αποστομωτι-
κή εξωστρέφεια που γοήτευε ολοένα τις επιθυμίες μου. 
Τα μηνίγγια των καρδιακών επάλξεων αδημονούσαν σε 
κάθε της παράγγελμα. Το πρόσωπο της οικειοποιούνταν 
την θλιβερή μου όψη, στις ρομαντικές καταβολές των 
ενοχών. Ενοχών, για τις ακροτελεύτιες στάσεις της φο-
βισμένης δόμησης του χαρακτήρος μου» 
   Η Μαρία ανέλαβε ρόλο οργανωτικό στις ενδεχόμενες 
επιλογές των φοιτητών. Η επιχειρηματολογία της υπέρ 
μίας ανεξάρτητης, απ’ το ακαδημαϊκό στρώμα των κα-
θηγητών και των αντίστοιχων αρχών, ενέργειας κέρδιζε 
ολοένα περισσότερο έδαφος στις απόψεις των συναδέλ-
φων. Δεν έλειψαν και οι φωνές οι οποίες ζητούσαν σιω-
πηλή παρουσία στην κηδεία του ποιητού, σε απόσταση 
ασφαλείας από τα τεκταινόμενα. Άλλοι, πρότειναν τη 
σύνταξη μίας δημόσιας ανακοίνωσης εκ μέρους του άτυ-
που συλλόγου φοιτητών του τμήματος Φιλολογίας και 
διανομή της στον ημερήσιο Τύπο. Ήταν μία έμμεση 

προσπάθεια αφενός να τιμήσουμε τη μνήμη του αποθα-
νόντος υπογραμμίζοντας την σπουδαιότητα της παρου-
σίας του στην πορεία αναγέννησης των ελληνικών γραμ-
μάτων, αφετέρου να διοχετευτούν εντέχνως αντι-
δικτατορικά μηνύματα.  Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο 
στόχος εντοπίζονταν στην αναζήτηση των κατάλληλων 
μορφών παρέμβασης στις ολόγυμνες επιταγές των στιγ-
μών. Δεν άργησε μία φωνή να παραθέσει στίχους από 
ποιήματα του Γ. Σεφέρη και σύντομα, στα χείλη των 
φοιτητών τεντώθηκαν λεπτές υφές νοσταλγίας της ελευ-
θερίας. Το κλίμα σχεδόν εορταστικό. Η Αθήνα, τις επό-
μενες ημέρες θα μετεξελίσσονταν σε πρωτεύουσα φιλο-
ξενίας ελπιδοφόρων φωνών. Εγώ παρέμενα σε απόστα-
ση, άμεσος παρατηρητής των όσων λάμβαναν χώρα πε-
ριπλεγμένος στα δικά μου, άλυτα, ζητήματα. Απ’ τις σε-
λίδες του Τύπου θα παρέλαυναν ανακοινώσεις και επι-
στολές στη μνήμη του Γ. Σεφέρη από λογοτέχνες, ποιη-
τές, καλλιτέχνες, πολιτιστικούς συλλόγους, εργατικά κέ-
ντρα κλπ. Φόρο τιμής στη βιασμένη ελευθερία, την ο-
ποία αφουγκράζονταν το δικτατορικό καθεστώς. Η σο-
ρός του Γ. Σεφέρη εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Ή-
ταν σπίθα σε κάμπο. Μία εξέλιξη την οποία δεν υπολό-
γισε η πανταχού παρούσα εξουσία. Η νεκρώσιμος ακο-
λουθία θα πραγματοποιούνταν το απόγευμα της 22ας 
Σεπτεμβρίου. 
   «Πράγματι, οι ώρες εκείνες έμοιαζαν με πύρινες δάδες 
που κατέκαιγαν τα συνθήματα της αξιοπρέπειας ενός 
ολάκερου λαού. Στη δική μου περίπτωση, η σιγή του 
νεανικού σφρίγους βάδιζε ατέρμονα στην απολεσθείσα 
βαναυσότητα. Πλέον, ολοκάθαρα διέβλεπα στον παλμό 
των λέξεων και των κινήσεων της Μαρίας, τον διάχυτο 
πολιτικό συμβολισμό τον οποίο επιχειρούσε να εμφιλο-
χωρήσει στους συμφοιτητές, με επίκεντρο τη μνήμη του 
Γ. Σεφέρη. Έμοιαζαν με ευκαιρία ολκής αντίστοιχα 
συμβάντα προκειμένου να λειτουργήσουν ως γέφυρες με 
το εγκλωβισμένο ασυνείδητο του φυλακισμένου εγωι-
σμού και του δημοκρατικού αισθήματος. Εις ώτα α-
κουόντων τα λόγια της Μαρίας εμβόλιζαν και τις τελευ-
ταίες αντιστάσεις των παρευρισκομένων, πρόθυμοι να 
ακολουθήσουν την τάξη της συνειδήσεως των, δείχνο-
ντας ανυπακοή στις περιστάσεις και τις εγκυκλίους. Εγώ 
απομακρύνθηκα σταδιακά και με τα πέλματα σε κατά-
σταση υστερίας έφτασα στην οικεία των γονέων μου. 
Επακολούθησαν συζητήσεις επί συζητήσεων οι οποίες, 
εν τέλει, κατέληξαν στην απαγόρευση συμμετοχής στην 
κηδεία του ποιητού» 
   Η αγωνία, την ημέρα της κηδείας, κορυφώνονταν από 
λεπτό σε λεπτό. Ορισμένοι φοιτητές είχαν ξεριζωθεί το 
προηγούμενο βράδυ από τις πατρικές τους εστίες προ-
κειμένου να βρίσκονται σε χώρους στους οποίους ένιω-
θαν την ασφάλεια των κοινών χνώτων, σφραγίζοντας το 
πέρασμα της άγνοιας για τα μελλούμενα. Ανάμεσα τους 
και η Μαρία. Κλεισμένος στα τείχη του δωματίου μου, 
την φανταζόμουν βουτηγμένη στην αυτοπεποίθηση την 
οποία απέπνεε η παρουσία της. Απ’ την πρώτη στιγμή 
γνωριμίας επανερχόταν σαν κινηματογραφική εικόνα σε 
αργή ροή οι κινήσεις των χεριών της, το άπλωμα των 
μαλλιών της, το εν εγρηγόρσει βλέμμα της, την απα-
στράπτουσα ενέργεια της. Προτού επιβληθεί σαρωτικά ο 
στρατιωτικός νόμος προλάβαμε να ανταλλάξουμε χαμό-
γελα αληθινής έκφρασης. Σε καιρούς τρικυμισμένους, με 
τις αποστάσεις της κοινωνικής λειτουργίας σε νευρική 
κρίση, τολμούσαμε να σχεδιάσουμε το χρώμα της άνοι-
ξης, έστω και πλατωνικά. Χρόνια εκκολαπτόμενης α-
νομβρίας υποδέχονταν τις κορυφώσεις των αισθήσεων 
καθώς έλιωναν τα χρώματα της ίριδας στο βουλωμένο 
κερί της προσμονής. Δεν απαιτούνταν πλέον συστάσεις. 
Οι χειροκίνητες παλέτες μετουσίωναν το κενό του χρό-
νου και του βάθους των εξελίξεων σε θερμή κρούση ε-
ρωτικών αποστάξεων του μυαλού μου.  
   Σε αυτό το βάθρο της ιστορίας, την επόμενη μέρα, 
επέλεξε να επαναστατήσω έναντι των αρμόδιων πλαισίων 
που χρόνια τώρα όριζαν τις επιλογές μου. Από νωρίς 
φοιτητές συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Ανάμεσα τους κι εγώ. Στα ίδια μάρ-
μαρα διαδραματίζονταν πολιτικές συγκεντρώσεις, φοιτη-
τικές εκδηλώσεις, κοινωνικές διαμαρτυρίες. Στις ίδιες 
χωρικές διαστάσεις αντιλαμβάνονταν κανείς το χρέος 
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έναντι της μνήμης που αναλογούσε στον καθένα από 
εμάς. Νέοι και νέες κατέφθαναν βαστώντας στα χέρια 
λουλούδια και στεφάνια. Άλλοι, μελετούσαν στις πρωινές 
εφημερίδες επιστολές και κείμενα με επίκεντρο τον Γ. 
Σεφέρη, συνταγμένες από ανθρώπους των γραμμάτων 
και των τεχνών. Τα ονόματα των Νίκου Γκάτσου, Νίκου 
Εγγονόπουλου, Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Ρίτσου, Αντώ-
νη Σαμαράκη, Στρατή Τσίρκα και άλλων προσωπικοτή-
των, υπερνικούσαν το πέπλο σιωπής με το οποίο επιχεί-
ρησε να σκεπάσει το γεγονός η στρατιωτική δικτατορία. 
Τα λόγια τους σήμαναν το εγερτήριο σάλπισμα μίας 
νέας πραγματικότητας. Η ουτοπία αφουγκρασμένης αι-
σιοδοξίας δεν ήταν σε θέση να ακυρώσει τον πόθο έκ-
φρασης αυτής. Κι εκείνη έστεκε αγέρωχα ανάμεσα στο 
πλήθος που ολοένα φούντωνε σαν χειμαρρώδης ποταμός 
και χρονομετρούσε το πέρασμα για να εκτοξευθεί με 
ορμή. Συσσωρευμένη ελευθερία συνειδήσεων απέτισε 
φόρο τιμής στο ανθοστόλιστο φέρετρο του ποιητού. 
Ενώπιον της ξύλινης νεκρικής κλίνης τρία στεφάνια δια-
κρίνονταν για την ταυτότητα των αποστολέων τους. 
Πρόκειται για πολιτικούς κρατούμενους από τις φυλακές 
Τρικάλων και Αλικαρνασσού. Έκδηλες οι προεκτάσεις 
πολιτικών συμβολισμών. Η προσπάθεια αποπολιτικο-
ποίησης της κηδείας του Γ. Σεφέρη εκ μέρους του δι-
κτατορικού καθεστώτος ναυάγησε οικτρά. Οι πρυτανικές 
αρχές στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν περιο-
ρίστηκαν στις εθιμοτυπικές καταθέσεις στεφάνων και τις 
αντίστοιχες δημοσιεύσεις κειμένων υμνολογώντας τον 
ποιητή. Πρωτοστάτησαν στη συνοδεία του φέρετρου και 
υπήρξαν δραστήριοι στην προάσπιση των φοιτητών όταν 
οι αστυνομικές αρχές επιχείρησαν να διασπάσουν τον 
ανθρώπινο κλοιό, καθοδόν στο Α΄ Νεκροταφείο Αθη-
νών. 
   «Τη στιγμή κατά την οποία δόθηκε το σύνθημα ενσω-
μάτωσης στην πομπή η οποία διάβαινε ενώπιον της λε-
ωφόρου Αμαλίας, με κατακυρίευσε ανασταλτικά το αί-
σθημα αλλεπάλληλων ερωτημάτων για το μέλλον αυτής 
της συμμετοχής. Ανάμεσα στα χιλιάδες πρόσωπα και τις 
μαρμαρωμένες σκιές, παρατηρούσα τη Μαρία που χά-
νονταν στο βάθος του πλήθους ανήμπορος να την ακο-
λουθήσω. Έμεινα καθηλωμένος ανάμεσα στους κίονες 
των φόβων μου. Στην αντιρρησία των αναστολών η δια-
πόμπευση των στιγμών με έσυρε στην σειρά των γεγονό-
των. Η ηχώ που εκβίαζε τη στάση μου διατηρούσε τον 
έλεγχο. Διαπερνούσε και συντάραζε τον αθέατο εσωτε-
ρικό μου κόσμο. Το μεταβλητό σημείο στη συνολική 
μου στάση υπήρξε η «Άρνηση» του Γ. Σεφέρη. Η ποιη-
τική αποκαθήλωσης του πνεύματος κανόνων το οποίο 
έφερα στην πλάτη μου. «Αθάνατος», «Αθάνατος» ψέλλι-
σαν οι φωνές και η λαοθάλασσα μετέδωσε το μήνυμα 
στα μήκη και πλάτη της πομπής με λυρισμό και ομοιο-
καταληξία στον ρυθμό. «Στο περιγιάλι το κρυφό κι ά-
σπρο σαν περιστέρι» αλάλαζαν οι ιαχές, σύσσωμες οχυ-
ρωμένες στα προπετάσματα της λήθης την οποία δολο-
φόνησαν τα σώματα των αστυνομικών που περιφρου-
ρούσαν τη νεκρική πορεία. Μα, δεν διστάσανε τα χείλη 
να προφέρουν το ύψιστο εκείνο αγαθό της ανθρώπινης 
ύπαρξης, «ελευθερία»! Πολλαπλάσιοι σιελογόνοι αδένες 
σχημάτισαν το σύμβολο της «ελευθερίας», στη μοναδική 
υπόκρουση κατά την οποία οι λέξεις αποκάλυπταν την 
ταυτότητα τους. Σε αυτή τη στιγμή της ατομικής αγωνί-
ας υπήρξα παρών, βολιδοσκοπώντας την αμεσότητα της 
γενεάς εκείνης στην οποία δεν λησμονήθηκε η ανθρώπι-
νη αξία» 
   Η στρατιωτική δικτατορία απ’ την πλευρά της, δεδο-
μένης της αδυναμίας να αποκρύψει το γεγονός και να 
περιορίσει τις εκδηλώσεις προς τιμήν του Γ. Σεφέρη, 
αποφάσισε να ελέγξει ασφυκτικά τα δημοσιεύματα στον 
Τύπο, τις συγκεντρώσεις του πλήθους καθώς και τη νε-
κρική πομπή την ημέρα κηδείας του σπουδαίου Έλλη-
νος ποιητού στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Ο ανθρώπι-
νος κλοιός των κατασταλτικών δυνάμεων από κοινού με 
την στρατιωτική αστυνομία και την αντίστοιχη των πό-
λεων, συγκρότησε ένα ηφαιστιογενές αφηνιασμένο μέτω-
πο στοιχισμένων συνταγμάτων με τα παράσημα πειθήνι-
ας υποταγής διακριτά. Πελώρια σώματα ογκώδους μη-
χανισμού κινητοποιήθηκαν να περικυκλώσουν κάθε σπι-
θαμή εδάφους από το οποίο θα διάβαινε η σορός του 
νεκρού. Οι στολές κατασκεύαζαν ένα ομοιόμορφο σύ-
μπλεγμα νομιμοφροσύνης, ενσταλαγμένο με τα ιδανικά 
τριμελούς συνθηματικής εποποιίας. Αντιμετώπιζαν τέ-
τοιου είδους εκδηλώσεις ως ευκαιρία να αποδείξουν την 

πίστη τους στο καθεστώς. Επίδειξη πυγμής και επιβολής 
του νόμου στην αφηρημένη του μορφή. Πράγματι, η 
διδασκαλία και η εγκεφαλική νουθεσία των σωμάτων 
ασφαλείας, είχε λάβει διαστάσεις ακραίου φανατισμού 
και χάλκευσης της ιστορικής μνήμης. Στις τυραννίες 
είθισται η αρχαία τραγωδία να αναλαμβάνει ρόλο ανα-
τόμου στα ερείπια ανθρώπινων πτωμάτων. Στη σημερινή 
της εκδοχή, η τέχνη της υποκριτικής έκρυψε αποπνικτι-
κά τη γλώσσα της ράβοντας με περιδέραια τον συμβι-
βασμένο της κομφορμισμό. Ούτε ως κωμωδία δεν επα-
νήλθε στη σκηνή του θεάματος. 
   Οι, περιορισμένης έκτασης, ατομικές ή συλλογικές 
αντιδράσεις έως εκείνη τη στιγμή, δεν ήταν σε θέση να 
διασπάσουν το μέτωπο καπνού το οποίο αγκυροβόλησε 
στα προάστια της χώρας. Οι εντολές τις οποίες μεταβί-
βαζε το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με την τήρηση της 
έννομης τάξης, υπήρξαν σαφείς. Εντολές οι οποίες επι-
δέχονταν πληθώρα ερμηνειών και εφαρμογών. Η ανά-
κρουση του «Εθνικού Ύμνου», εκ μέρους των συμμετε-
χόντων, σκόρπισε ρίγη συγκινήσεως στους ταγούς της 
ασφάλειας. Δεν λήφθηκε υπόψη το ύφος της γλωσσικής 
έκφρασης το οποίο έκρουε τη θύρα των δεσμωτών στις 
υπαινικτικές αναφορές άμεσα σχετιζόμενες με την έννοια 
και το περιεχόμενο της αγωνιζόμενης «ελευθερίας». 
  «Ήταν στιγμές μοναδικής συλλογικής αγαλλίασης, κα-
θώς η γλωσσική εκφορά του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» 
του Διονυσίου Σολωμού καρφώνονταν σαν πρόκα στα 
εχθρικά βλέμματα των αστυνομικών αρχών, τα οποία 
παγίδευσαν κάθε γεωγραφική πτυχή του χώρου με τρό-
πο ασφυκτικά περιοριστικό. Κι όμως, από τα χείλη ενός 
αγνώστου μέσα στο πλήθος ακούστηκε η ποιητική εκ-
φορά της μαγείας, «Δημοκρατία». Μία βουή εξαπλώθη-
κε επί χιλιόμετρα ως την προμετωπίδα της νεκροφόρας. 
Ένιωθα τους πνεύμονες μου να συστέλλονται και να δια-
στέλλονται με ταχύτητα παροιμιώδη. Οι καρδιακοί 
παλμοί γιόρταζαν τη λαχτάρα του φόβου, ο οποίος με 
θρασύτητα είχε θρονιαστεί στο αβυσσαλέο φόρεμα των 
τεντωμένων μου δερματικών απολήξεων, σκανδαλίζο-
ντας τα κύτταρα μου. Να σπαρταράν τα φευγαλέα αρώ-
ματα σε κάθε βήμα προς την τελική ρήξη, ισορροπημέ-
νης  χρονικής ανεπάρκειας. Τα δεδομένα μεταβάλλο-
νταν από λεπτό σε λεπτό, όση ώρα οι τεχνικοί δείκτες 
της πομπής καθόριζαν την απόσταση που μας χώριζε 
απ’ τα τελευταία μέτρα της ήττας» 
   Στο άκουσμα της λέξης «Δημοκρατία», η τελευταία 
υψώθηκε στο ανάστημα της «ελευθερίας» κι απ’ το έδα-
φος στο οποίο γονάτιζαν αμείλικτα οι γενεές του πολιτι-
σμού, ακούστηκαν τα πρώτα χτυπήματα των αστυνομι-
κών δυνάμεων στο δεξί άκρο της νεκρικής πομπής. Υ-
πήρξε καταπέλτης η αφηνιασμένη τρομοκρατία της στο-
λής η οποία εξαπολύθηκε άναρχα. Ένας ήχος πολεμικής 
διαμαρτυρίας εκπυρσοκρότησε στις τάξεις των αρχών 
διαπερνώντας τις τυμπανικές μας ευαισθησίες. Παρακο-
λουθούσα την ανθρώπινη μάζα να διασκορπίζεται, φύλλα 
δέντρου που τα περιμαζώνει ο άνεμος, στην άσφαλτο. Ο 
βασικός κορμός των φοιτητών ο οποίος συνόδευε τη 
νεκρική πομπή κατακρεουργήθηκε στην αιφνιδιαστική 
παρέμβαση του νόμου και της τάξης. Τα χτυπήματα 
διαδόθηκαν κατά παντός υπευθύνου. Χειμαρρώδης ορδή 
παρακρατικών συνεπικουρούσαν τη δράση των νομίμων 
σωμάτων. Τι κι αν οι στίχοι του ποιητού, από στόμα σε 
στόμα, κράδαιναν τις νοηματικές αναφορές σαν σε ση-
μαία σύμβολο τελευταίας πνοής; Η βαρβαρότητα ακο-
λούθησε το μόνιμο δρομολόγιο το οποίο είχε αποστη-
θίσει στα χρόνια της ακατάστατης θώπευσης. Η ανωμα-
λία της καταστολής μαστίγωνε τα αθώα όμματα του Γ. 
Σεφέρη, περιφραγμένος καθώς ήταν στο φέρετρο της 
τελευταίας του κατοικίας. Ακόμη και στην ύστατη εκείνη 
διαδρομή, υποχρεώθηκε να σιωπήσει αιωνίως υπό το 
σκεύος απαράμιλλης αποκτήνωσης, την οποία προ διετί-
ας είχε καταδικάσει. 
   «Κι ανάμεσα στα ανθρώπινα σώματα που τάραζαν την 
ηρεμία της κοιμώμενης «ελευθερίας» στην αστυνομο-
κρατούμενη πομπή του Γ. Σεφέρη, διέκρινα τη Μαρία 
πεσμένη στην άσφαλτο. Αστραπιαία αισθάνθηκα τα τρό-
παια του έρωτος μου να κρέμονται επί ξύλου. Γρήγορα, 
μαζεύτηκαν γύρω της και την περικύκλωσαν αστυνομι-
κοί. Δεν δίστασαν να απλώσουν βίαια τα πέλματα των 
ποδιών τους στον σωριασμένο σωματικό σπόνδυλο που 
θύμιζε άνθρωπο, με τα άκρα σε αποσύνθεση και το κρα-
νίο μπλεγμένο στις αιμάτινες πτυχώσεις καθώς ζωγράφι-
ζε το καβαλέτο γκριζωπού προσώπου οδοστρώματος. 

Οι όροι λογικής σκέψης με εγκατέλειψαν επιδεικτικά. 
Ένιωθα εξ ολοκλήρου παράλυτος. Στα δευτερόλεπτα τα 
οποία μεσολαβούσαν της τυφλής αστυνομικής επιθέσεως 
και της συνειδητοποίησης της κατάστασης διάλυσης 
στην οποία επήλθε το σώμα των παρευρισκομένων ενώ-
πιον μου, διαδραματίστηκε ο τελευταίος σπασμός ποιη-
τικής πνοής στο ακρωτήριο της «Άρνησης». Δεν μίλησα. 
Ούτε τότε, ούτε ποτέ έκτοτε. Έσπευσα να κρυφτώ στο 
χάος του τρομοκρατημένου λαού. Κι ανάμεσα τους να 
σκύβω ολοένα περισσότερο το μέτωπο στον πυθμένα 
της υποτέλειας, αποφεύγοντας την διατάραξη της ατομι-
κής μου ευθύνης. Στην μίζερη αφαίρεση της αυτογνωσί-
ας δεν παρέλειψα να μειώσω περαιτέρω την όποια αξία 
μου προσέδιδε η αυθύπαρκτη υπόσταση του καθεστώ-
τος. Η ιστορία παρέμεινε ουδέτερη στις κραυγές από-
γνωσης, κι εγώ τελετουργικά σκυμμένος στον μικρόκο-
σμο της νηνεμίας» 

Αντώνης Χαριστός            

Τοτέμ 

    Οι παγωμένοι αστράγαλοι του Κλώντι ήταν η μεγα-
λύτερη απόδειξη της ματαιοδοξίας του. Προτιμούσε τα 
παντελόνια που άφηναν ακάλυπτο αυτό το λεπτό μέρος 
του σώματός του και πάντα φορούσε κοντομάνικα 
μπλουζάκια για να αναδεικνύει τα μακριά σαν κλαδιά 
χέρια του. Με βλέμμα απλανές άφηνε τα κορίτσια να τον 
κοιτάνε, να ρίχνουν δήθεν τυχαία την τιράντα, να γυμνώ-
νουν τους ώμους τους. Εκείνος αυτάρεσκος, μα ανίκανος 
για οποιαδήποτε κίνηση. Φοβικός. Σίγουρος, ίσως. Χα-
μένος στην αδιαφορία για κάθε τι ζωτικό, αδιαφορία που 
μόνο ένα τραύμα μπορεί να προκαλέσει.  
   Κάποιοι τον έλεγαν καταραμένο. Οι φήμες τον ήθελαν 
να σέρνει πίσω του μια τραγωδία. Να είναι ο βράχος 
που τσακίζει όποιον του δείχνει στοργή. Είχε εξάψει την 
περιέργειά μου. Ήμουν τότε στην πιο χαρούμενη φάση 
της ζωής μου, ένα ποτάμι συναισθημάτων και διαθέσεων, 
ένας εύθυμος άνθρωπος, έτοιμος να αποθεώσει κάθε μι-
κρή καθημερινή ευτυχία. Έγραφα μανιωδώς για οτιδή-
ποτε, μα κυρίως για εκείνον. Αν δεν το ζήσεις πώς θα το 
γράψεις, λένε. Κι όμως, εγώ έγραφα. Έγραφα για τον 
άγνωστο στο διπλανό τραπέζι, για το ψυχρό αυτό πλά-
σμα με τα γυάλινα μάτια. Ήμουν εμμονική, υπέφερα το 
θεσπέσιο αίσθημα του ανεκπλήρωτου. Η Μούσα δεν σου 
δίνεται κι ευτυχώς γι αυτό. Η Μούσα είναι το άπιαστο, 
ένας άνθρωπος απόμακρος και βουβός. Ένας άτιμος, 
ίσως. Η γραφή είναι ένα παιχνίδι εξουσίας με τη Μούσα. 
Και μαντέψτε ποιος νικάει στο τέλος.   
   Το είχα πια αποδεχτεί. Ο Κλώντι δεν θα υπέκυπτε 
ποτέ. Ούτε σε μένα, ούτε σε καμιά μας. Κανείς δεν ήταν 
έτοιμος να διαχειριστεί μια ενήλικη εξέλιξη των πραγμά-
των. Το είδωλο αποκαθηλώνεται στις πραγματικές του 
διαστάσεις και η τέχνη δεν μπορεί πια να το απογειώσει. 
Τον χάσαμε.  
   Κάποιοι είπαν ότι έφυγε στο εξωτερικό. Κάποιοι ότι 
κρεμάστηκε. Όλοι συμφώνησαν ότι έτσι ήταν καλύτερα. 
Ένα ρεμάλι λιγότερο στην πόλη μας. Τον είδα μετά από 
χρόνια σε ένα παγκάκι. Μια παράξενη ομίχλη τύλιγε το 
μπουφάν του. Οι αστράγαλοι πάντα γυμνοί. Τα πλούσια 
μαλλιά του είχαν αραιώσει και ο ίδιος είχε χάσει τη 
στόφα του εφηβικού ινδάλματος. Πεινούσε. Λυπήθηκα 
που τον είδα έτσι. Τον πήρα και τον φρόντισα. Μα δεν 
μου δόθηκε ούτε τότε. Οι μέρες κυλούσαν κι εγώ, άτε-
κνη, γεννούσα και φρόντιζα εκείνον. Τον είχα σαν ψυχο-
παίδι μου. Έστρωνα κρεβάτια, έπλενα πιάτα, δίπλωνα 
ρούχα. Καμιά φορά τον χάζευα που κοιμόταν. Βεβαιω-
νόμουν ότι ανέπνεε. Τα ασθενικά πόδια του χάνονταν 
στο παντελόνι της πιτζάμας τόσο που νόμιζες ότι από τη 
μέση και κάτω εξαϋλώνεται. Τις νύχτες, όταν με κοιτού-
σε, τα πράσινα μάτια γινόντουσαν μαύρα, κόρη και ίριδα 
ενιαίες, τόσο που νόμιζες ότι θα μαυρίσουν και το α-
σπράδι. Τις μέρες φοβόμουν ότι κάτι κακό θα μου συμ-
βεί, τόσο κοντά που είχα έρθει στον δαίμονα. Μα δεν με 
έβλαψε ποτέ του.    
   Με τον καιρό δυνάμωσε. «Θα φύγω», μου είπε, με την 
παλιά του κοφτή σιγουριά. Το δέχτηκα. Δεν μπορούσα 
να κάνω και πολλά.  Στην ιδιότυπη σχέση μας ποτέ δεν 
αποφάσιζα εγώ. Τον είδα να κατεβαίνει τις σκάλες χωρίς 
να πει ούτε ευχαριστώ. Έπειτα έκλεισα την πόρτα με 
ανακούφιση.  

Δεν ξαναέγραψα ποτέ.  
Κατερίνα Ζαμπανιώτη 
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Στέργιος 

Σε διήγηση του πατέρα μου Χαράλαμπου 

   Στον Κάτω Θόλο είχαμε τον Στέργιο  Ιακωβίδη. Από 
τον Πόντο ήρθαν τέσσερα αδέρφια, Στέργιος, Σταύρος, 
Ιάκωβος, Χαράλαμπος και δυο ανιψιές, η Όλγα και η 
Λουκία. Η Όλγα ήταν καμπούρα και άσχημη, ενώ η Λου-
κία ήταν όμορφη. Κάποτε ήρθε ένας από ένα χωριό της  
Σταυρούπολης και ζήτησε την όμορφη Λουκία. Συνεν-
νοήθηκαν τα αδέρφια, δέχτηκαν να του δώσουν την 
Λουκία, αλλά την στέψη την έκαναν στο σπίτι  το βράδυ 
με καζόλαμπα, σχεδόν στα σκοτεινά και δίπλα στον γα-
μπρό έβαλαν την καμπούρα αντί την Λουκία. Τους στε-
φάνωσαν και τους έβαλαν στο κρεβάτι. Το πρωί η νύφη 
έγινε αντί Λουκία, Όλγα η καμπούρα. Θύμωσε ο γα-
μπρός, έφυγε στους συγγενείς του, γιατί δεν  είχε γονείς, 

ήταν ορφανός. Εκείνοι όμως  δεν τον δέχτηκαν και σε ένα 
μήνα ήρθε κοντά στην Όλγα. Όταν πήγαιναν στα χωρά-
φια, ο γαμπρός καβαλούσε στο γάιδαρο και η Όλγα περ-
πατούσε, με ένα μοσχάρι να σέρνει για τιμωρία. Έκαναν 
δυο αγόρια και ένα κορίτσι. Η Λουκία πέθανε νωρίς και 
ο Κυράκος με την καμπούρα έζησαν.  
   Ο γείτονάς  μου Στέργιος, όταν ήταν ακόμη στην 
Κάβζα του Πόντου, ο Νομάρχης έβγαλε διαταγή, όσοι 
έρχονται από άλλους νομούς στην Κάβζα, οι χωροφύλα-

κες τους βάζαν φυλακή. Μια μέρα βλέπει  οι χωροφύλακες 
πιάσανε μάνα και κόρη , τους πήγαιναν φυλακή. Ρώτησε 
τους χωροφύλακες «πού πάτε τις γυναίκες» και εκείνοι είπαν 

«στη φυλακή». Και ο Στέργιος είπε «τις γειτόνισσές μου πάτε 

φυλακή; Γειτόνισσές μου είναι αυτές». Το πίστεψαν οι χω-
ροφύλακες και τις άφησαν, αν και ο Στέργιος όχι μόνο 
δεν τις είχε γειτόνισσες, αλλά και ούτε τις γνώριζε.  
    Με την ανταλλαγή ο Στέργιος ήρθε στο Θόλο Παρα-
νεστίου. Αγόρασε τα χωράφια τους δεκαπέντε στρέμμα-
τα και τα φύτεψε διάφορα δέντρα, έκανε οπωρώνα και το 
κράτος υποστήριζε αυτούς που έκαναν οπωρώνα και σε 
πραγματική διανομή δεν χαλούσαν τον οπωρώνα. Κι 
έτσι ο Στέργιος απόκτησε δεκαπέντε στρέμματα χωράφι. 
Κάποτε το κράτος ήθελε να κάνει στρατώνα και η Κοι-
νότητα Παρανεστίου έδειξε τον οπωρώνα του Στέργιου, να 
χαλάσουν τα δέντρα και να κάνουν εκεί τον στρατώνα. 
Αυτός διαμαρτυρήθηκε, αλλά δεν πέρασε ο λόγος του. 
Τότε πήγε στην Καβάλα στον Στρατηγό. Ρωτώντας 
βρήκε το σπίτι τού Στρατηγού. Χτύπησε την πόρτα, τον 
άνοιξε μια γριά. (Ήταν η πεθερά του Στρατηγού ). Όταν 
τον είδε, «Στέργιο, τι γυρεύεις εδώ» τον είπε. Και ο Στέργι-

ος την ρώτησε, «από πού με ξέρεις;». Και η γυναίκα είπε. 
«Ξέχασες, στην Κάβζα μας πήρες από τους χωροφύλακες, 
λέγοντάς τους ότι ήμασταν γειτόνισσές σου;». Τον πήρε 
μέσα, τον έκανε καφέ. Ήρθε ο Στρατηγός, ρώτησε στη γυ-
ναίκα του ποιος είναι και η γυναίκα του είπε πως αυτός 
τους γλύτωσε στην Κάβζα από τους χωροφύλακες, λέγο-
ντας ότι είναι γειτόνισσές του. Και ο Στέργιος είπε στον 
Στρατηγό τι ήθελε. Ο Στρατηγός του είπε «μην στεναχω-
ριέσαι, δεν θα μπορέσουν να χαλάσουν τον οπωρώνα σου. 
Πάνε στο καλό».     
   Ο Στρατηγός πήρε τηλέφωνο τον ταγματάρχη στο 
Παρανέστι  και του είπε ο οπωρώνας να μη πειραχθεί, 
αλλού να κάνετε τον στρατώνα. Και όταν κατέβηκε ο 
Στέργιος από το τραίνο, οι εχθροί του πήγαν κοντά του 

και τον είπαν, «σε λυπηθήκαμε και είπαμε τον ταγματάρχη 

αλλού να γίνει ο στρατώνας». Και εκείνος τους είπε «σκυλιά 
με λυπηθήκατε, ο Στρατηγός πήρε τηλέφωνο τον ταγμα-
τάρχη, εγώ τώρα έρχομαι κοντά από τον Στρατηγό». Και 
έτσι με την διαταγή του Στρατηγού δεν χάλασε ο οπωρώνας 

κι έκανε το σπίτι του στην άκρη του οπωρώνα. Το άρχισε 

πολύ μεγάλο, όταν έφθασε στα κεραμίδια, δεν είχε λεφτά να 
το σκεπάσει. Ήρθε στον πατέρα μου, ζήτησε ένα χιλιά-
ρικο από της εκκλησίας τα λεφτά. Όμως ο πατέρας μου 
δεν του έδωσε δανεικά από τα λεφτά της εκκλησίας, ε-
πειδή πρόβλεπε ότι μπορεί να του κάνουν έλεγχο ο ιερέας 

με την επιτροπή. Τον έδωσε ο πατέρας μου αφού χάλασε 
τέσσερις λίρες που είχε η μητέρα μου.  
   Μετά από λίγες ημέρες ένα βράδυ ο παπάς και η επι-

τροπή ήρθαν, έκαναν έλεγχο το ταμείο, υποψιάσθηκαν 
μήπως ο Στέργιος πήρε λεφτά από το ταμείο και σκέπα-
σε το σπίτι και το ταμείο το βρήκαν καθαρό, αλλά οι λίρες 
της μάνας μου δεν ήρθαν στη θέση τους, σήμερα-αύριο, 
πάντα το έλεγε, «τα λεφτά μου δεν τα έδωσε», αλλά ο 
Στέργιος τα έδωσε αργά. Το σπίτι δεν μπόρεσε να το τε-

λειώσει. Όταν πάντρεψε την κόρη του Βάσω (στην Κα-

βάλα), μια εβδομάδα ήμουν στο σπίτι του και φύλαγα 
και τον οπωρώνα. 

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης 
 

Ο Al Aayan, ήταν ένας άνθρωπος πιστός 
Αφήγημα 

  
Even if the religions   

are separate,   
the road is one 
Ismail Emre  

 
Ο πατέρας μου,  αρέσκετε να ψωνίζει στα παζάρια. Του ήταν 
το αγαπημένο του στέκι.  Όχι ένα καθορισμένο σημείο, αλλά 
όλη η αγορά.   Του άρεσε  να χάνεται μέσα στο πλήθος να συ-
ναναστρέφεται  κόσμο,  να αγγίζει με τα μάτια και με τα χέρια 
τα καλούδια,   να γεύεται μυρωδιές και γεύσεις. Να μιλάει με 
τους εμπόρους και πραματευτές, να  επικοινωνεί σε γλώσσες 
άλλες. Ταξιδεμένος. Ήξερε λίγο, από πολλές γλώσσες. Εξ 
άλλου μαθήτευσε καλά την γλώσσα των ήχων μια και ήταν 
μουσικός και την γλώσσα του σώματος, αφού ήταν εραστής. Οι 
άνδρες δεν είναι όλοι εραστές. Ο πατέρας μου ήταν. Με κατα-
γωγή από την Μακρινή  Ισπανία, από τους μαυριδερούς πειρα-
τές της Ιβηρικής χερσονήσου, με το σκουλαρίκι στο αριστερό 
αυτί ή στο δεξί ανάλογα με τις προτιμήσεις των ανδρών, δεν 
υπήρχε κανόνας, με τα μαύρα μάτια σαν κάρβουνο, τα εβένινα 
μαλλιά το λιγνό κορμί και το διαμαντένιο  χαμόγελο.  Αυτός 
ήταν ο πατέρας μου. Κάποτε βρεθήκαμε σε ένα μακρινό τό-
πο.    
  
   Κάποτε, βρεθήκαμε σε ένα μακρινό τόπο. Θυμάμαι 
για μέρες, φυσούσε και έβρισκα την άμμο θαμπά χρυσή 
και σκληρή, βαθειά μέσα μου, στα ρουθούνια, στο στό-
μα, στις πτυχές του σώματος. Τέτοιες μέρες κυκλοφο-
ρούσαμε- αν κυκλοφορούσαμε-με προστασία και δυ-
σκολία. Τα υφάσματα λεπτά, δροσερά, κάλυπταν το 
πρόσωπο. Περίεργο, δεν θυμάμαι την ζέστη, τόσο κα-
θοριστική  γι’ αυτόν τον τόπο,  αλλά  με την πρώτη ανα-
φορά, έρχεται στο μυαλό μου, η άμμος και οι ακρίδες. 
Ίσως γιατί σήμαινε αποκλεισμό και το ένα και το άλλο. 
Αυτός ο αποκλεισμός για μας τους δυτικούς, ήταν συμ-
βολικός. Εκφραστής μιας δυστοκίας με τον περιβάλλον,  
και τις αρχές αυτού του τόπου. Βαγδάτη, δεκαετία του 
‘60. 
   Ο μανάβης που είχε  επιλέξει ο πατέρας μου να ψωνί-
ζει, δεν ήταν στην κεντρική αγορά, αλλά κάπως κοντά  
στην περιοχή που μέναμε. Ένα μαγαζάκι στο πουθενά, 
σε ένα  σταυροδρόμι, ένα χαμηλό κτίσμα που έμοιαζε 
πιο πολύ με την παράγκα του καραγκιόζη  παρά με μα-
νάβικο, όπου τα φρούτα και τα λαχανικά, όλα με ζωηρά 
χρώματα, περίμεναν τους αγοραστές, απλωμένα παντού. 
Το όνομα  AL Aayan το  έδωσαν στον μανάβη, οι πελά-
τες του. Σημαίνει, κάτι  σαν «το δώρο του θεού». 
   Οι πελάτες που αναφέρω,  άνθρωποι που ζούσαν για 
λίγο ή για πολύ στην Βαγδάτη. Άφηναν ένα  κόσμο λίγο 
ή  πολύ γνωστό, για ένα κόσμο που είχε ακόμη τα ση-
μάδια  της Αγγλικής Αυτοκρατορίας  πριν περάσει σε 
μια άλλη  πιο δεινή  αυτοκρατορία.  Βούλγαροι, Έλλη-
νες, Ιταλοί,  Ισπανοί, Ινδοί,  Κύπριοι, Αμερικανοί,  Άγ-
γλοι  κυρίως Άγγλοι και Άραβες. Αυτοί ήτα οι πελάτες 
του Al Aayan. 
   Ο γέρος  Άραβας τους μάγευε, με τη  φωνή του-μια  
ζεστασιά που ξεχείλιζε  από ό, τι έκανε και έλεγε-που 
θρυμμάτιζε τον ήχο και άλλοτε νερό σε πηγή. Η γνήσια  
συμπεριφορά του, η πηγαία ευγένεια. Πάντα γελαστός,  
ασχημούλης, κοντός, ευκίνητος, λίγο σκυφτός, αιώνιος, 
μύριζε  θυμάμαι,  τοίχο υγρό. Το πραγματικό του όνο-
μα, ήταν αυτό του παππού του, του πατέρα και προπάπ-
που του «Ισμαήλ». 
   Έβλεπα τα πρόσωπα, το δικό του και του πατέρα μου 
να συνομιλούν περισσότερο στην γλώσσα των χεριών και 
των ματιών και ένιωθα ευφορία. Μήπως ήταν οι στιγμές 
του παραδείσου και εγώ τόσο  μικρή, τόσο ανυποψία-
στη, δεν  αναγνώρισα την στιγμή; Τι σημαίνει πίστη; Τό-
τε παιδί όπως ήμουν, την είχα συνδέσει με την αφοσίω-
ση. Αν τότε  ήμουν ενήλικη και ρωτούσα τον γέρο Ι-
σμαήλ, τι σημαίνει γι αυτόν η πίστη, ίσως σήμερα ήξερα 
κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό. 
   Σε περίοδο του Ραμαζανιού πρωτοείδα τον κύριο Ι-
σμαήλ. Είχαμε πάει με τον πατέρα μου  για ψώνια. Ο 
πατέρας μου μιλούσε με την μητέρα μου  συχνά για τον 
κύριο Ισμαήλ και ήταν σαν να τον ξέρω λιγάκι. Όταν 

φτάσαμε στον μαγαζί τον αναζήτησα με το βλέμμα. 
 Ξάφνου καθώς ήρθα πιο μέσα στο χώρο που ονόμαζαν 
μαγαζί, είδα ένα ανθρωπάκο να κάθεται  σε ένα μικρό 
σκαμνί  και να μιλάει   με έναν πελάτη. Ήταν χαμογελα-
στός αλλά τι παράξενο, ήταν χτυπημένος στο μέτωπο. 
Το αίμα είχε ξεραθεί καθώς είχε κυλήσει στο πρόσωπο. 
Είχε δημιουργήσει μια διακλάδωση λεπτή, από τις ρίζες 
των μαλλιών, κάτι σαν δαντέλα λεπτή κόκκινη, που έφτα-
νε μέχρι τα μήλα, του αριστερού μάγουλου. Τον κοίτα-
ξα. Όπως ακριβώς μου τον περιέγραφε ο πατέρας μου, 
εκτός από το ξεραμένο αίμα. 
   Επέμενα να τον επισκεφτούμε και πάλι, για να δω αν 
είχε καθαρίσει τα αίματα. Τον βρήκα όπως και πριν. Ο 
πατέρας μου τον χτύπησε στον ώμο φιλικά και εγώ ζή-
τησα ντροπαλά, αν μπορούσε να ρωτήσει τον κύριο Ι-
σμαήλ γιατί δεν πάει στο γιατρό για το τραύμα και γιατί 
δεν το καθάριζε, ενώ μύγες κολλούσαν και ξεκολλούσαν 
στο μέτωπο του. Ο πατέρας μου γνώριζε την απάντηση 
αλλά μου έκανε την χάρη και ρώτησε τον κύριο Ισμαήλ, 
ό, τι επιθυμούσα να μάθω.  
   Εκείνος με κοίταξε για λίγο και τότε με πήρε από το 
χέρι και με οδήγησε στο πίσω μέρος του μαγαζιού, μια 
αλάνα με καφάσια και εργαλεία. Εκεί είχε μια βρύση. 
Έπλυνε το πρόσωπο του, καθάρισε τα αίματα, άφησε το 
κεφάλι του να βραχεί και να πλυθεί και με ένα τίναγμα 
του νερού, το σήκωσε και πρόσφερε το πρόσωπο του 
καθαρό και γερό σε μένα. Και είπε στα Αραβικά: «Ο 
Αλλάχ ο παντοδύναμος να σε έχει καλά Μαρία». 
   Δεν γύρισα στο Ιράκ ποτέ. Μια εικόνα από τον καιρό 
εκείνο μου είναι αρκετή: Το τραίνο  να διασχίζει την 
έρημο καθώς περνάγαμε από μέρη μυθικά, ερείπια ενός 
πολιτισμού. Φεύγοντας από την Μοσούλη, τα δάκρυα 
μούσκευαν το πρόσωπο μου. Είχα  τόσες ανακλήσεις 
ήδη, Το βράδυ  έβαλε ο πατέρας μου πριν κοιμηθώ την 
γνωστή μουσική. Το τοπίο ξεδιπλωνόταν και πάλι, στα 
αυτιά μου, η μουσική του Τσαϊκόφσκι  που από τότε 
σφηνώθηκε τότε οριστικά, στις πτυχές του εγκεφάλου 
μου. Τέσσερα πολύτιμα χρόνια είχα περάσει σε ένα τό-
πο, που δεν υπάρχει πια.                  

Μαρία Πανούτσου 

ΥΓ. Η Μαρία Πανούτσου έζησε στο Ιράκ στην παιδική ηλικία, 
αρχές εφηβικής, με τους γονείς της. Ο πατέρας  ήταν μουσικός 
και το ταξίδι στο Ιράκ ήταν επαγγελματικό του ταξίδι. Ένα 
ταξίδι ονειρικό για την μικρή Μαρία. Τότε που οι Άραβες και 
ο κόσμος τους, δεν εκπροσωπούσαν ό,τι σήμερα.   
 

Δελτίο εξόδου 
 
   Βγήκε από το τυπογραφείο με το χαμόγελο να κρέμε-
ται στα χείλη. Το κοιτούσε ακατάπαυστα με περηφάνια. 
Βαστούσε στις παλάμες των χεριών του το πρώτο τεύ-
χος. «Λογοτεχνικό Δελτίο», γραμμένο καλλιγραφικά, σε 
χαρτί ώχρας. Λιτό, μα τόσο όμορφο! Πώς να μην είναι 
όμορφο ένα τυπωμένο όνειρο;  
   Μήνες προετοιμασίας σε ώρες απομόνωσης και πολε-
οδομικές διαστάσεις, στις οποίες κατέγραφε με περισσή 
πλάνη και μνημειώδες πρωτόλειο θράσος. Βροχή και 
κρύο, αδιάφορα. Πνιγμένο στις διορθώσεις. Ασήμαντο. 
Ήταν γεμάτο ζωή, μετουσιωνόταν σε σάρκα και οστά. 
Αρκετό για να καλύψει τα βήματα της φαντασίας του. 
    Μετρά τα αντίτυπα-μην τον είχε γελάσει ο τυπογρά-
φος. Ξόδεψε χαρτζιλίκι μηνών για να γεννηθεί το «Δελ-
τίο». Το δικό του «Λογοτεχνικό Δελτίο»! Ακολουθεί το 
δρόμο για το σπίτι παρατηρώντας δεξιά κι αριστερά το 
καλύτερο δυνατό σημείο να σταθεί για να μοιράσει την 
επομένη το όνειρό του. Λίγο πριν φτάσει στο σπίτι, το 
εντοπίζει: στον πεζόδρομο που διασταυρωνόταν με τον 
κεντρικό δρόμο, δίπλα στο φανάρι. Αλήθεια, πόσος κό-
σμος περνούσε από εκεί. Δεκάδες άνθρωποι διασχίζουν 
τον δρόμο. Άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, μπλεγμένοι σε 
ιστούς σκέψεων και αδηφάγων υποχρεώσεων. 
   Στο σπίτι πια, με τη γλυκιά κούραση της προσμονής 
ζωγραφισμένη στο πρόσωπο, υπνοβατεί στις διαθέσεις 
της κοιλιακής χώρας, μα δεν υποκύπτει. Γι' αυτόν, η α-
γωνία ήταν πάντα αντιστρόφως ανάλογη με την όρεξη. 
Προτιμά να ξαπλώσει. Κάτω από την κουβέρτα, μένει να 
θαμπώνεται στη θέα του φεγγαριού έξω από το παράθυ-
ρο. Φεγγάρι που του έκλεινε το μάτι με το ολόλαμπρο 
φως του. Σήμερα είναι πανέμορφο. Σήμερα όλα ήταν 
πανέμορφα!  

http://www.ονόματα-μωρών.com/n/Aayan


Υπερρεαλιστική Ομάδα Θεσσαλονίκης, Λογοτεχνικό Δελτίο, τεύχος 3ο-Νοέμβρης 2019 
   Ο ήλιος ξεπρόβαλλε στη σοφίτα λούζοντας την με 
φως. Εκείνος ανοίγει τα μάτια. Στρέφει τις ακροστιχίδες 
των ματιών του και, χαμογελώντας, κοιτά τη στοίβα των 
«Δελτίων» που είχε εναποθέσει ευλαβικά στο γραφείο 
του. Αναστενάζει με ικανοποίηση καθώς υψώνει τις σω-
ματικές τους διαπλάσεις στις προκλήσεις της μέρας. Α-
νοίγει τη ντουλάπα και βγάζει το αγαπημένο του κο-
στούμι, εκείνο που φορούσε στις γιορτές. Αλήθεια, πό-
σον καιρό είχε να το φορέσει! Το απλώνει στο κρεβάτι. 
Mε γρήγορες κινήσεις, ετοιμάζεται. Φορά το κοστούμι, 
ρίχνει μια τελευταία ματιά στον βουτηγμένο σε χαρτά-
κια σημειώσεων καθρέφτη του, κραδαίνει στα χέρια τα 
«Δελτία» και, βολεύοντάς τα στοργικά στην αγκαλιά του, 
αφήνει την εστία του.  
   Άνοιξη στις φλέβες των πνευμόνων του, άνοιξη και 
στην καρδιά του. Στέκεται κάτω από την πορτοκαλιά 
δίπλα στο φανάρι, όπως είχε προγραμματίσει, και αρχί-
ζει να μοιράζει αφιλοκερδώς τα «Δελτία» του και τη χα-
ρά του. Άλλοι προσπερνούν αδιάφορα μα κάποιοι στέ-
κονται με ενδιαφέρον να προμηθευτούν τον πνευματικό 
κάματο του νεαρού με το φιλόξενο χαμόγελο. Σε κάθε 
έναν περαστικό στον οποίο δωρίζει το «Δελτίο», χαρίζει 
κι ένα «ευχαριστώ». Η κίνηση  αυξημένη στον δρόμο και 
στα πεζοδρόμια, μα τα έντυπα δεν αφουγκράζονται την 
ίδια ταχύτητα. Ο  ήλιος στις μεσημβρινές ώρες τον βρί-
σκει κάτω απ’ το ίδιο δέντρο, κουρασμένο, ταλαιπωρη-
μένο αλλά με το ίδιο πείσμα να ολοκληρώσει τη διανο-
μή. Μέχρι το απόγευμα, τα μοιράζει όλα, πλην ενός. 
Κρατά το τελευταίο αντίτυπο στα χέρια, σφιχτά και με 
συγκίνηση. Είναι Τετάρτη, η αγορά κλειστή και ο κό-
σμος στον πεζόδρομο έχει εξαϋλωθεί. Ένα ακόμη «Δελ-
τίο» και σβήνει ο κόπος ολάκερης ημέρας. Ένα ακόμη 
έντυπο και το όνειρο θα ολοκληρωθεί. Ο περαστικός 
που τον πλησιάζει περπατά στα εβδομήντα του χρόνια. 
Σκέφτεται πως ένας γηραιός και καλοντυμένος κύριος 
αξίζει το τελευταίο αντίτυπο και τείνει το χέρι. Εκείνος 
του ρίχνει μια ματιά και το πετά στον αέρα. Πανικόβλη-
τος, βλέπει το όνειρό του να εξανεμίζεται και σπεύδει να 
το σώσει πριν καταλήξει κάτω από τις ρόδες επερχόμε-
νου αυτοκινήτου. Λυσσασμένο τρίκλισμα των φρένων κι 
ένα βαρύγδουπο χτύπημα.  

Το «Δελτίο», πορφυρό πια, δεν γλίτωσε.  

Ούτε κι εκείνος. 
Νατάσα Χασάκιοϊλη 

Ο χρόνος: Ένα παλιό παραμύθι 

   Ένα παλιό παραμύθι είναι ο χρόνος, αφημένο στο 
συρτάρι του φθαρμένου κομοδίνου (δίπλα σου). Κι ο 
μύθος του (μικρός ή μεγάλος) κάπως καλά αρχινημένος 
(ισχύει για πολύ κόσμο αυτή η αξιωματική  πρόταση). 
Μα έπειτα (και σύντομα) γίνεται αποκλειστικό δρομο-
λόγιο προς την ισόβια απαξίωση και τη θλίψη.   
   Παρεμβαίνουν και επεισόδια κωμικοτραγικά (τα πε-
ρισσότερα άνευ σημασίας) στη σκολιά οδό. Κι όσα από 
αυτά έχουν μια κάποια δυναμική ή είναι απλώς υποφερ-
τά, εξαϋλώνονται ευθύς, χάνονται από τις κιτρινισμένες 
σελίδες (εντός και εκτός του παραμυθιού). Υπάρχουν 
βέβαια και στοιχεία άξια καταγραφής (συνθήκες με τη 
μνήμη), όπως π.χ. μια γιορτή (ή πολλές), για το πρωτό-
γνωρο και πρωτοφανέρωτο τού θεάματος. Τα παιδικά 
μάτια να κοιτούν στροβιλίζουσες φλόγες πάνω 
σε  τραπέζια και άγιες τράπεζες. Απλοί συνειρμοί για 
ό,τι αξιοσημείωτο πρόκειται ν’ ακολουθήσει, κατά τ’ αν-
θρώπινα μέτρα. Κυρίως, ως ενθύμηση όλων των πραγ-
μάτων που σχεδιάζονται στο νου για να πραγματοποιη-
θούν και μεταμορφώνονται, σχετικά νωρίς, σε στρεβλά 
και ημιτελή κομμάτια ενός αποτυχημένου-χρωματικά 
και θεματολογικά- πίνακα. Προσδιορισμένα και δύσκο-
λα, αγκομαχούν σε χωράφια και πολίχνες, και μεταβάλ-
λονται σε συμπλέγματα ψυχής και σώματος (έχουν συ-
γκεκριμένο και καθοριστικό ρόλο στον χρόνο). 
   Επειδή όμως, γρήγορα ξεχνιούνται οι οδικές φωταψί-
ες, χωμένες σε οστεοφυλάκια και μνημεία, χρειάζονται 
κι άλλες εικόνες και λέξεις, για να συμπληρώνεται η οδός 
προς το τέλος ή την αρχή  (επαναληπτικά). Διότι οι νευ-
ρώσεις και οι ακυρώσεις είναι τόσες πολλές που αναγκα-
στικά αξίζουν να τοιχοκολληθούν (ως κειμήλια) και εκεί 
να παραμείνουν, μέχρι να κτιστεί ένας άλλος σηματοδό-
της τοίχος. 
   Εσύ,  σε ρόλο πάσχοντος μετράς τα δευτερόλεπτα του 
καθορισμού ή όποιας άλλης ονοματοθεσίας προστίθεται 

στην προσωπική ιστορία – παραμύθι, (αφιερώσεις στην 
αλαλία μπροστά στο τίποτα ). Είναι άλλωστε επιεικώς 
χρειαζούμενο να υπάρχει κάτι στον τοίχο της ύπαρξης, 
οτιδήποτε –μεταφορικά- πτητικό. Κάθε τοίχος έχει να 
προσφέρει στην εξέλιξη τού παραμυθιού, λίγο πριν ακυ-
ρωθούν χρονικά  οι πλείστες τόσες μέρες (ίδιες και απα-
ράλλακτες  με τις πρώτες της ενηλικίωσης και στη συνέ-
χεια, της ωριμότητας). Αλλά στους  προσωπικούς λογα-
ριασμούς  απαγορεύεται να εμφιλοχωρούν ονειρικά τερ-
τίπια, δηλαδή εικόνες όπως: πουλιά να πετούν και να σε 
παρασύρουν σε μακρινά ταξίδια.  
   Όμως κάπου εκεί (σχεδόν νομοτελειακά), παύει η α-
πόπειρα να πετάξεις και να φύγεις. Ξανά εισέρχονται επί 
των βημάτων (και των στοχασμών), πλήθος βροχερών 
ημερών και νυχτών, συναλλαγές μυστικές με 
τις  μεσημεριανές ώρες,  ζωγραφισμένες  με αίμα. Ένα 
άλλο αίμα, προϋπόθεση αναγέννησης πατρικών ή άλλων 
προπατορικών δηλώσεων, «συνδεδεμένο» με μια ακτινο-
βολούσα σελήνη ή μ’ ένα κομμάτι της (αφημένο στην 
αυλή του πατρικού).     
   Είναι απαραίτητη και η ποιητική χροιά της χρονικής 
εκτίμησης, αλλιώς χάνεται οριστικά ο σκοπός της ζωής. 
Ναι, υφίσταται ένας σκοπός (άδηλος) σε κάθε μικρή ή 
μεγάλη εκδήλωση, προνόμιο αξιοπρεπούς παύσης ελπί-
δων και επιθυμιών, άνευ συζητήσεων και ικεσιών. Ιδιαί-
τερα, αν εκεί , στο κέντρο της σκοποθεσίας,  δεν μοιρά-
ζονται πια χιλιοειπωμένες υποσχέσεις,  έτοιμες να μπερ-
δεύουν όλη τη στοχαστική συναλλαγή με τον εχθρό εαυ-
τό μας, και να την ξαναφέρνουν πίσω στην αρχή (θεα-
τρικά και κωμικοτραγικά). 
  Με λίγα λόγια,  στο συρτάρι υπάρχει ένα παλιό παρα-
μύθι, όπου εσύ, ως  κεντρικός ήρωας, κάθεσαι δίπλα σ’ 
ένα κιτς φωτιστικό, για να διαβάσεις  τη δική σου ιστο-
ρία, δίχως αυτήν τη φόρα, καμία μα καμία γοητεία. 
Όλα, μα όλα,  εξαντλούνται από την πραγματικότητα, 
τις κινήσεις της. Μικρά επεισόδια υπάρχουν : ένα σκού-
ντημα στο πονεμένο πόδι ή ένα χάδι στο ρυτιδιασμένο 
πρόσωπο. Κυρίως για να γίνει αποδεκτή η επισήμανση: 
το τέλος του μύθου ή αυτού που επρόκειτο να γίνει κάτι 
σαν μύθος. Ενίοτε δικαιώνεσαι στο παιχνίδι  (σπάνια), 
από λανθασμένο υπολογισμό που κάνουν οι άλλοι. Η 
μετριότητά τους αποτελεί και τη ήττα τους, δεν την α-
ντιλαμβάνονται όμως, τη θεωρούν ως σημαίνουσα πα-
ρουσία στον οργανωμένο κόσμο. Και η ψυχολογι-
κή  ερμηνεία: υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων της σάρ-
κας (φάγωμεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνήσκομεν) και 
του νου (του κοινού νου). 

  Μα πάντα  κυριαρχεί η νεότητα, δίχως φκιασίδια και 
με τη βοήθεια της τύχης (λόγια μεγάλων εραστών αυτά). 
Αλλά και πάλι, κάπως ενάντια στους κανόνες του αιώνι-
ου, εξαντλείται σχετικά εύκολα σε παιχνιδάκια  και διά-
φορες ανώμαλες καταβασίες, πασαλειμμένες με χρώμα-
τα και σκοτωμένες  πυγολαμπίδες. Για τους  τυχερούς 
της δεύτερης ευκαιρίας,  δίνεται η δυνατότητα ν’ ακο-
λουθήσουν τις αυλακιές με τα αρχαία οστά και ερείπια. 
Απλά, τέτοιες διαδρομές δεν ενδιαφέρουν κανέναν, ούτε 
καν όλους όσοι ισχυρίζονται ότι αγαπούν το φως. Γίνο-
νται  κι αυτοί ένα λησμονημένο κομμάτι σκόνης στον 
δρόμο (μακρύς ο δρόμος ή ο προορισμός,  κατά τον 
Κάφκα). 
  Κι ως επίρρωση,  έρχονται ένας  σωρός  φθηνοποσίες 
και διάφοροι άλλοι σχηματισμοί, από ψέματα, ληγμένες 
ηδονές και μικροενθουσιασμούς  (λόγω νεότητας και 
ταξικής παραδοχής). Συμπληρώνουν τους επιθανάτιους 
ρόγχους και το συντακτικό. Συνονθύλευμα εμπειριών, 
βαφτισμένων ως κρίσιμα μέτρα για κανονική ζωή και 
ευτυχία, πρωτίστως εκείνη που σε οδηγεί ολοταχώς, 
στην ανυπαρξία 

   Άτυπα, δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς, στο εσωτερικό 
του χρόνου ενυπάρχουν όλες οι ανθρώπινες εκδηλώσεις, 
αλλά πάραυτα και σχεδόν συνειρμικά, η ροή τους απο-
δυναμώνεται και χάνεται. Μπροστά στην ευθεία γραμμή 
(στην αόρατη α-νόητη γραμμή) βρίσκονται κάθε μέρα 
νέα επεισόδια εκατομμυρίων προσώπων μέσα στις ίδιες 
πάντα συντεταγμένες. Εικόνες και λέξεις, υβρεολόγια, 
ευχολόγια, διαψεύσεις και επικυρώσεις, ντυμένες με α-
ρώματα και μυρωδιές, και τα σάβανα της τελικής πα-
ρακμής και πτώσης, άτεχνα κι αζωγράφιστα. 
  Υπερτονίζονται -χαροποιώντας- τους συμμετέχοντες, 
ένα σωρό τελετές και επιτυχίες (οι αποτυχίες αποσιωπώ-
νται λόγω εγωισμού και προσωπολατρίας). Κυρίως, όσες 
αφορούν επιτυχημένα επαγγέλματα, παιδιά, εγγόνια, 

ωραίους και αποτυχημένους γάμους και συνευρέσεις 
(λειψές κι ολοκληρωμένες), αγορές και πωλήσεις πραγ-
μάτων και ψυχών (ηδονική κατάσταση η δύναμη πάνω 
στον άλλον). Ό,τι τέλος πάντων πουλάς και αγοράζεις 
ακριβά, αξίζει να ενταχθεί στις καλένδες, μήπως και δώ-
σει νόημα στη διαδικασία της αναπνοής. Κι όλο αυ-
τό  το χρονικό μακελειό είναι βέβαιο ότι δεν αφορά 
φτωχούς και απόκληρους. Εδώ δεν χρειάζεται καμιά 
ψηλάφηση και συγκατάβαση προς τις προδιαγραφές  του 
χρόνου, αρκεί να έχουν λίγα χρήματα για να πίνουν, να 
μεθούν και να βρίζουν τα απογεύματα της Κυριακής: 
μοίρες και θεούς της μπάλας. 
  Οι άλλοι, οι κυνηγοί εμπειριών και τελετών, ταξιδιών 
και άλλων δανεικών ιστορικών μοντέλων, είναι οι αρνη-
τές του χρόνου. Ετούτοι πασχίζουν περισσότερο με τα 
δευτερόλεπτα και τις προκρούστειες λογικές, σαν πλη-
σιάζουν τα γηρατειά, οι διαψεύσεις και οι ασθένειες. 
  Τότε μόνο αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να αλλά-
ξουν κατοικίες και ταπετσαρίες, και να πάρουν καινούρ-
γιες, ούτε να αλλάξουν εραστές κι ερωμένες, ούτε να τρέ-
ξουν στις ορκωμοσίες και στους γάμους τέκνων και πα-
ρατέκνων (υπάρχει ένας κορεσμός και μια επανάληψη), 
σώζοντας έτσι το γελοίο, και τις όποιες προτάσεις σχη-
ματίζονται με κατηγορούμενα  (αποτελέσματα του συ-
ντακτικού). «Είμαστε χαρούμενοι ή υπήρξαμε για κά-
ποιες ώρες ευτυχισμένοι, είμαστε τακτοποιημένοι (σύ-
νταξη και εφάπαξ), είμαστε ζωντανοί κι οι άλλοι πεθαί-
νουν, είναι τα παιδιά μας γερά, είναι οι καταθέσεις μας 
εύρωστες». Φτωχό τέλος για παραμύθι, αλλά τέλος. 

Χριστόφορος Τριάντης 

Το Πορτραίτο 

   Μια φορά κι ένα καιρό, στη μακρινή εξωτική Ζαρι-
στάν, ζούσε ένας γεωργός. Τον έλεγαν Ζαχίρ. Ήταν άν-
θρωπος καλός και υπομονετικός. Αγαπούσε τη γη σαν 
να ήταν η οικογένειά του. Κάθε μέρα σηκωνόταν πριν 
την ανατολή του ήλιου και πήγαινε στο χωράφι του, να 
το καθαρίσει και να το οργώσει. Έπρεπε γρήγορα να 
ετοιμάσει το χώμα για τους σπόρους που θα έσπερνε την 
άνοιξη. Ο Ζαχίρ κάθε τόσο καθάριζε με την τσουγκρά-
να του το χωράφι του από τα ξερά χόρτα, και τότε στα-
ματούσε και κοιτούσε τον ουρανό. Θαρρείς και έλεγε 
ένα μεγάλο ευχαριστώ εκεί ψηλά στα σύννεφα, στον ήλι-
ο, στα πουλιά ή κάπου αλλού.  
   Όταν έφτανε το απόγευμα σταματούσε να φάει μια 
μπουκιά από το κολατσιό του. Και αφού τέλειωνε... Έ-
πιανε πάλι την τσουγκράνα του μέχρι που νύχτωνε και, 
αποκαμωμένος πια, επέστρεφε στο σπίτι του. Η ζωή του 
Ζαχίρ, για χρόνια, ήταν σκληρή και μοναχική και ούτε 
φίλους είχε για να μοιραστεί τα καθημερινά. Ούτε γείτο-
νες έμεναν δίπλα στο, απομακρυσμένο από την πόλη 
Ζαριστάν, σπίτι του. Στην πόλη της Ζαριστάν οι παρα-
δόσεις ήταν πολύ σημαντικές και οι κάτοικοι τις ακο-
λουθούσαν κατά γράμμα. Έτσι, λοιπόν, ο Ζαχίρ, μιας 
και ήταν πολύ φτωχός χωρίς καθόλου χρήματα και χω-
ράφια, ούτε να παντρευτεί μπορούσε. Στη χώρα της Ζα-
ριστάν οι γυναίκες ήταν λίγες και οι οικογένειές τους 
σχεδόν τις πουλούσαν σε πλούσιους γαιοκτήμονες, έτσι 
ώστε να μπορέσει να επιβιώσει και η υπόλοιπη οικογέ-
νεια. Άδικο για τις γυναίκες της Ζαριστάν. Δεν γνώριζαν 
ποτέ την αληθινή αγάπη. Αλλά και πολλοί άντρες της 
Ζαριστάν έμεναν μόνοι, αφού δεν είχαν χρήματα και 
υπάρχοντα για να διαλέξουν τη μελλοντική νύφη. Αυτά 
ήταν τα ήθη και τα έθιμα όμως.        
   Ο Ζαχίρ ήξερε το ριζικό του. Αλλά δεν ήθελε να μεί-
νει μόνος. Αποφάσισε, λοιπόν, ν’ αλλάξει το μέλλον του. 
Σκεπτόταν όλη τη νύχτα πώς θα μπορούσε ν’ αλλάξει τη 
ζωή του. Το επόμενο πρωί κατέβηκε στο παζάρι της 
Ζαριστάν. Αγόρασε λογής λογής μπαχάρια και χρώμα-
τα και έλαια μεθυστικά. Πήρε και ένα καραβόπανο και 
μπόλικα ξύλα. Όταν τέλειωσε με τις αγορές του, επέ-
στρεψε στο σπίτι του. Άδειασε όλα τα ψώνια πάνω στο 
τραπέζι. Στην αρχή δεν ήξερε για ποιο λόγο τα αγόρασε 
όλα αυτά, θαρρείς και μια μαγική δύναμη τον έσπρωξε 
να το κάνει. Άνοιξε τα μπαχάρια και τα δοχεία με τα 
αρωματικά έλαια, τα έβαλε σε μεγάλα καζάνια και άρχι-
σε να τα ανακατεύει για ώρες. Όλη μέρα και όλη νύχτα 
τ’ ανακάτευε κι έλεγε λόγια αγάπης. Πρόσθεσε στα κα-
ζάνια μερικά φρούτα εξωτικά και άλλα βοτάνια. Όλο 
αυτό το μείγμα άρχισε να μετατρέπεται σε μια παχύρ-
ρευστη κρεμώδη υφή. Ο Zαχίρ άπλωσε το καραβόπανο 
στο τραπέζι και άρχισε να κόβει το ύφασμα σε σχήμα 
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ενός ανθρώπου. Όλη τη νύχτα πάλευε ο γεωργός με το 
πανί και ξημερώματα πια, πήρε μερικά πινέλα κι άρχισε 
να μπογιατίζει αυτό το απρόσωπο πανί. 
   Ο γεωργός επί δυο μερόνυχτα συνέχιζε να ζωγραφίζει 
πάνω στο πανί, δεν έτρωγε, δεν έπινε ούτε νερό. Εγκατέ-
λειψε το χωράφι του και τη σοδειά του. Ήταν τόσο απα-
σχολημένος με το πανί του και τις μπογιές του. Ίσως να 
αποτύπωνε τα όνειρά του. Φαινόταν πολύ απασχολημέ-
νος κι αφοσιωμένος στο έργο του. Ν’ αγγίζει το πανί με 
τα πινέλα του και μια πάνω, μια κάτω, γέμιζε το πανί με 
ζωή. Η τελευταία πινελιά. Ο Ζαχίρ πήρε τα ξύλα, τα 
καρφιά και ένα σφυρί και άρχισε να τα καρφώνει πάνω 
στο πανί. 
   «Νομίζω ότι είναι έτοιμο», ψιθύρισε ο γεωργός. Σή-
κωσε ψηλά την κατασκευή του και την κρέμασε στο τοί-
χο του δωματίου του. Ένας θαυμάσιος πίνακας. 
   Πάνω στο καραβόπανο υπήρχε μια γυναίκα. Ο γεωρ-
γός είχε ζωγραφίσει τη φιγούρα μιας γυναίκας. Με μα-
κριά μαύρα μαλλιά, μάτια αμυγδαλωτά και ένα χαμόγε-
λο στα χείλη. Την είχε ζωγραφίσει μ’ ένα πολύ όμορφο 
κόκκινο φόρεμα. 
   Από εκείνη την ημέρα, ο γεωργός έγινε αχώριστος με 
το πορτραίτο του. Έδειχνε πιο χαρούμενος και αισιόδο-
ξος. Η ζωή του ήταν γεμάτη από αγάπη και συντροφικό-
τητα. Κάθε πρωί που ξυπνούσε, έλεγε καλημέρα στο 
πορτραίτο. Του μιλούσε με γλυκόλογα σαν να ήταν αλη-
θινός άνθρωπος. Του μιλούσε για τους φόβους του και 
για τα όνειρά του. Όταν ο γεωργός επέστρεφε από τη 
Ζαριστάν έλεγε τα νέα του χωριού στον πίνακα. 
   Με την πρώτη ζέση του ήλιου, ο γεωργός πήγε στο 
χωράφι του και έσπειρε τους σπόρους. Αργότερα οι 
βροχές ήρθαν. Οι μέρες περνούσαν, οι μήνες περνού-
σαν. Το χωράφι είχε πλέον ευδοκιμήσει. Η σοδειά ήταν 
έτοιμη να μαζευτεί. Ο Ζαχίρ γυρνούσε σπίτι του χα-
ρούμενος και μιλούσε στο πορτραίτο με τις ώρες, αυτή 
τη φορά για το χωράφι του, που είχε πλέον φυτευτεί με 
σπόρους και αυτοί θα μεγάλωναν, φέρνοντας μια καλή 
σοδειά στο γεωργό. Εξιστορούσε τα πάντα και τα ανέλυε 
με περίσσια χάρη μέχρι που αποκοιμιόταν. Και οι μέρες 
περνούσαν… Οι μήνες. Τα χρόνια. Οι εποχές έφερναν 
ζωή και μπουμπούκια στα λουλούδια και φρούτα στα 
δέντρα. Έφερναν χιόνι στα βουνά. Και το καλοκαίρι 
ήρθαν τα χελιδόνια και έφτιαξαν φωλιές κάτω από τις 
στέγες. Ο γεωργός είχε βρει την ευτυχία μέσα από τη 
δημιουργία του, είχε ζωγραφίσει μια υπέροχη γυναίκα 
που θα ήταν πάντα εκεί μαζί του, θα τον στήριζε και θα 
τον καταλάβαινε όταν θα ήταν στεναχωρημένος... Ήταν 
ένα θαύμα, τόση αγάπη συγκεντρωμένη. Ο Ζαχίρ δεν 
ένιωθε πια μόνος. Η απογοήτευση και η κατήφεια είχαν 
περάσει πια. Φάνταζαν σαν αναμνήσεις από μια άλλη 
ζωή. Τώρα είχε συντροφιά: το πορτραίτο. Μερικές φο-
ρές ένιωθε ότι ήταν ζωντανό, γιατί έμοιαζε να του χαμο-
γελάει σε κάθε αστεία ιστορία του. Αλλά και στις στενά-
χωρες στιγμές θαρρείς το πρόσωπο του πορτραίτου κα-
ταλάβαινε και... τα μάτια του γίνονταν πιο θλιμμένα. 
   Τέτοιες στιγμές γεμάτες από αγάπη και συμπόνια ζού-
σε ο γεωργός. Μέχρι που μια μέρα, μετά από χρόνια 
πολλά, τα μαλλιά του άσπρισαν και το πρόσωπό του γέ-
μισε ρυτίδες. Το σώμα του έγινε βαρύ σαν μολύβι. Ο 
γεωργός ξάπλωσε στο κρεβάτι του έχοντας το πορτραί-
το αντικριστά για να το κοιτάει. Έκλεισε τα μάτια του, 
με ένα χαμόγελο στα χείλη... 
   Το επόμενο πρωί, ο ήλιος ανέτειλε λαμπερός. Ο γε-
ωργός δεν άνοιξε ποτέ ξανά τα μάτια του. Και έμεινε το 
πορτραίτο μονάχο του, να κοιτάει τον δημιουργό του. 
Ένα δάκρυ φάνηκε να κυλάει από τα μάτια της γυναίκας 
με τα μαύρα μαλλιά και τα αμυγδαλωτά μάτια.                                                      

                                           Εύα Πετροπούλου Λιανού 

Στον αυχένα του Αυγούστου 

 Ήτανε, θαρρώ, μια νύχτα του Αυγούστου κι είχα 
παλέψει δεκατρείς ώρες με τα κύματα μιας μανιασμένης 
θάλασσας διαρκών αναγωγών. Μονάχα η χαλαροπλεγ-
μένη στοργή της ανάποδης καταιγίδας ήταν ικανή να 
μου φέρει αναπάντεχα ένα σαθρό απομεινάρι απελθού-
σης αυτοπεποίθησης κι ευθύς πιάστηκα όπως όπως από 
τις ευλογοφανείς τυφλές κουρτίνες της. Επρόκειτο για 
ένα ναυάγιο ανεξάντλητο και μακρόθυμο, πρόλαβα να 
σκεφτώ, καθώς κλυδωνιζόμουν βαρύγδουπα στις ράχες 
των αινιγματικών κυμάτων.  

 Δε θυμάμαι πώς, αλλά μετά από ακόμη δυο συ-
μπυκνωμένες ημέρες στο λούκι της αβασάνιστης μνή-
μης, άνοιξα τα μάτια στην ακτή του ιάσπινου φευγιού. 
Ευτυχώς για τους άλλους αλλά και για την προσωπική 
μου μεγαλοστομία, είχα ναυαγήσει σε μια ευδιακρίτως 
μελλοντική ζωή που, εκ πρώτης όψεως, και υπό το πρί-
σμα των όποιων κοινωνικών και ψυχολογικών όρων, δεν 
είχα ξαναζήσει.                                                              
   Η μνήμη δεν ήταν το δυνατό μου χαρτί, ούτε καν το 
έναυσμα για την ανάπτυξη οποιουδήποτε θέματος πι-
κρού πνευματικού χιούμορ ή αιτήματος διάσωσης αντι-
λυρικών συναισθημάτων, μα αφού κατάφερνα να απαγ-
γέλλω ακόμη τουλάχιστον ένα κινέζικο πινγκ – χουά από 
το πρωτότυπο, σκέφτηκα πως, η όποια δυσπιστία απένα-
ντι σε έναν κοσμικοποιημένο φιλολογισμό δε θα έπρεπε 
να καταγραφεί στην παρούσα διήγηση και πίσω από την 
καλοσιδερωμένη πτυχή του ιστορικού μου χρόνου. 
   Έστεκα πλέον ξέπνοος στην άκρη της κόκκινης πολύ-
φωτης ζωής που μόλις είχα ξεκινήσει να θέλω να ζήσω 
και που – το γνωρίζω πως επαναλαμβάνομαι – δεν γνώ-
ριζα τις υστερόφημες ατραπούς της. Στην έξαρση αυτής 
της περήφανης θέλησής μου αχνοάραζε στο στόμα μια 
μηδαμινή φλόγα. Στο δεξί χέρι είχε άνθισε το λιοτρόπι 
του μεταβαλλόμενου ρεύματος συνείδησης και στο αρι-
στερό αγρυπνούσε ήδη ο άπληστος πόθος του ράφτη 
που είχε δέσει όλες μου τις ζωές με την κλωστή της ακα-
τάλυτης ελπίδας. Κι ενώ όλες οι άγιες αλήθειες χάνονταν 
μπροστά από τα πόδια μου δίχως να μου επιτρέπονται 
λασπώδεις περιπλανήσεις, είδα γυμνή τη μόνη κόκκινη 
νότα καρδιάς που έπαιρνε τον καθαρτήριο δρόμο της 
αποδήμησης. Μέσα στο κατεξοχήν φλεγόμενο αλσύλλιο 
της απόρριψης, τα λόγια λέγαν πως όταν δυο άνθρωποι, 
μακριά ο ένας από τον άλλον – τέτοιοι είμαστε όλοι – 
κοιτάξουν ταυτόχρονα το χιόνι του φεγγαριού, τότε, πα-
ρά τις διαδοχικές τους υπεκφυγές, οι ίδιοι αυτοί άνθρω-
ποι θα γίνουν μπαμπακερά πουλιά και θα ανταμώσουν 
στη δίψα της ζωής. 
   Εκείνη όμως τη στιγμή, ένας ούριος άνεμος έπνευσε 
στο κοιμητήριο της σκέψης – σημάδι θεϊκό για μένα τον 
καταραμένο εραστή της ναφθαλίνης. Δυο ακέφαλοι μού-
τσοι κατάφεραν να κόψουν τη μία και μοναδική άκρη 
του επίμαχου νευρώνα μου. Όταν άνοιξα το στόμα μο-
νολόγησα στον κόκορα: «Η σφαίρα κουράστηκε στη 
θαλπωρή της θαλάμης». Εξάλλου, κάννη και σιγαστήρας 
πλήρως ευθυγραμμισμένα εδώ και καιρό είναι η αλήθεια, 
θα απέκλειε κάθε πιθανή εικασία περί θανατηφόρου ατυ-
χήματος. Έχοντας πεισθεί για την τεχνική αυθεντικότη-
τα, τη συλλογιστική ακρίβεια και την αναλυτική πιστότη-
τα του εγχειρήματος, που για να είμαι ειλικρινής δεν θα 
επηρέαζαν στο ελάχιστο ούτε θα αλλοίωναν στο παρα-
μικρό τις λειτουργίες του ακουστικού μου αισθητηρίου, 
δίπλωσα προσεκτικά και τακτοποίησα με ευλάβεια σε 
μεταλλικό κουτί μια σειρά συναλλαγματικών γραμματί-
ων, σημείωσα τα περί συνεγγύησης επίθετα των συνεργα-
τών καθώς και τις περί συνείδησης ιδέες και αισθήματά 
μου. Έλαβα την πλέον αναπαυτική θέση και καθώς το 
βλέμμα μου πλανήθηκε στο φωτιστικό του δωματίου, 
αισθάνθηκα – πράγματι αγνοώ κάθε αιτία αυτού του τε-
λευταίου λογισμού – την πλήρη απελευθέρωση από τις 
προλήψεις της νηπιότητάς μου. Ανάλαφρος πίεσα την 
ελαφριά σε βάρος έλξης σκανδάλη και αισθάνθηκα, 
στιγμιαία ομολογώ, την ανακούφιση της απελευθέρωσής 
της. Η εκπομπή σπινθήρα προκάλεσε την επιθυμητή 
μεταβολή στον σκληρό μεταλλικό φλογοκρύπτη και, το 
σημαντικότερο ίσως όλων, την ολική έμφραξη του ζωτι-
κού πνεύματος και ενεργειών του σώματός μου. Η χρό-
νια επιθυμητή κατάσταση ηρεμίας είχε επιτευχθεί κι ή-
μουν πλέον σε θέση να συνεισφέρω, ενδιάμεσος μεταξύ 
αδράνειας και ταπεινότητας, πρόσκαιρος και αθάνατος, 
αόρατος και νοητός στην εξέλιξη του είδους μου. 

Θοδωρής Γούτας 

Σίγουρα βήματα 

   Περπατούσε ανάλαφρα εκείνο το φθινοπωρινό από-
γευμα, με σταθερό πάντα βηματισμό, ελαφρώς σκυφτό 
το κεφάλι μην φανούν τα κόκκινα μάτια. Κοιτούσε μόνο 
τον ήλιο- ψηλά- ή το φεγγάρι. Δεν ήξερε αν αυτό που 
βλέπει είναι το ξημέρωμα ή η ανατολή, μικρή διαφορά. 
Πότε ξεχωρίζεις το τέλος από την αρχή; Μια στάση 
μπροστά από το αγαπημένο της παλαιοπωλείο την κάνει 
να χαμογελάσει. Πώς μπορεί να αντισταθεί στις αναμνή-
σεις του χρόνου;  

   Ένας μισοσπασμένος  καθρέφτης της θυμίζει ξανά τα 
κόκκινα μάτια. Ξεκινώντας να γυρίζει το σκονισμένο πικ 
απ- αχχ αυτό το μικρό θαυματουργό κουτάκι είχε τόσες 
φορές  καταφέρει να την ταξιδέψει- ακούγεται ο Sinatra 
της μιλάει, εκεί πίσω στο χρόνο, «that’s life, that’s life» 
και τα χείλη της σιγοτραγουδούν μαζί του «but i know 
i’m gonna change that tune». Νιώθει έντονα χρώματα 
όπως μαύρο και γκρι, ανοίγει το σημειωματάριο της και 
ζωγραφίζει, ζωγραφίζει εκεί καθισμένη στο πεζούλι του 
παλαιοπωλείου, ζωγραφίζει συναισθήματα, λέξεις και 
αυτο το χιλιοακουσμένο τραγούδι.  
   Τα σταθερά βήματα είχαν πλέον χαθεί, περπατούσε 
ανάλαφρα ακολουθούσε μόνο τον ρυθμό, τον ρυθμό της 
ζωής. Με σκυφτό ελαφρώς το κεφάλι μην φανούν τα 
κόκκινα μάτια… 

Δέσποινα Τζελέπη 
Ξενιστής 

   Είμαι ερωτευμένη με δύο άντρες. Κανείς απ’ τους δύο 
δεν με αγαπάει αλλά δεν πειράζει, πάντα ήθελα να αγα-
πώ περισσότερο. 

   Οι παλάμες του Κωνσταντίνου τυλίγονται γύρω από 
τον λαιμό μου και σφίγγει. Καθώς τα δάχτυλά του αφή-
νουν παλίμψηστο σημαδιών στο δέρμα μου και η ανα-
πνοή μου κόβεται, σκέφτομαι: μου αρέσει να με πνίγει, ή 
μου αρέσει που αρέσει σ’ αυτόν; Η όρασή μου θολώνει, 
το μόνο στο οποίο μπορώ να εστιάσω είναι τα σημεία 
που το γυμνό του σώμα αντηχεί πάνω στο δικό μου και 
ξέρω πως η απάντηση δεν έχει σημασία. Είμαι ένα άδειο 
κομμάτι χαρτί και ο Κωνσταντίνος χρωματίζει στα κενά 
μου. Θα μπορούσα να πεθάνω έτσι απλωμένη, λευκή, 
γυμνή, από κάτω του, πάντα από κάτω του. 
   Όταν τα κρύα δάχτυλά του απαγκιστρώνονται απ’ τον 
λαιμό μου, αρπάζει το πουκάμισό του από το πάτωμα 
και φεύγει από το δωμάτιο. Δεν με πειράζει ούτε αυτό, 
εξάλλου νιώθω ακόμη το άγγιγμά του στο κορμί μου. 
   Η πόρτα ανοίγει απότομα και χύνεται μέσα ο Ρωμα-
νός. Φοράει μόνο ένα πουκάμισο και απ’ τα χέρια του 
ξεφεύγουν σελίδες με μισογραμμένα ποιήματα. Στο 
στόμα του κρέμεται η γνωστή παλιομοδίτικη πένα και 
ξέρω ότι δεν θα με φιλήσει. Όταν βρίσκεται εν μέσω 
ποιητικής τρικυμίας δεν είμαι γυναίκα γι’ αυτόν. Είμαι 
ακροατής, ανέγγιχτη μούσα αντηχείο, αλλά όχι σάρκα 
και οστά. 
«Είναι για σένα. Θέλω να το ακούσεις» λέει γύρω από το 
μέταλλο της πένας καθώς κουνάει τις σελίδες και του 
γνέφω να καθίσει. 
   Φευγαλέα σκέφτομαι πότε σταμάτησα να γράφω εγώ 
ποιήματα και έγινα καθρέφτης για την ποίηση του Ρω-
μανού. Μάλλον όταν τους ερωτεύτηκα. If you can’t be 
the poet, be the poem εν τέλει. Και καθώς ο Ρωμανός 
μου διαβάζει σε στακάτο τις λέξεις από τα χαρτιά νιώθω 
να αποκτώ σχήμα με κάθε συλλαβή που βγαίνει απ’ το 
στόμα του. Δεν είμαι η Μαγδαληνή. Είμαι η Αμαζονία, 
είμαι ο αχός των στεναγμών μου. 

* 

   Επιστρέφω στο σώμα μου με το πρώτο φως του ήλιου 
και την φωνή της μητέρας μου πάνω απ’ το μέτωπό μου. 
«Μαγδαληνή δεν απαντούσες στο τηλέφωνο όλο το 
βράδυ… Δεν ήξερα… Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν 
μπορούσα να το αφήσω έτσι» μου λέει με την συμβιβα-
στική χροιά που παίρνουν οι λέξεις της όταν ξέρει ότι 
έχει κάνει λάθος. 
   Ανοίγω τα μάτια μου. Είμαι ξαπλωμένη γυμνή στον 
λευκό καναπέ, το πρόσωπό μου είναι χωμένο στο που-
κάμισο του Κωνσταντίνου κι ένα στεγνό ανδρικό κορμί 
σαν λάθος κομμάτι πάζλ στο πλευρό μου. 
«Ο φίλος σου;» πάντα ελκυόταν η μητέρα μου από τα 
αυτονόητα. 
«Κωνσταντίνος» της απαντάει και την βλέπω να τσακίζε-
ται στα βράχια της προσποιητής αγένειάς του. Σηκώνε-
ται χωρίς άλλη κουβέντα και ορμάει στο μπάνιο χτυπώ-
ντας την πόρτα πίσω του. Τον αγαπώ αλλά τέτοιες στιγ-
μές τον θέλω νεκρό. 
«Έχω φέρει φαγητό να φάμε. Ας κάτσει και ο φίλος σου 
ο Κωνσταντίνος αν θέλει» μου λέει με γυρισμένη την 
πλάτη. «Μου είπαν τα κορίτσια ότι έχετε χαθεί τον τε-
λευταίο καιρό, θέλω να τον γνωρίσω» συνεχίζει και α-
κούω την προοικονομία στην φωνή της. Ξέρω τι θα μου 
πει, μυρίζομαι την μητρική αγωνία στην ανάσα της. Δεν 
θυμάμαι αν τους έχω μιλήσει για τον Κωνσταντίνο ή για 
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τον Ρωμανό. Ή και για τους δύο. Κρύβομαι από την 
αλήθεια, κρύβομαι μέσα στην σχέση μου αυτή, και όσο 
περισσότερο με πνίγει τόσο μεγαλύτερη είναι η ηδονή. 
Ίσως πάντα ήθελα κάτι να με καταβροχθίσει. Το θήρα-
μα εξάλλου δεν φέρει ποτέ καμία ευθύνη. 
   Η ματιά μου πέφτει στα τάπερ που έχει αραδιάσει η 
μητέρα μου στον πάγκο. Κοτόσουπα. Ρυζόγαλο. «Πόσο 
θλιβερά μικροαστικό θέαμα» θα έλεγε ο Κωνσταντίνος 
και τον μισώ για τον χλευαστικό αντίλαλο που έχει φυ-
τέψει στο μυαλό μου. 
   Νιώθω την βαθιά αναπνοή που παίρνει η μητέρα μου 
πριν με ρωτήσει «Είσαι καλά Μαγδαληνή μου;» 
«Όχι» της απαντώ με χαμόγελο. «Το θήραμα δεν φέρει 
ποτέ καμία ευθύνη» επαναλαμβάνω από μέσα μου σαν 
πάτερ ημών.  
   Η πόρτα του μπάνιου ανοίγει και ξέρω πως αυτός που 
βγαίνει είναι ο Ρωμανός και όχι ο Κωνσταντίνος. Η ώρα 
της Κρίσης και ο ολόδικός μου Καβαλάρης της Αποκά-
λυψης. 
«Καλησπέρα! Δεν νομίζω να έχουμε συστηθεί, Ρωμανός» 
τείνει το χέρι του προς την μητέρα μου κι αυτή κάνει 
ένα βήμα πίσω. Το «Κωνσταντίνε…» πεθαίνει κάπου στη 
μέση της γλώσσας της και στρέφει το έντρομο βλέμμα 
της σε εμένα. 
   Είμαι ερωτευμένη με δύο άντρες. Κανείς απ’ τους δύο 
δεν υπάρχει αυτόνομος, μοιράζονται το ίδιο σώμα, μοι-
ράζονται εμένα, χωρίς να ξέρω ποιος από τους δύο είναι 
ο ξενιστής και ποιος ο ιός, μόνο ότι με τρώνε σιγά σιγά. 
Αλλά δεν πειράζει, ποτέ δεν θα κριθώ εγώ υπεύθυνη για 
την καταστροφή. Πάντα το θήραμα και θύμα, ποτέ ο 
θύτης. 
«Χαίρομαι που επιτέλους γνωρίζω τον φίλο της Μαγδα-
ληνής μου» ακούγεται η κασέτα της προσποιητής ευγέ-
νειας μέσα από τα χείλια της μάνας μου. Τα χέρια της 
μηχανικά ανοίγουν τα τάπερ και ετοιμάζει το φαγητό 
«Σε παρακαλώ, κάτσε να φας μαζί μας.» 
«Ευχαρίστως» της απαντάει ο Ρωμανός και κάθεται στο 
μικρό τραπέζι. 
   Με την πλάτη γυρισμένη σε αυτόν, ανοίγει η μητέρα 
μου το ντουλάπι του νεροχύτη. Τα δάχτυλά της γίνονται 
άσπρα όπως σφίγγουν την σύριγγα με το δηλητήριο για 
τις κατσαρίδες που ποτέ δεν με βοήθησε ούτε ο Κων-
σταντίνος ούτε ο Ρωμανός να βάλω στο σπίτι. Καθώς 
αδειάζει το περιεχόμενο της σύριγγας στο πιάτο με την 
κοτόσουπα με κοιτάει στα μάτια. Της χαμογελάω. Μόνο 
όταν πέσει και η τελευταία σταγόνα γυρνάει στον Ρωμα-
νό και τοποθετεί το πιάτο μπροστά του. Στα χείλη της 
καθρεφτίζεται ένα χαμόγελο όμοιο με το δικό μου. 
Κληροδότημά της και κληροδότημά μου. Βάζει άλλα 
δύο πιάτα στο τραπέζι και για εμάς και μου γνέφει να 
κάτσω. 
«Καλή όρεξη» λέει σαν επιθανάτια προσευχή. 

Ίρις Αποστολίδου 

Αντικλείδι διπλής όψεως 

Θεατρικό σε τρεις πράξεις 

Πρόσωπα 

Ψυχίατρος (Άνδρας, ετών 58) 

Άννα-Μαρία (Ψυχαναλυόμενη, γυναίκα, ετών 33) 

Μάρθα (Μητέρα Άννας-Μαρίας, ετών 82) 

 

Πράξη 1η/Σκηνή 1η 

(Η Άννα-Μαρία στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή. Είναι η 8η συ-
νεδρία. Πλέον, αρχίζει και αποκαλύπτει τις αιτίες των εφιαλτι-
κών ονείρων. Η μητέρα της βρίσκεται στο επίκεντρο και η 
κακοποίηση της παιδικής ηλικίας) 
 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Και γιατί πιστεύεις ότι εμφανίζεται 
η ίδια μαύρη σκιά στα όνειρα σου; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Δεν γνωρίζω 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Στις προηγούμενες συνεδρίες πα-
ρουσίαζες όμορφες εικόνες από το ίδιο όνειρο. Και στο 
τέλος αυτών υπήρχε μία μαύρη σκιά. Απωθητική στην 
όψη της. Περιέγραψε την μου. 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Είναι ψηλή και λεπτή. Στην αρχή δεν 
διακρίνεται εύκολα. Αλλά όταν αρχίζει και πλησιάζει 
αποκτά όγκο και το σχήμα της αλλάζει. Όσο προσεγγί-
ζει την θέση μου τόσο πιο εχθρική είναι στην όψη της. 
Μα, και τότε ακόμη δεν μπορώ να διακρίνω τα χαρα-
κτηριστικά της. 

ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Τι είναι το όνειρο που συναντάς 
συνήθως στον ύπνο σου; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Βρίσκομαι στη μπανιέρα. Μέσα σε 
νερό γεμάτο αφρούς. Είμαι κουλουριασμένη αγκαλιάζο-
ντας σφικτά τα πόδια μου. Ο χώρος είναι άδειος και 
κρύος. Δεν έχει κανένα αντικείμενο. Είναι λευκό το δω-
μάτιο κι εγώ σε μία μπανιέρα γεμάτη νερό και αφρούς. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Μίλησε μου για τον πατέρα σου. 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Ήταν απόμακρος. Δεν ήθελε κόρη. 
Το έλεγε κάθε φορά που θύμωνε. Δύσκολα ανταλλάσαμε 
μία-δύο κουβέντας μέσα στην μέρα. Ήταν διευθυντής 
στη μέση εκπαίδευση. Αυστηρός πολύ. Ωστόσο δεν έ-
δειχνε το παραμικρό ενδιαφέρον για τη μόρφωση μου. 
Όλα τα ανέλαβε η μητέρα μου. Μετά τον θάνατο του 
άλλαξε η συμπεριφορά της. Συμπεριφέρονταν σαν τον 
πατέρα μου. Έγινε απότομα σκληρή. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Από τι πέθανε ο πατέρας σου; 
ANNA-MAΡΙΑ: Σε τροχαίο δυστύχημα.  
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Στις μία-δύο κουβέντες που λέγα-
τε την ημέρα, τι περιελάμβαναν συνήθως; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Ζητούσε να του πάω νερό στο γρα-
φείο ή να φέρω πετσέτες για το απογευματινό του λου-
τρό. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: (δεν μιλάει) 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Τις πήγαινα.  
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Περιέγραψε μου τη σκηνή που 
του δίνεις τις πετσέτες. 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Η ντουζιέρα είχε ένα είδος παραβάν. 
Χτυπούσα την πόρτα και αφού μου έδινε την άδεια περ-
νούσα μέσα. Φοβόμουν αρκετά να κοιτάξω. Εκείνος 
άπλωνε το χέρι του μέσα από το παραβάν και του παρέ-
διδα τις πετσέτες. Μετά έτρεχα έξω από το χώρο κλεί-
νοντας την πόρτα πίσω μου. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Γιατί έτρεχες; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Φοβόμουν. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Τι φοβόσουν; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Δεν ήθελα να ζήσω την ίδια σκηνή. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Ποια σκηνή; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Την πρώτη φορά που του έφερα τις 
πετσέτες άπλωσε το χέρι του και μαζί του άνοιξε το πα-
ραβάν. Ένιωσα ένα σφίξιμο στο λαιμό μου. Εκείνος με 
κοίταξε με τρόπο απόλυτο. Από τότε έτρεμα τη στιγμή 
που θα μου ζητούσε να του φέρω τις πετσέτες. Κι εγώ, 
στο δικό μου λουτρό, έκανα μπάνιο γρήγορα πολύ γρή-
γορα. Νόμιζα πως το νερό ήταν το πέος του και με α-
κουμπούσε σε όλο το σώμα. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Η μητέρα σου έμαθε γι αυτό το 
περιστατικό; 
ANNA-MAΡΙΑ: Δεν της είπα ποτέ τίποτε. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Πώς ένοιωθες την εικόνα που α-
ντίκρισες με τον πατέρα σου; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Κάθε τι με όγκο το ένιωθα με απο-
στροφή. Οτιδήποτε ήταν αυτό. Από φαγητά μέχρι αντι-
κείμενα. Πόσο άσχημα αισθανόμουν όταν έπρεπε να 
χειριστώ τέτοια αντικείμενα! 
(Η Άννα-Μαρία πιάνει με τα χέρια της το στήθος της ενώ η 
ανάσα της κόβεται απότομα) 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Σκεφτόσουν συνέχεια εκείνη τη 
σκηνή;  
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Δεν με αφήνει σε ησυχία. Μετά τον 
θάνατο του πατέρα η εικόνα μεταφέρθηκε στο όνειρο με 
το λουτρό. Πλέον δεν ήθελα να πίνω νερό. Ούτε να κά-
νω μπάνιο. Κάθε σταγόνα με έπνιγε. Με το ζόρι με έβα-
ζε η μάνα μου να πίνω νερό μην πάθω αφυδάτωση. Με 
γυρνούσε στους γιατρούς και στους παπάδες.  
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Πώς ένιωθες αυτή την πίεση; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Πονούσα ψυχικά και σωματικά. Μα 
δεν μπορούσα να γευτώ το νερό. Κάθε φορά το ένιωθα 
σαν το πέος του. Όταν έβρεχε έκλεινα παράθυρα και 
κουρτίνες να μην βλέπω. Πόσο άθλια κατάσταση! Και η 
μάνα μου εκεί να επιμένει με πείσμα. Άρχισε να με χτυ-
πά και να με κοροϊδεύει. Τρελή με φώναζε σε όλη τη 
γειτονιά. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΉΣ: Πώς το αντιμετώπισες όλο αυτό; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Έπινα νερό με κλειστά μάτια και μύ-
τη από το κουτάλι. Έκανα μπάνιο με τα ταχύτητα φω-
τός. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Άλλαξε στάση η μητέρα σου; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Μετά από λίγο καιρό ηρέμησε. Και 
τα ξεσπάσματα της ηρέμησαν. Είχε να ασχοληθεί με την 
άνοια της γιαγιάς Ελπινίκης. Έμενα μόνη στο σπίτι για 
ώρες.  

ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Τι έκανες αυτές τις ώρες; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Διάβαζα. Έχασα τις εισαγωγικές εξε-
τάσεις για το πανεπιστήμιο. Είχα αποφασίσει να προ-
σπαθήσω ξανά και τα βιβλία με ηρεμούσαν. Δεν σκε-
φτόμουν τίποτα. Δεν φανταζόμουν τίποτα. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Τι φανταζόσουν πριν τα βιβλία; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Ήταν στο μυαλό μου συνέχεια. Ένιω-
θα το πέος του να διογκώνεται και να πλημμυρίζει το 
σπίτι με νερό. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Τι χρώμα είχε το νερό; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Στην αρχή ήταν διάφανο. Μετά ά-
σπρο. Και πηχτό.  
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Και τι έκανες με το άσπρο υγρό; 
(Η Άννα-Μαρία αρχίζει και κλαίει έντονα. Πιάνει με τα χέρια 
της το πρόσωπο της. έχει ιδρώσει. Σηκώνεται απότομα και 
φεύγει από τη συνεδρία)   
 

Πράξη 2η/Σκηνή 1η 
(Η Άννα-Μαρία βρίσκεται στο ψυχιατρείο στο οποίο είναι έ-
γκλειστη η μητέρα της. Δεν έχει επαφή με τον περιβάλλοντα 
κόσμο. Η Άννα-Μαρία κάθεται στη διπλανή καρέκλα. Κοιτά-
ζει στα μάτια τη μητέρα της. Της χαϊδεύει τα χέρια και μονο-
λογεί) 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Τώρα ξέρω μάνα. Τώρα ξέρω ποιος 
είναι ο ένοχος. Δεν στο είπα ποτέ. Μα τώρα τον είδα. 
Συναντώ κάποιον αυτό το διάστημα. Στην αρχή δεν 
γνώριζα. Ήταν σαν φλερτ. Με ακούς μάνα; Άδικα έψα-
χνες γαμπρό. Τον βρήκα εγώ. Είναι ίδιο εκείνος. Φανε-
ρώθηκε πια. Δεν σου είπα τίποτε για να μην θυμώσεις. 
Δεν έφταιγες εσύ. Εσύ ήσουν άκακη. Δεν είχες ποτέ σου 
πονηρό βλέμμα. Ούτε πονηρές σκέψεις. Ήσουν πιστή 
και ταπεινή όπως ήθελε εκείνος. Τα θυμάμαι όλα. Ή-
μουν κλεισμένη στο δωμάτιο μα θυμάμαι τα κλάματα 
σου από το χέρι του. Τους μώλωπες στο σώμα σου. Τα 
δήθεν κρεμμύδια που κάθε φορά έσπευδες να ξεφλουδί-
σεις για να καλύψεις τα μάτια σου. Όλα τα θυμάμαι. Και 
αυτό που δεν σου είπα ήταν η εικόνα που αντίκριζα κάθε 
φορά όταν του πήγαινα τις πετσέτες. Θυμάσαι; Μόλις 
φώναζε το όνομα μου κλεινόσουν στην κρεβατοκάμαρα 
και έβαζες το ραδιόφωνο στη διαπασών. Εγώ ζούσα ξα-
νά και ξανά τον εφιάλτη. Το πέος του να σκληραίνει 
στην όψη και να με κοιτάει έτοιμο να με κατασπαράξει. 
Τα θυμάμαι όλα μάνα. Κι εσύ μετά το θάνατο του άλλα-
ξες. Άλλαξες απότομα. Ήθελες να σου φέρνω τις πετσέ-
τες και να σε πλένω. Με κοιτούσες στα μάτια και με διέ-
ταζες να αγγίζω κάθε σημείο του σώματος σου. Αηδίαζα 
με τον εαυτό μου. Έβαζα το δάκτυλο στο στόμα μου να 
κάνω εμετό. Πίστευα πως με αυτό τον τρόπο θα απο-
βάλλω ότι με βάρυνε. Μάταιος κόπος. Τώρα όμως ήρθε 
ξανά. Τον βλέπω μία φορά την εβδομάδα. είναι ίδιος εσύ 
και ο πατέρας. Μου θύμισε σήμερα την πρώτη φορά με 
τις πετσέτες. Ένιωσα πάλι το σφίξιμο στο λαιμό. Πάλι ο 
πόνος στο στήθος με βάρυνε απότομα. Δεν γύρισα να 
κοιτάξω το πρόσωπο του. Είχε παραμορφωθεί από τις 
προηγούμενες επαφές μας. Τώρα ήταν ίδιος ο πατέρας. 
Η φωνή του με καθοδηγούσε να θυμηθώ όσα βίωσα. 
Τον νόμιζα για φίλο. Μα είναι αυτός. Θέλει να επαναλά-
βουμε την ίδια σκηνή. Έχει διάθεση. Το καταλαβαίνω. 
Σήμερα όμως ήπια νερό. Με το κουτάλι βέβαια αλλά 
ήπια. Δεν έχω κάνει μπάνιο εδώ και μέρες. Αλλά αύριο 
θα κάνω. Θέλω να είμαι έτοιμη. Πρέπει να του δοθώ. 
Να τον αγγίξω. Ίσως αυτή είναι η μοίρα κι εγώ δεν γνώ-
ριζα πώς να της φερθώ. Τώρα όμως είμαι έτοιμη. Τώρα 
νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Κι εσύ να μην νοιάζεσαι 
για μένα. Θέλω να είσαι ήσυχη. Όλα θα πάνε πολύ καλά. 
Θα έρθω να σε πλύνω μετά την αυριανή μέρα. Θα κάνω 
ότι μου πεις. Θα σε αγγίζω όπου ποθεί η ψυχή σου. Μα 
πρώτα πρέπει να τελειώσω με τον πατέρα. Επέστρεψε να 
τελειώσουμε ότι άρχισε. Είμαι έτοιμη. Θα πιω αρκετό 
νερό σήμερα και αύριο πριν την επίσκεψη μου. Κανονι-
κά δεν πρέπει να πάω αύριο να τον συναντήσω. Την ε-
πόμενη εβδομάδα έχουμε κανονίσει. Αλλά σήμερα έφυ-
γα νευρική και θυμωμένη. Όταν μου εμφανίστηκε έχασα 
την ψυχραιμία μου. Έτρεξα μακριά και ήρθα εδώ σε 
σένα. Αλλά αύριο θα είναι μία νέα μέρα. Θα πιω νερό 
αρκετό. Και θα ετοιμαστώ για τη συνάντηση. 
 
(Η Άννα-Μαρία σηκώνεται και φιλάει στο μέτωπο τη μητέρα 
της. Της χαμογελά και φεύγει. Η μητέρα της στέκει ακλόνητη. 
Τα μάτια της στο ίδιο σημείο)  
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Πράξη 3η/Σκηνή 1η  
(Η Άννα-Μαρία επισκέπτεται τον ψυχαναλυτή. Χωρίς να 
περιμένει κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης. Ο ψυχαναλυ-
τής την παρατηρεί και έπειτα παίρνει τη θέση του δίπλα της. 
Έχει τα χαρτιά του έτοιμα καθώς και τις σημειώσεις των προ-
ηγούμενων συνεδριών. Η Άννα-Μαρία μοιάζει εκτός χρόνου 
και τόπου. Κοιτά επίμονα το ταβάνι) 
 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Δεν σε περίμενα. Έφυγες χθες 
πολύ γρήγορα και απότομα. 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Χθες ήταν χθες. Σήμερα είναι άλλη 
μέρα 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Τι έχει αλλάξει από χθες μέχρι 
σήμερα; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Πλέον γνωρίζω. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Τι γνωρίζεις; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Ποιος είσαι; 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Ποιος είμαι; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Ήπια νερό χθες. Αρχικά με το κου-
τάλι και τη μύτη κλειστή. Μετά άνοιξα τα ρουθούνια. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Αυτό είναι πρόοδος. 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Έκανα και μπάνιο για περισσότερη 
ώρα. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Τι ήταν αυτό που άλλαξε; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Τώρα γνωρίζω ποιος είσαι. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Ποιος είμαι; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Πέρασα και από τη μητέρα. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Δεν μου έχεις μιλήσει ανοιχτά για 
τη σχέση σου με τη μητέρα. 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Ήταν καταπιεστική σαν εσένα. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Είμαι εγώ καταπιεστικός; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι! 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Δεν θυμάμαι. Θέλω να μου πεις 
εσύ. 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Τότε στο λουτρό. Σε είδα. Είδα το 
πέος σου. Μου το επιδείκνυες. 
(Ο ψυχαναλυτής κρατάει σημειώσεις)  
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Δεν ήμουν εγώ Άννα-Μαρία. Ή-
ταν ο πατέρας σου. 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Μα πώς νόμιζες ότι θα κρυφτείς; Τί-
ποτα δεν μένει κρυφό από τον ήλιο! 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Πες μου για τη μητέρα σου. 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Πήρε τη θέση σου. Σκληρή και εξου-
σιαστική. Με κλείδωνε με τις ώρες στο δωμάτιο. Με 
χτυπούσε. Με ανάγκαζε να της κάνω μπάνιο. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Πώς τα αισθανόσουν όλα αυτά; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Ήταν το πέος σου παντού. Στη σκέ-
ψη, στα όνειρα, στις εικόνες. Όλα ήσουν εσύ. Δεν ξεχώ-
ριζα αρσενικό και θηλυκό. Όλα ήσουν εσύ. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Ο πατέρας σου Άννα-Μαρία. Ο 
πατέρας σου. 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Δεν έχει νόημα. Όλοι είστε ο πατέρας 
μου. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Πού βρίσκεται η μητέρα σου; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Σε ίδρυμα. Είναι άρρωστη. Έχει πυ-
ρετό. Δεν πίνει νερό. Δεν κουνάει τα μάτια. Μόνο ανα-
σαίνει. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Τι συζητάτε όταν τη συναντάς; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Ότι την αγαπώ και τη νοιάζομαι. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Την αγαπάς τη μητέρα σου; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Όχι 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Γιατί όχι; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Είστε ίδιοι. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Θυμήσου τη σκηνή που έπλενες 
τη μητέρα σου. Τι σε φόβιζε περισσότερο; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Το αιδοίο της. Τριχωτό καθώς ήταν 
και έπρεπε να το καθαρίζω. Έκανα εμετό ξανά και ξανά. 
Αλλά μου πίεζε το χέρι κάθε φορά.  
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Τώρα πώς αισθάνεσαι; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Πονάω 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Πού πονάς; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Στο σώμα. Χιλιάδες καρφίτσες με 
δαγκώνουν. Δεν μπορώ να αναπνεύσω!  
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Υπάρχει κάποιος που σου κόβει 
την ανάσα; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Ναι. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Ποιος είναι αυτός; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Το πέος σου ανάμεσα σε τριχωτούς 
θάμνους. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Σου προκαλεί φόβο; 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Με πνίγει! Είναι στο λάρυγγα!  
(Η Άννα-Μαρία φωνάζει και κλαίει δυνατά)  

ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Πρέπει να αφαιρέσεις την εικόνα 
του λουτρού. Επέστρεψε στη σκηνή πριν πάρεις τις πε-
τσέτες. 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Φωνάζεις το όνομα μου!  
(Κλείνει τα αυτιά της και ουρλιάζει από τον πόνο) 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Κοίτα κατάματα τη στιγμή. Πες 
μου τι βλέπεις. 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Η πόρτα του μπάνιου είναι κλειστή. 
Φωνάζεις το όνομα μου ολοένα πιο έντονα. 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Άνοιξε την πόρτα. 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Δεν θέλω! 
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΗΣ: Πρέπει να την ανοίξεις! 
(Η Άννα-Μαρία χτυπάει χέρια και πόδια στο ντιβάνι. Έχει 
πανικοβληθεί) 
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ: Σε βλέπω. Θεέ μου τι πόνος! 
(Η Άννα-Μαρία σε έκσταση σηκώνεται από το ντιβάνι και με 
έναν κόφτη κόβει το λαιμό του ψυχαναλυτή) 

ΑΥΛΑΙΑ 
Αντώνης Χαριστός 

 
Τα φτερά 

Θεατρικό μονόπρακτο 

 
ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ 

ΣΚΗΝΗ 1 
 Θάλαμος νοσοκομείου. Στο κέντρο της σκηνής υπάρχουν δύο 
κρεβάτια με  ένα κομοδίνο ανάμεσά τους. Πλάι στο αριστερό 
κρεβάτι υπάρχει μια νοσοκομειακή κούνια μωρού. Πίσω από 
κάθε κρεβάτι υπάρχει ένα παράθυρο.  Στο αριστερό, διαφαίνε-
ται ένα δέντρο με πυκνό πράσινο φύλλωμα. Το δεξί έχει τρα-
βηγμένες τις κουρτίνες και δεν διαπερνά ούτε το φως. Πάνω 
στα κρεβάτια κάθονται δύο γυναίκες.  Η γυναίκα στο αριστερό, 
είναι ανακαθισμένη, κοιτάει πάνω απ' την κούνια και τακτοποι-
εί τα σκεπάσματα. Η γυναίκα στο δεξί κρεβάτι έχει γυρισμένη 
πλάτη και φαίνεται να κοιμάται.  
ΜΑΡΘΑ: (σιγοτραγουδά ψιθυριστά ένα νανούρισμα) Κοιμή-
σου μέρα όμορφη, νύχτα με τ' αστρουλάκια, μπαξέ μου 
με τα λούλουδα και με τα γιασεμάκια... 
Η Στέλλα στο διπλανό κρεβάτι μοιάζει να ξυπνά. Τραβά την 
κουβέρτα της λίγο παραπάνω στο πρόσωπό της και τη σφίγγει.   
ΜΑΡΘΑ: .... Κοιμήσου με τη ζάχαρη και ξύπνα με το 
μέλι, και λούσου με τ' ανθόνερο που λούζονται οι αγγέ-
λοι.. 
Η Στέλλα μουρμουρίζει σιγά, ακατάληπτα σφίγγοντας την 
κουβέρτα όλο και περισσότερο. 
Η Μάρθα γυρίζει το κεφάλι και την κοιτάζει. Αντιλαμβάνεται 
την αναστάτωση, γυρίζει το βλέμα της στην κούνια ξανά.  
ΜΑΡΘΑ:  (χαμηλόφωνα χωρίς να τραγουδά πια) Σςςςς, την 
ξυπνήσαμε την καλή κυρία δίπλα μικρή μου; Λουλούδι 
μου; Κοπέλα μου μικρή, κοριτσ- 
ΣΤΕΛΛΑ: (πετάγεται φωνάζοντας κι ανακάθεται απότομα) 
Όχι!  
Η Μάρθα ξαφνιάζεται, κάνει αυθόρμητα να σηκώσει το μωρό 
της και το μετανιώνει. Στρέφεται στη Στέλλα και την παρατη-
ρεί χωρίς να μιλά. Το βλέμμα της Στέλλας είναι θολωμένο 
ακόμα απ΄ ύπνο, μαλλιά ανάκατα, εμφανώς ταλαιπωρημένη.  
Μουρμουρά γρήγορα στον εαυτό της, κρατά ακόμα την κου-
βέρτα σφιχτά ανάμεσα στις παλάμες της μαλάζοντάς την. Συγ-
χισμένη ακόμα, δεν έχει αντιληφθεί τις παρουσίες δίπλα της 
ΣΤΕΛΛΑ: Όνειρο κακό, φύγε από'δω  η μαμά μου έ-
φερε άγγελο φρουρό όνειρο κακό φύγε από' δω η μαμά 
μου έφ- 
ΜΑΡΘΑ: (διστακτικά, γέρνει προς το πλευρό της Στέλλας) 
Είστε καλά; Συγγνώμη αν σας ξύπνησα. 
ΣΤΕΛΛΑ: (γυρίζει απότομα το κεφάλι ξαφνιασμένη προς το 
μέρος της Μάρθας): Όχι, όχι. Όνειρο ήταν. Ε; Όνειρο.  
ΜΑΡΘΑ: (χαμογελαστά, με κατανόηση) Όνειρο, ναι. Το 
ζούσατε πολύ έντονα. Συμβαίνει σε όλους μας.  
ΣΤΕΛΛΑ: (ψευτοχαμογελώντας, στρώνει τη φράτζα της 
με το ένα χέρι) Ναι συμβαίνει ε;  
ΜΑΡΘΑ: Μα ναι. Εγώ για παράδειγμα, βλέπω συνέχεια 
πως πλησιάζω σε μια διασταύρωση με το αμάξι και δεν 
έχω φρένα. Φανταστείτε πανικό. Όταν τελικά ξυπνάω το 
δεξί μου πόδι κοντεύει να τρυπήσει το ξύλο του κρεβα-
τιού απ' το άγχος. Εσείς τι βλέπατε; Θυμάστε;                                                                                            
ΣΤΕΛΛΑ: Τι μέρα είναι;  
ΜΑΡΘΑ: Σάββατο. Ψυχοσάββατο μάλιστα. Όχι πως 
έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία, η μάνα μου βλέπετε, φρο-
ντίζει πάντα να με ενημερώνει.  
ΜΑΡΘΑ: Συγγνώμη, είπατε κάτι; 
ΣΤΕΛΛΑ: (χαμηλόφωνα, σφίγγοντας ξανά την κουβέρτα 

στις παλάμες) Όλα τα Σάββατα να παν, να παν και να γυ-
ρίσουν.. 
ΣΤΕΛΛΑ: Ήσασταν εδώ χθες βράδυ; Λυπάμαι αλλά 
ακόμα συνέρχομαι, καταλαβαίνετε. 
ΜΑΡΘΑ: Όχι, όχι. (γυρίζει προς την κούνια τρυφερά), μας 
έφεραν ξημερώματα. Με πιάσαν ξαφνικά οι πόνοι, ούτε 
κατάλαβα πώς έγιναν όλα. 
ΣΤΕΛΛΑ: Ούτε εγώ κατάλαβα τίποτα, πρέπει να κοι-
μόμουν πολύ βαριά.  
ΜΑΡΘΑ: Μάλλον, δεν σας αδικώ. Εσείς από πότε είστε 
εδώ; 
ΣΤΕΛΛΑ: (στρέφει το βλέμμα απότομα ξανά μπροστά) Τι 
ώρα είναι;  
ΜΑΡΘΑ: Η νοσοκόμα πέρασε πριν καμιά ώρα νομίζω. 
Οπότε θα' ναι δε θα' ναι μεσημεράκι; Θα σας γελάσω, ο 
άντρας μου δεν μ' αφήνει να έχω το κινητό εδώ μέσα. 
(με περιπαικτικό ύφος) «Χρειάζεσαι ξεκούραση, ο διάολος 
αυτός θα χτυπά συνέχεια μπλα μπλα». Ξέρετε τώρα, υ-
περβολές νέου μπαμπά. Δεν έχει κι άδικο βέβαια. 
ΣΤΕΛΛΑ: Ναι, δεν έχει άδικο. (προσπαθεί να στρώσει 
ξανά τη φράτζα της) Είναι εδώ μαζί σας;  
ΜΑΡΘΑ: Πετάχτηκε μέχρι το σπίτι να φέρει κάποια 
πράγματα. Πάνω στον πανικό μας χθες, δεν πήραμε ού-
τε τα βασικά. Θα μείνει η μικρή χωρίς πάνες σε λίγο. 
ΣΤΕΛΛΑ: (κοιτάζοντας με θλιμμένο χαμόγελο προς το μέ-
ρος της κούνιας) Κοριτσάκι ε; 
ΜΑΡΘΑ: Ναι κορίτσι. Τρεισήμισι κιλά γυναίκα. Ο 
Μάνος ονειρευόταν αγόρι. Να το τρέχει μαζί του στα 
γήπεδα και στο ψάρεμα.  
ΣΤΕΛΛΑ: (σταματά απότομα να πειράζει τα μαλλιά της και 
κοιτά τη Μάρθα έντονα) Θύμωσε;  
ΜΑΡΘΑ: Όχι αλίμονο. Πιστεύω πως όλοι οι άντρες 
κατά βάθος θέλουν μια κόρη να την κακομαθαίνουν, δε 
νομίζετε;  
ΣΤΕΛΛΑ: (κοιτάζει πάλι μπροστά, με χαμένο βλέμμα) Δεν 
ξέρω, ίσως.  
ΜΑΡΘΑ: Όταν μάθαμε το φύλο, ούτε ο ίδιος περίμενε 
την αντίδρασή του. Την ίδια μέρα πήγε και αγόρασε 
έναν ροζ αρκούδο που έπιανε το μισό παιδικό δωμάτιο. 
Εσείς; 

ΣΤΕΛΛΑ:  (ξαφνιασμένη) Εγώ τι;                                                                                  
ΜΑΡΘΑ: Το παιδάκι σας, λέω. Τι είναι; 
 Η Στέλλα αναστατώνεται, αφήνωντας την κουβέρτα που κρα-
τούσε τόση ώρα από τα χέρια της. Σηκώνοντας τα σκεπάσματα 
ψάχνει ανήσυχη με τρομαγμένα μάτια από κάτω. Σταματά από-
τομα όταν εντοπίζει μια ροζ πάνα που την ανασύρει απ' τα 
σκεπάσματα και την ακουμπά ανακουφισμένη στο  πρόσωπό 
της, κλείνοντας τα μάτια.  
ΜΑΡΘΑ: (χαμογελαστή) Α, κοριτσάκι κι εσείς λοιπόν. Τι 
καλά!  
ΣΤΕΛΛΑ: (χαϊδεύοντας ακόμα το πρόσωπό της με την πάνα 
τρυφερά, με κλειστά μάτια χαμογελώντας) Κοριτσάκι... 
ΜΑΡΘΑ: Να σας ζήσει.  Μάλλον ήταν βιαστική η μι-
κρή ε; 
ΣΤΕΛΛΑ: (ανοίγει τα μάτια χωρίς να κοιτάξει τη Μάρθα) 
Βιαστική;  
ΜΑΡΘΑ: Υποθέτω για να μην την έχετε εδώ, είναι στη 
θερμοκοιτίδα;  
ΣΤΕΛΛΑ: (ακόμα κοιτάζοντας μπροστά) Ναι βιαστική, 
πολύ βιαστική.. 
ΜΑΡΘΑ: Είμαι βέβαιη πως θα την έχετε σύντομα κο-
ντά σας. 
Η Στέλλα σηκώνεται εντελώς απ' το κρεβάτι με την πάνα στα 
χέρια και στέκεται μπροστά απ' το παράθυρό της. Σηκώνει το 
χέρι με την πρόθεση να τραβήξει την κουρτίνα στο  πλάι. Γυρί-
ζει διακριτικά το κεφάλι προς το μέρος της κούνιας, και κατε-
βάζει το χέρι μετανιωμένη. Στέκεται απλά μπροστά στο παρά-
θυρο. 
ΣΤΕΛΛΑ: Πολύ σύντομα. Θα πάω να τη δω το από-
γευμα. Τι ώρα είναι;  
ΜΑΡΘΑ:  Αχ καταλαβαίνω την ανυπομονησία σας, 
όμως είναι νωρίς ακόμα. Θα περάσει η ώρα, πάντα περ-
νά με λίγη κουβέντα.  
ΣΤΕΛΛΑ: (μουρμουρίζοντας χαμηλόφωνα) Όλα τα Σάβ-
βατα να παν, να παν και να γυρίσουν.. 
ΜΑΡΘΑ: Πότε γυρίζετε; 
ΣΤΕΛΛΑ: (Γυρίζει προς τη Μάρθα ξαφνιασμένη) Πού; 
ΜΑΡΘΑ: Σπίτι. Έχετε μέρες εδώ;  
ΣΤΕΛΛΑ: Όχι πολλές. Βρήκατε όνομα;  
ΜΑΡΘΑ: Τη μάνα μου τη λένε Ευανθία. Την πεθερά 
μου, Κατερίνα. Όμορφα ονόματα δε λέω, αλλά μου ά-
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ρεσε πάντα το Αγγελική.  Αλήθεια μιλάμε τόση ώρα κι 
ούτε συστηθήκαμε. Με λένε Μάρθα, εσάς; 
ΣΤΕΛΛΑ: Στέλλα. Όμορφο το Αγγελική, ταιρια-
στό..(πηγαίνει και κάθεται ξανά στο κρεβάτι κοιτάζοντας χα-
μένη μπροστά)              
ΜΑΡΘΑ: (στρέφεται πάλι προς την κούνια τακτοποιώντας 
απαλά το σκέπασμα) Βρίσκετε; Του Μάνου δεν του αρέσει 
πολύ, το βρίσκει συνηθισμένο. 
ΣΤΕΛΛΑ: Κανένας άγγελος δεν είναι συνηθισμένος.  
ΜΑΡΘΑ: (χαμογελώντας) Αυτό θα του πω, στην επόμε-
νη διαφωνία μας  
ΣΤΕΛΛΑ: (μπαίνει κάτω από τα σκεπάσματα ανακαθισμένη 
κι απλώνει την πάνα πάνω τους ) Διαφωνείτε συχνά;  
ΜΑΡΘΑ: (γελώντας) Μόνο όταν έχει άδικο.  
Το γέλιο της Μάρθας ανησυχεί το μωρό που βγάζει ένα πνιχτό 
κλάμμα για λίγο. Η Στέλλα πετάγεται απ΄ το κρεβάτι και κάνει 
ένα βήμα προς το αριστερά έτοιμη να πάει προς την κούνια. Η 
Μάρθα δεν την παρατηρεί, με το χέρι της ταρακουνά απαλά το 
μωρό καθησυχάζοντάς το.  Το μωρό ηρεμεί και η Στέλλα κά-
θεται στο πλάι του κρεβατιού με τα μάτια ακόμα στην κούνια.  
ΜΑΡΘΑ: (χαμηλόφωνα νανουρίζοντας το μωρό) Την ξύ-
πνησα η αθεόφοβη. Δεν έχω συνηθίσει ακόμα στην πα-
ρουσία της. (Κοιτάζει τη Στέλλα με βλέμμα κατανόησης) Ως 
κι εσύ ανησύχησες καημένη μου. (Στρέφεται ξανά προς το 
μωρό) Όλα καλά, σςςς, σώπα μικρή μου, σώπα. 
ΣΤΕΛΛΑ: (μπαίνει ξανά κάτω από τα σκεπάσματα στρώνο-
ντας την πάνα από πάνω) Είσαι καλή σ' αυτό.  
ΜΑΡΘΑ: Σε ποιο; 
ΣΤΕΛΛΑ: Την ηρέμησες γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα τα 
κατάφερνα. (χαμηλόφωνα) Ίσως καλύτερα έτσι. 
ΜΑΡΘΑ: Φυσικά και θα τα καταφέρνεις. Καμιά μας 
δεν ξέρει που παν τα τέσσερα στην αρχή. Θα μιλήσει το 
ένστικτο.  
ΣΤΕΛΛΑ: (με αργές κινήσεις περνάει διαρκώς τις πα-
λάμες της πάνω απ' την πάνα τεντώνοντας την)  
Δεν ήμουν έτοιμη, ξέρεις.  
ΜΑΡΘΑ: Ποια είναι;  
ΣΤΕΛΛΑ: (γυρίζει και την κοιτάζει χωρίς να σταματά)Εσύ. 
Την ήθελα όμως. 
ΜΑΡΘΑ: Έτοιμη εγώ; Ποιος είναι έτοιμος, για κάτι 
τόσο μεγάλο.  
ΣΤΕΛΛΑ: Ήθελες πάντα παιδιά; 
ΜΑΡΘΑ: Να πω την μαύρη αλήθεια, όχι. Η δουλειά 
μου απαιτεί πολλές ώρες και μου αρέσει. Ήμουν πολύ 
αφοσιωμένη σ' αυτό. Θεωρούσα πως ένα παιδί θα με άφη-
νε πίσω. 

ΣΤΕΛΛΑ: (ακουμπώντας τα χέρια πάνω στην κοιλιά της) 
Ήθελα πάντα παιδιά.          
ΜΑΡΘΑ: Όταν κατάλαβα πως έμεινα έγκυος, τρομο-
κρατήθηκα. Ήμουν έτοιμη να αναλάβω ένα μεγάλο προ-
τζεκτ. Αλλά, πού να τρέχεις με την κοιλιά ως το λαιμό 
σε οικόπεδα, σε σκόνες κι εργοτάξια; Μηχανικός είμαι. 
ΣΤΕΛΛΑ: (σφίγγει τα χέρια της περισσότερο πάνω στην 
κοιλιά της, σα να την αγκαλιάζει προστατευτικά) Εκείνος το 
ήθελε;  
ΜΑΡΘΑ: Ο Μάνος; Σαν τρελός. Χρόνια τώρα επέμενε 
να κάνουμε παιδί, σχεδόν απ' την αρχή του γάμου. Μου 
έταζε πως θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το γραφείο, θα έχω 
ο,τι θέλω, δε θα μου λείψει τίποτα. Μηχανικός κι αυτός, 
μαζί δουλεύουμε. Δεν καταλάβαινε πως αγαπούσα τη 
δουλειά μου, δεν ήταν θέμα άνεσης. (σταματά χαμογελώ-
ντας) Μα έχω μονοπωλήσει τη συζήτηση. 
ΣΤΕΛΛΑ: Δεν πειράζει. Μ' αρέσει να σ' ακούω να μι-
λάς. (Κλείνει τα μάτια και ακουμπά με την πλάτη στο μαξιλάρι 
χαμογελώντας) Έχεις γλυκιά φωνή, για νανουρίσματα. 
ΜΑΡΘΑ: Μακάρι. Θα χρειαστούν με την κυρία από' 
δω. (Ελέγχει το μωρό στην κούνια). Εσύ; Παντρεμένη;  
ΣΤΕΛΛΑ: Όχι...όχι.  
ΜΑΡΘΑ: (με διστακτικό ύφος) Ίσως γίνομαι αδιάκριτη. 
Συγγνώμη. 
ΣΤΕΛΛΑ: Δεν με ήθελε. Δεν την ήθελε.  
ΜΑΡΘΑ: Λυπάμαι. 
ΣΤΕΛΛΑ: (κοιτάζοντάς την) Αυτό μου είπε κι εκείνος.  
ΜΑΡΘΑ: Το κράτησες όμως. Είσαι δυνατή.  
ΣΤΕΛΛΑ: Πάντα ήθελα παιδιά.  
ΜΑΡΘΑ: Και τώρα;  
ΣΤΕΛΛΑ: Τώρα τι;  
ΜΑΡΘΑ: Δε θέλω να σε αναστατώσω, αλήθεια, σταμα-
τώ.  
ΣΤΕΛΛΑ: Τώρα, τίποτα.  
ΜΑΡΘΑ: (χαμογελώντας) Όχι και τίποτα, κάποια σε 
περιμένει. 

ΣΤΕΛΛΑ: (κοιτάζει ψηλά και παίρνει μια βαθιά ανάσα) Με 
περιμένει, ναι.  
ΜΑΡΘΑ: Εργάζεσαι; 
ΣΤΕΛΛΑ: Δασκάλα (χαμογελά), πρωτάκια.  
ΜΑΡΘΑ: Εσύ ήσουν πράγματι έτοιμη λοιπόν. Πρέπει 
να έχεις μεγάλη υπομονή. 
ΣΤΕΛΛΑ: Χρόνο θέλει..Έτσι λένε.  
ΜΑΡΘΑ: Μήπως ξέρω; Τώρα μπήκα στο χορό.  
ΣΤΕΛΛΑ: Ο χρόνος βοηθά, έτσι λένε.  
ΜΑΡΘΑ: Όσο μεγαλώνουν γίνεται ευκολότερο, έτσι 
λένε επίσης.  
ΣΤΕΛΛΑ: Όταν μεγαλώνουν.. (φέρνει την πάνα στο πρό-
σωπό της και τη μυρίζει) 

 
ΣΚΗΝΗ 2 

Εκείνη τη στιγμή μπαίνει στο δωμάτιο η νοσοκόμα κρατώντας 
ένα δίσκο με δυο ποτηράκια. Εμβρόντητη σταματά μπροστά 
στο κρεβάτι της Μάρθας.  
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (χαμηλόφωνα) Δε θα έπρεπε να είστε 
εδώ. Πότε σας έφεραν; 
ΜΑΡΘΑ: Ήρθαμε εκτάκτως τα χαράματα. Τι εννοείται; 
Συμβαίνει κάτι;  
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Πρέπει να σας μεταφέρουμε οπωσδή-
ποτε. Θα το φροντίσω άμεσα. 
ΜΑΡΘΑ: Δεν σας καταλαβαίνω, δεν είχε κρεβάτια δια-
θέσιμα χθες, ήταν το μόνο κενό. Όπως νομίζετε.  
Η νοσοκόμα βιαστική  φεύγει προς το κρεβάτι της Στέλλας, η 
οποία δεν έχει αντιληφθεί ακόμα την παρουσία της. Ακουμπά 
απαλά το χέρι  στον ώμο της Στέλλας, προσπαθώντας να μην 
την ταράξει. Η Στέλλα πετάγεται ελαφρά κι ανοίγει τα μάτια 
ξαφνιασμένη.  
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Εσύ γλυκιά μου; Πώς είσαι σήμερα; 
Κοιμήθηκες καθόλου; 
ΣΤΕΛΛΑ: (τα μάτια της γυαλίζουν, το πρόσωπό της έχει μια 
μπερδεμένη έκφραση απορίας) Δεν κοιμάμαι ακόμα ε; 
Η νοσοκόμα της χαϊδεύει τα μαλλιά με ένα συγκαταβατικό 
χαμόγελο κι ακουμπά το δίσκο στο κομοδίνο. Της δίνει το 
πρώτο ποτηράκι.  
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Έλα καλή μου. Πρέπει να τα πάρεις.  
ΣΤΕΛΛΑ: (με έναν βουρκωμένο μορφασμό) Πονάω.. 

ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Ο χρόνος θα βοηθήσει, θα δεις. Πιες 

τα τώρα.  

ΣΤΕΛΛΑ: (παίρνει τα χάπια και τα κοιτά για λίγο) Γιατί;  
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Ξέρεις, καλή μου.  
ΣΤΕΛΛΑ: Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει να μου πει.  
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: (με μια μικρή παύση) Ο γιατρός θα πε-
ράσει μετά.   
Η Στέλλα καταπίνει τα χάπια, και η νοσοκόμα της δίνει και το 
δεύτερο ποτήρι με το νερό. 
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Ξεκουράσου, κι όταν έρθει το μεση-
μεριανό να φας λιγάκι. Δεν ωφελεί  σε τίποτα να μένεις 
νηστική. 
ΣΤΕΛΛΑ: Δεν ωφελεί. Τίποτα δεν ωφελεί. 
Η Στέλλα πίνει το νερό και κουλουριάζεται στο κρεβάτι 
στραμμένη προς τα αριστερά, κρατώντας με το ένα χέρι τη μια 
γωνιά της πάνας τυλιγμένη στην παλάμη. Η νοσοκόμα παίρνει 
τον δίσκο και φεύγει από το δωμάτιο.  
ΜΑΡΘΑ: (προβληματισμένη κοιτά προς το μέρος της Στέλ-
λας) Χάπια; 
ΣΤΕΛΛΑ: Χάπια. Χρόνο θέλει. Έτσι λένε.  
ΜΑΡΘΑ: Για να το λένε, έτσι θα' ναι. Πολλές γυναίκες 
το παθαίνουν. 
ΣΤΕΛΛΑ: Δεν ξέρω, ίσως.  
ΜΑΡΘΑ: Και να μη μπορείς να θηλάσεις, δεν έγινε κά-
τι. Υπάρχουν λύσεις για όλα.  
ΣΤΕΛΛΑ: Όχι. Όχι για όλα. (αλλάζει πλευρό και γυρίζει 
πλάτη στη Μάρθα) 
ΜΑΡΘΑ: Να τρως όμως, έχει δίκιο η νοσοκόμα. Άρα-
γε τι θα μας φέρουν; Σα να πείνασα. 
ΣΤΕΛΛΑ: Κοτόπουλο με ρύζι.  
ΜΑΡΘΑ: Λες; Σου το είπε η νοσοκόμα;  
ΣΤΕΛΛΑ: (χαμηλόφωνα) Σάββατο...Κοτόπουλο με ρύ-
ζι.  
ΜΑΡΘΑ: Ελπίζω να' χει έστω λίγο αλάτι. Στα νοσοκο-
μεία όλα είναι συνήθως άνοστα.  
ΣΤΕΛΛΑ: Άνοστα, ανούσια. 
ΜΑΡΘΑ: Έτσι, λες και είμαστε άρρωστες. 
ΣΤΕΛΛΑ: Δυστυχώς; όχι. 
ΜΑΡΘΑ: (γελώντας) Τι λες;  
ΣΤΕΛΛΑ: Το ρύζι είναι νόστιμο. Έτσι μου' πε η άλλη.  
ΜΑΡΘΑ: Ποια;  

ΣΤΕΛΛΑ: Εκείνη πριν από σένα.  
ΜΑΡΘΑ: Δεν καταλαβαίνω. 
ΣΤΕΛΛΑ: Αθηνά νομίζω.. Μπορεί και Αγνή, τα μπερ-
δεύω. Από άλφα ξεκινούσε.. 
Η Μάρθα απορημένη, ανοίγει το στόμα έτοιμη να τη ρωτήσει 
κάτι. Τελευταία στιγμή το μετανιώνει. Κουνά το κεφάλι δεξιά -
αριστερά διώχνοντας τη σκέψη της και παίρνει μια ανάσα.                                                                                                          
ΜΑΡΘΑ: Σε ζάλισα τόση ώρα. Ίσως λίγος ύπνος πριν 
το μεσημεριανό να' ναι καλή ιδέα. 
ΣΤΕΛΛΑ: (με υπερβολικά ήρεμο τόνο) Μου αρέσει όταν 
μιλάτε. 
ΜΑΡΘΑ: Νόμιζα πως ξεπεράσαμε τον πληθυντικό, ε; 
ΣΤΕΛΛΑ: Η δική σου φωνή είναι πιο γλυκιά..Σχεδόν 
τραγουδιστή. 
ΜΑΡΘΑ: Πιο γλυκιά από ποια;  
ΣΤΕΛΛΑ: Και το νανούρισμα, ποιο ήταν; Διαφορετι-
κό.. 
ΜΑΡΘΑ: (με ύφος σοβαρό, συνοφρυωμένο) Στελλά; 
ΣΤΕΛΛΑ: Εκείνη δεν ήξερε. Έλεγε όλο «Σώπα» και 
«Σταμάτα». 
ΜΑΡΘΑ: Ποια το έλεγε, Στέλλα;  
ΣΤΕΛΛΑ: Εκείνη από άλφα. Της άρεσε το ρύζι. Έτρω-
γε και το δικό μου. Αν το θες στο δίνω. 
ΜΑΡΘΑ:  Δεν το θέλω. 
ΣΤΕΛΛΑ: Το μωρό έκλαιγε συνέχεια, έκλαιγε και δεν 
ηρεμούσε, κολικοί είπαν. Ίσως έφταιγε το ρύζι. 
ΜΑΡΘΑ: (φανερά αναστατωμένη πλέον) Στέλλα; είσαι 
καλά;  
ΣΤΕΛΛΑ: Το μάλωνε, είχε θυμώσει. Δεν την άφηνε να 
κοιμηθεί (τραβάει όλη την πάνα σε μια μπάλα στην αγκαλιά 
της) 
Η Μάρθα σηκώνεται και με αργά βήματα πηγαίνει προς τη 
Στέλλα, χωρίς να μιλά. 
ΣΤΕΛΛΑ: Ήταν τέλειος, τον είδα. Εκείνον τον είδα. 
Ρόδινος, τυλιγμένος στο γαλάζιο. (με ένα γελάκι πνιχτό 
σφίγγοντας το κουβάρι στην αγκαλιά της). Άγγελος, όλο 
φτερά. 
Η Μάρθα στέκεται από πάνω της και την παρατηρεί ταραγμέ-
νη.   
ΣΤΕΛΛΑ: Γιατί δεν τον σήκωνε; Να έτσι.  
(Ανακάθεται και γυρίζει προς τη Μάρθα  ανεβάζοντας τον 
τόνο της ). Να έτσι! (σφίγγει το κουβάρι πιο πολύ).   
Η Μάρθα κοιτάζει μια τη Στέλλα και μια προς την έξοδο στα 
αριστερά της, ανήσυχη. 
ΣΤΕΛΛΑ: (κουνώντας την πάνα σα μωρό στην αγκαλιά) 
Σώπα. Σώπα.  Δεν το σήκωνε. Μόνο θύμωνε, όλο θύμω-
νε. Δεν το σήκωνε.  
Η Μάρθα την κοιτά αποσβολωμένη, δε λέει κουβέντα.  
ΣΤΕΛΛΑ: (κοιτάζει την κουβαριασμένη πάνα στην αγκαλιά 
της τρυφερά) Αγκαλιά ζητούσε. Αγκαλιά. (τα φρύδια της 
σμίγουν σε μια θυμωμένη έκφραση) Της έλεγα να το πάρει, 
της το' λεγα και μου φώναξε. (μιλάει όλο και πιο γρήγορα). 
«Πάψε» μου είπε, δυνατά. Κι εκείνο τρόμαξε πιο πολύ, 
ούρλιαζε, κι ούτε το σήκωνε, (με το βλέμμα στη Μάρθα), 
δεν ήξερε. Λες και θα σπάσει. Σπάνε καμιά φορά (η φω-
νή της τρέμει), εγώ ξέρω (σκύβοντας ξανά προς το κουβάρι 
προστατευτικά). Το κουκούλι σου δε φτάνει, κάτι γίνεται, 
κάτι, ποιος ξέρει τι και ραγίζουν λίγο τα φτερά, άραγε 
κλαίνε και τότε; Εκείνο έκλαιγε, ήταν τέλειο κι έκλαιγε, 
κι ούτε το σήκωνε,    εγώ θα το σήκωνα, να έτσι, σφιχτά, 
αλλά δε μ' άφησαν, λέει θα' ναι πιο δύσκολο μετά, πότε 
μετά; (σταματά να κουνά την πάνα) Έσπασε το μετά, φτερά 
μικρά στο πάτωμα, ίσως λίγα στην κοιλιά μου ακόμα, 
έσπασε σε κόκκινες σταγόνες στα πλακάκια. Μία, δύο, 
τρεις, άραγε έκλαιγε; Τέσσερις, πέντε, έξι, ίσως έκλαιγε 
κλεισμένη εκεί μέσα, δάκρυα ήταν όχι φτερά. Ρουμπίνια, 
να γλιστρούν στα μπούτια στις γάμπες, ως τα πλακάκια 
χάμω. Σήκωνα με τα χέρια τη σήκωνα ως να' ρθουν και 
η σειρήνα πουθενά. Αν προλάβαινα τι είναι ένα ράγισμα, 
τίποτα, φτιάχνει, όλα φτιάχνουν.  Ανάσες, πολλές ανά-
σες, ένα μαχαίρι να πηγαινοέρχεται στα σωθικά, να ψα-
λιδίζει τα φτερά, δεν έκλαιγε το ξέρω πια. Δε θα θύμωνα, 
αλήθεια, δε θα θύμωνα ούτε τόσο (με αλλαγμένη μπάσα 
φωνή) «Λυπάμαι κα Σταματάκου», ούτε γιατί, ούτε συγ-
γνώμη, ούτε κλάμα, ούτε αγκαλιά. 
Σηκώνει το κεφάλι της προς τη Μάρθα με μάτια ορθάνοιχτα, 
απελπισμένα 
ΣΤΕΛΛΑ:  Μόνο φτερά στο πάτωμα. 
Τα χέρια της ανοίγουν και η πάνα πέφτει κάτω. 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Ελένη Βασιλάκη 
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Τα ξωτικά στο ρέμα 
ή 

 το συναξάρι ενός αλαφροΐσκιωτου 
 

περίσταση που βίωσε ο πατέρας τού παππού μου 
στις αρχές τού περασμένου αιώνα 

 

- Περνάς, μωρε γιέ μου, τα Δυο Πηγάδια με το σκουρι-
ασμένο μάγγανο και πέρα, στο καμαρωτό το γιοφυράκι, 
στα ριζά τού λόφου [κάτω από τη δεντρωμένη ράχη με 
τις βαλανιδιές και «το πεύκο τού Ματαρώνα»] στέκει έν' 
αλώνι πέτρινο, άμε γύρευε πόσους χρόνους σιμά στο 
ρέμα [όπου σα μαγεμένα κελαρύζουν τα λόγια τού νε-
ρού]. Εκειδά τα μεσημέρια ή στα μισά τής νύχτας μη 
ζυγώσεις• τόχουν χορευταριό οι νεράιδες και ξεφαντώ-
νουν λυγερές με τις μαντήλες τους• [και παιγνιδιάτορες 
σουρό χτυπούν χορδές, λυράρηδες πούχουν γερές κο-
ντυλιές στη λύρα τους ή φυσούν εμπνεύσεις στης ερημιάς 
τα σουραύλια]. Ακούς πατήματα χορού, γέλια, γλυκά 
τραγούδια [σε γλώσσα αμίλητη και άγνωρη, ίσως σε ο-
λάκερη την πλάση]. Άλλοτε, κάποιοι που διαβαίνουν, 
λαθεύουν και σιμώνουν [αποκοτιά, βιάση, ποιός το ξέρει, 
παιδί μου;] τάχα ν' αφουγκραστούν το λάλημά τους και 
τότες μια δυνατή πνοή τούς ξανεμίζει και τούς ξουργιά-
ζει ψηλά, ίσαμε τρία καλάμια στον αγέρα, για να χαθούν 
στο ύστερο μέσα σε χάχανα και γελαστές φωνές, πίσω 
στο σκοτεινό φαράγγι [στη βρύση τού Χαιρειμωνά].  
   Έτσι την έπαθε και ο Γιαννάκης τής Μαχώς, που όλο 
πάγαινε κουτσώντας κουτσώντας και ήξερε μόνο να δα-
σκαλεύει τον κοσμάκη και να καμώνεται ότι δε σκιάζεται 
ποτέ, καθώς, όπως έλεγε, τα σκιάζουρα και τα θεριά, αν 
υπάρχουν, τα κουβαλά ο καθείς μες στην καρδιά 
του...Από τότες δεν τον ματαείδα τον θλιμμένο• κρίμα τί 
έχω τη σκέπη μου ακόμη πειραγμένη κι ελόγου του ήταν 
καλός ματασυρτής, μαΐστορας παλαιός... 
    Και που λες, λίγο, λιγάκι ήθελα κι εγώ να την πάθω, 
να με χαλάσουν, να με ζαβώσουν αυτά τα θηλυκά στοι-
χειά, μια νυχτιά που με γέλασε ο χρόνος και ξύπνησα 
ανωρίτερα ν' αλέσω. 
   Κίνησα το λοιπό για το μύλο μ' ένα φανάρι μισοσβη-
στό, κρεμασμένο στο σαμάρι τού κύρ-Μέντιου, που 
γκάριζε και τσινούσε οληνώρα στο δρόμο, σάμπως να 
τον είχανε ζέψει και καβαλήσει ο οξαποδώ και ούλοι οι 
απέξω! Μόλις έφτακα στην κακοτοπιά - δεν έχει γλέπεις 
δεύτερο πέραμα, παρεκτός από αυτό το λημέρι, όπου 
χορεύουν τα νεραιδικά, το αναθεματισμένο το ζο κοκά-
λωσε! 
- Ντε βρε σκάνταλε! Ντε βρε λύκε ξυδάτε! Προυουου, 
αχρόνιαστε, λοχεμένε, κακορράχεις, ποίξε-δείξε, να τού 
κράζω εγώ, όπως το συνηθούν οι μανάδες, όταν θυμώ-
νουν κι αναψοκοκκινίζουν για τις σκανταλιές που κάνουν 
οι κλήρες τους...Τίποτις! Σπιθαμή δεν κούναγε το ζω-
ντόβολο. Μόνε τ' αφτιά του! Και όλο μάτιαζε τ' αλώνι 
τρέμοντας.Τότες μ' ένιωσαν, καθώς φαίνεται, τα ξουθικά 
κι έκοψαν τις γυροβολιές και τα τσακίσματα τού τρα-
γουδιού [τί μέλι που είχε η λαλιά τους! Μου κάζεται πως 
τέτοιες φωνές θα άκουγαν οι παλιοί που τις ονομάτισαν 
Σειρήνες]• και ώσπου να πεις σπαράγγι, Θε και Κύριε, 
έφτακαν και μ'έκαμαν κύκλο! Στριφογυρνούσαν σαν α-
γέρας, γύρω γύρω, γύρω γύρω και μετά ξάφνου κοντο-
στάθηκαν, μπλέκοντας ούλες μαζί τα χέρια τους αντάμα. 
Μ' έπιακε λιγοθυμιά, λάγγεψε η καρδιά μου! Τις έγλεπα 
με την άκρη τού ματιού, γιατί το φεγγάρι ήταν στο γιό-
μα του... 
    Μια που είχε τα μαλλιά δεμένα σε πλεξούδες με άνθια 
πολλά, τα μάτια της άστραφταν, ζύγωσε πιο κοντά και 
με ρώτησε πονηρά: -Πώς σε λένε, μπάρμπα ; Αμέσως 
άλλη, πιο ψηλή και λυγερή σαν κυπαρίσσι, πετάχτηκε 
γλυκομίλητη και ανήσυχη τάχατες: - Και πού παγαίνεις 
τέτοιαν ώρα, καημένε μου, χωρίς φέξω..; Άλλη, λαμπένια 
και στραφτένια:  - Δεν έχεις γυναίκα; Και άλλη: - Έχεις 
παιδιά; Και η παράλλη, χασκογελώντας:-Μην έχεις κο-
ρίτσια, που σού ρίξανε αντίς για παιδιά;;; Κάθε μια τους 
στη σειρά μού 'καμε κι από μια ερώτηση, να λησμονήσω 
και ν'αποκριθώ, ώσπου η στερνή, η πιο μεγάλη ανάμεσό 
τους, που βάσταγε ένα μακρύ ραβδί, μακρινάρι σαν α-
γκυλίτσα [ούλες πεντάμορφες, ροδοκόκκινες, ξανθές και 
λευκοφορεμένες] έβαλε τη γλώσσα της ν' αλέθει: -Τί δε 
λαλείς τόσην ώρα, άνθρωπέ μου; Μάς σκιάζεσαι; Μπας 
κι έχασες το στρατί για το καλύβι σου; Σε καρτερεί η 
φαμελιά σου; Σαν ξωμερίτης ντύνεσαι, αλλά θάλασσα δε 
μυρίζεις...Τί φόρτωμα έχεις εδωδά; Δικό σου είναι το 

φορτίκι; Ηιιιι αρές!!! Ξέχειλα τάχει τα σακιά του! Δεν το 
πονάς το ζωντανό το έρμο; Θενά σκάσει... 
   Ο Θεός με φώτισε, παιδί μου και δεν έβγαλα κιχ. Έ-
καμα τρεις βολές το σταυρό μου κι έχωσα το χέρι στο 
δισάκι, ν' αδράξω μια φούχτ' αλάτι, ανάκατο με τριμμέ-
νο σκόρδο, να το σκορπίσω πάνω στα πειρασμικά, όπως 
με είχαν ορμηνέψει κάτι γριές μανδραγούρες. Αλλά δεν 
πρόκαμα, γιατί έκαμαν φου και χάθηκαν χαχανίζοντας. 
Μετά από λίγο λαλήσαν τα κοκόρια τα μαύρα, όμως εγώ 
ακόμη άκουγα φτερουγίσματα στ' αφτιά μου, γέλια και 
τραγούδια... 
   Αυτά, μωρεγιέ μου, δεν είναι για τον κλήδονα• άστους 
να λένε, να τσαμπουνάνε οι ξύπνιοι στις μεγάλες πολιτεί-
ες πως είναι ονειροφαντασιές και παραμύθια...Να ΄χεις 
την ευχή μου και άλλη φουρά θα σου πω για τη νεράιδα 
που στεφανώθηκε ο Μιχαλάκης ο μυλωνάς, ο γιος της 
κυρα-Ασημίτσας της πανωμερίτισσας, εκείνη την ξωθιά 
που λες, που τού έκανε όλο ψηλά και ξανθιά παιδιά και 
δεν είχε γεραμό, ώσπου χάθηκε μια μέρα και τον άφηκε 
σύξυλο.. 

Ρογήρος Δέξτερ 
Ύψος 

   Αναίμακτα συναισθήματα μετριάζουν το ύψος. Πότε 
άλλοτε το μέτρο δεν ήταν τόσο θανατηφόρο. Σε από-
κρυφες πολιτείες δε με σέρνουν, μόνο τις πληγές μου 
ανασκαλεύουν και επιβεβαιώνονται. Αντανακλούν εσω-
τερική ένδεια σε όλους τους εξωτερικούς χώρους μου. 
Δαφνοστεφανωμένες πολιτείες -χάρτινες- δεν αντέχουν 
το κρύο του αντάρτη χειμώνα. Ένα πόντο ψήλωσα σή-
μερα, εργασία αιώνων εντός.  
   Τη νύχτα οι φόβοι προβάλουν τα τελειότερα τους άν-
θη, τη νύχτα βλασταίνουν, πελώριοι μου αποκρίνονται, 
εγώ χαμηλώνω, μαζί μου οι πέτρες και το χώμα. Για δες 
πώς λαμπυρίζουν από ψηλά. Να ψηλώσω κι άλλο, να 
φυσήξω το χώμα από τη ράχη μου, να αποτινάξω τις 
πέτρες που μου φόρτωσαν  δειλοί πρόγονοι - αγέννητοι 
απόγονοι.  
   Να δηλώσω επιτέλους παρών, να πάψει αυτός ο αιώνι-
ος τραμπουκισμός. Εδώ με διδάσκει ο φόβος, εδώ τον 
υπερβαίνω. Αποθαμός αυτά τα άνθη, πικρά τα γεύομαι 
και συνεχίζω να υψώνομαι. 

Δημήτρης Αθανασέλος 
 

Αυτό το διήγημα δεν είναι για σένα 
 
   Είχε μήνες να καθίσει στην άβολη πολυθρόνα του δω-
ματίου του και να γράψει κάτι της προκοπής. Παρότι 
εκτεθειμένος σε άπειρα ερεθίσματα, ένιωθε βαθιά μέσα 
του την ανάγκη να θρηνήσει για όσα άφηνε πίσω του. 
Όλοι τον θεωρούσαν «τυχερό» που έφευγε για το εξωτε-
ρικό και είχε την ευκαιρία να φοιτήσει σε κατιτίς πιο ευ-
ρωπαϊκό από την Αθήνα. Οι περισσότεροι αδυνατούσαν 
να κατανοήσουν όχι μόνο την οικονομική επένδυση αλ-
λά και την, αντίστοιχα, συναισθηματική που απαιτούσε 
μια τέτοια απόφαση. Άφηνε τα πάντα πίσω του. Μια ζωή 
που με κόπο είχε καταφέρει να στήσει. Ένα δίκτυο φί-
λων, συνεργατών, συντρόφων καλύτερα, με τους οποίους 
είχε την δυνατότητα να πιεί ένα ουζάκι στο συνεργατικό, 
να μιλήσει για όσα σκεφτόταν. Για τις ουτοπίες, τους 
μύθους, τα σκοτάδια του ρε αδερφέ. Οι περισσότεροι 
δεν κατανοούσαν τη δυσκολία να παρατάς μια ουτοπία. 
Ναι, ουτοπία ήταν αυτό που είχε στήσει, μια ουτοπία 
που τις περισσότερες φορές περιστρεφόταν γύρω από τα 
Εξάρχεια, το Μεταξουργείο, τα Πετράλωνα αλλά και 
από τα διάφορα μεταμεσονύχτια της Αθήνας. Πότε έ-
τρεχε στο Ακάντεμι, πότε στο Φάζ, πότε στο Γκαγκά-
ριν, πότε στο ‘Ίδρυμα και πότε στο Μπλάκ Μπόξ. Πά-
ντα με τους δικούς του, την συμμορία του, που μπορεί 
τις περισσότερες φορές να ήταν γλυκιά αλλά μπορούσε 
να γίνει και αρκετά πικρή, ανάλογα με τις περιστάσεις. 
Θυμόταν τον φίλο του τον Τάσο, που στα 20 είχε φύγει 
για την Αμερική. Τι ψυχική δύναμη χρειάζεται για να 
φύγεις. Τι σθένος, τι προετοιμασία για την μοναξιά 
χρειάζεται για να την κάνεις προς την μεγάλη ήπειρο. 
Τότε μόνο του έδωσε τα εύσημα, όταν το ένιωσε και ο 
ίδιος, παρότι δεν είχε βρεθεί στην άλλη μεριά του Ατλα-
ντικού αλλά στην εξωτική Ολλανδία. «Ά ρε τυχερέ, μα-
κάρι να μπορούσαμε να φύγουμε και εμείς» του έλεγαν 
όλοι. «Φίλε, την καλύτερη ζωή θα κάνεις εκεί πέρα». 
Αδυνατούσαν να κατανοήσουν τις καθημερινές φοβίες, 
τα άγχη, το αν θα σου «βγει» ο μήνας, τον φόρτο διαβά-

σματος και τα συναφή. Ναι, αδυνατούσαν να κατανοή-
σουν ότι η ζωή σε μια ξένη πόλη δεν είναι διακοπές πα-
ρά μια αέναη περιπλάνηση στο άγνωστο, ένα συνεχές 
άγχος για το τι θα ξημερώσει σε μια χώρα που δεν μιλά-
ει καν την γλώσσα σου. Σε μια χώρα που δεν έχει συνερ-
γατικά. Σε μια χώρα που δεν παίζει ρεμπέτικα. Σε μια 
χώρα που δεν υπάρχει το Σέλας. Ούτε ο Καπετάν Μι-
χάλης. Ούτε ο Μπαμπασάκης, ο Νικολαΐδης, ο Καρού-
ζος, τα τελετουργικά της ‘Ίριδας, οι μπύρες στις πλατεί-
ες, τα ξενύχτια κάτω από ήχους πανκ. Σε μια χώρα που 
εμπορεύεται ναρκωτικά ως τουρισμό για να μπορεί να 
σταθεί επάξια στο τόπ τέν του παγκοσμιοποιήμενου κα-
πιταλισμού. Σε μια χώρα που φοιτητικό κίνημα δεν υ-
πάρχει. Ούτε πολιτικοποίηση μέσω του πανεπιστήμιου. 
Εκεί υπάρχουν μόνο κάμερες στον δημόσιο χώρο και 
Στάρμπακς και Καρφούρ και καφέδες που πληρώνεις με 
κάρτα και 24/7 βιβλιοθήκες με φοιτητές αποξενωμέ-
νους, που αδιαφορούν για τα εργασιακά δικαιώματα των 
κακομοίρηδων βιβλιοθηκάριων, οι οποίοι οφείλουν να 
δουλεύουν ακατάπαυστά και να αλλοτριώνονται. Αλλο-
τριωμένη εργασία που τους «τρώει» την καθημερινότητα 
και τους φοράει αόρατα δεσμά. Αλλοτριωμένη εργασία 
που τους στερεί το καθήκον στον ελεύθερο χρόνο. Μόνο 
ο ήλιος έχει ελεύθερο χρόνο στην Ολλανδία. Μόνο αυ-
τός γνωρίζει διαρκώς να κρύβεται πίσω από σύννεφα και 
να ξεκουράζεται καθημερινά.   
   Έπαιρνε την Van Cittersstraat λοιπόν κάθε βράδυ και 
κατέβαινε στην θάλασσα. Πιο πριν σταματούσε στο 
Nactwinkel για να αγοράσει μπύρα και καπνό. Τον υπο-
δεχόταν πάντα εκείνος ο κακόμοιρος Ασιάτης που έμενε 
στο σπίτι μαζί με άλλους πέντε, ο ένας πάνω στον άλλο, 
να δουλεύουν μέρα νύχτα για να βγάλουν τα προς το ζην 
και στο τέλος να τους στιγματίζουν για το χρώμα τους. 
Ποιοι; Αυτοί οι λίγοι, οι νεοφασίστες, όλοι αυτοί οι γε-
λοίοι ψευτοφιλελεύθεροι καπιταλιστές που, καθώς ήταν 
γελοίοι, επέτρεπαν με τις πράξεις τους την πλήρη ανακα-
τασκευή της ιστορίας και κατεύθυνση της προς την εθνι-
κιστική διαστρέβλωση του παρελθόντος. Αυτοί, λοιπόν, 
ξεχνούσαν ότι την κοινωνία δεν την μολύνει το χρώμα 
παρά μόνο ο φασισμός.  
   Είχε πάρει «φωτιά» το πληκτρολόγιο. Μέρες καρτε-
ρούσε να γράψει. Ένιωθε ότι επιτέλους μπορούσε να 
εξωτερικεύσει όλα όσα τον έκαιγαν σαν τις φωτιές του 
Αμαζονίου που είχαν εξαφανίσει δεκάδες φυλές ιθαγε-
νών. Μαχόταν για να μην εξαφανιστεί. Μαζί με τον 
σκουρόχρωμο φίλο του που κάθε φορά του γελούσε λες 
και τον ήξερε χρόνια. Κάθε φορά, ήταν ο μόνος που 
επισκέπτονταν αυτό το μικρό μαγαζάκι για να πάρει κάτι 
να πιεί ή να καπνίσει. Τον έβλεπε και έλαμπε, καθώς για 
εκείνον το ένα ευρώ συμβόλιζε ένα πακέτο μακαρόνια, 
ένα μπουκάλι νερό, οτιδήποτε χρειαζόταν για να αναμε-
τρηθεί με την απρόσωπη και άχρωμη καθημερινότητα 
του. Τον καταλάβαινε. Το ίδιο ένιωθε κι αυτός. Σαν ένας 
παρίας, ένας απόκληρος που τριγυρνούσε από εδώ και 
από εκεί δίχως πλάνο. Θολό το μέλλον.   
   Δεν μπορούσε παρά να μην αναπολεί. Θυμόταν τα 
πάντα κοιτώντας τις μπεζ κουρτίνες καθώς ανέμιζαν νω-
χελικά από την καλοκαιρινή λάβα της Αθήνας. Το σπίτι 
σχετικά άδειο. Χυμένα παλιά έπιπλα από εδώ και από 
εκεί. Ότι είχε αφήσει πίσω του πριν πάρει την μεγάλη 
απόφαση να μετακομίσει μόνιμα στην Ολλανδία. Δύο 
χρόνια στο εξωτερικό και όλα του έμοιαζαν διαφορετι-
κά. Αλλιώτικα, λες και τα έβλεπε με έναν μεγεθυντικό 
φακό παραποίησης της πρότερης του ζωής στο κέντρο. 
Πως πέρασαν δύο χρόνια, σαν χθες ήταν που έγραφε για 
τις μοναξιές και τα αδιέξοδα της Van Cittersstraat. Πριν 
λίγο νόμιζε ότι διάβαζε ξανά και ξανά το κείμενο που 
είχε γράψει για τον φίλο του από τα βάθη της Ασίας. 
Μα, η πραγματικότητα τον χτύπησε. Δεν γνώριζε τους 
γείτονες πια. Ο εξηνταπεντάχρονος αποτυχημένος ποιη-
τής της διπλανής πόρτας είχε πεθάνει πριν μήνες. Όπως 
πληροφορήθηκε, η μπόχα και η μυρωδιά της σήψης φα-
νέρωσαν μεγαλοπρεπώς στους υπόλοιπους ενοίκους της 
πολυκατοικίας την απόφαση του ποιητή να τα παρατήσει 
όλα και να εξαφανιστεί εις τόπον χλοερό. Μάλλον είχε 
βαρεθεί να παραμένει κλεισμένος στα άδεια μπουκάλια 
και τα σχισμένα βιβλία του. Είχε βαρεθεί να διαβάζει 
Ιωαννίδη. Είχε βαρεθεί να διαβάζει Λαπαθιώτη, Γούνα-
ρη, Λάσκαρη και τα ρέστα. Ναι, είχε σίγουρα κουραστεί 
να ξυπνά με ένα πόνο στο στήθος και μια θολούρα στο 
μυαλό. Συνέχεια μεθυσμένος να ανατρέχει σε παλιά ση-
μειωματάρια μπας και βρει κάνα ξεχασμένο στίχο που 
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δεν είχε βιάσει το αλκοόλ. Το αν ήταν απόφαση του να 
αποδημήσει, να βρει τους ήρωες του και να πιεί κάνα 
ουίσκι μαζί τους, δεν θα το μάθουμε ποτέ.  
   Τα υπόλοιπα σπίτια, όλα ενοικιαζόμενα φυσικά. Ακό-
μα και αυτό που περίμενε να είναι γεμάτο. Ακόμα και 
αυτό που ήλπιζε να κατοικείται ακόμα. Αυτό της γλυκιάς 
κοπέλας από τον πάνω όροφο. Είχε εξαφανιστεί και αυ-
τή όμως. Την κέρδισε το «ενοικιαζόμενο». Για μήνες, 
θυμόταν, κάθε Πέμπτη μεσημέρι ανηφόριζε τρεκλίζο-
ντας τα λευκά σκαλιά και της χτύπαγε το κουδούνι. Ή-
ταν το τελετουργικό τους. Δίχως να μιλάνε άλλες στιγμές 
εκείνη τον περίμενε. Έφτιαχνε με ευλάβεια την ποικιλία. 
Ντομάτα από την πρωινή λαϊκή. Τον χειμώνα δεν έ-
παιρνε ντομάτες αλλά έβαζε λάχανο τουρσί. Δίπλα τους 
λίγα παξιμάδια. Τα έφτιαχνε ο τοπικός φούρνος από ότι 
θυμάμαι. Και παραδίπλα μικρά κομμάτια γραβιέρας 
που έφερνε από τον τόπο της, το Ρέθυμνο. Εκείνος πά-
ντα κρατούσε το ούζο στο χέρι του. Έμπαινε μέσα και 
έμπαζε από την εσωτερική αυλή τον ήλιο στο σκοτεινό 
δωμάτιο της, ανοίγωντας τα γέρικα ξύλινα πατζούρια. 
Δεν την μπορούσε την κλεισούρα. Της έδινε ένα φιλί στο 
μέτωπο, άνοιγε το ψυγείο, έβγαζε τα παγάκια κι ένα πα-
γωμένο μπουκάλι νερό. Πλησίον του νερού συνήθως 
βρίσκονταν δύο μπύρες, μια για τον καθένα, ένα θέαμα 
που πάντα έκανε την καρδιά του να χτυπά χαρμόσυνα. 
Πως τον ήξερε. Πως ήξερε ότι πάντα ήθελε μια μπύρα. 
Για σβήσιμο φυσικά. Πήγαινε έξω στο μικρό μπαλκονά-
κι με τις καλαμιές και άπλωνε την πραμάτεια του. Την 
ταμπακιέρα, τον καπνό, τα φίλτρα, τα χαρτάκια και το 
αυτοσχέδιο τασάκι που έφτιαχνε από παρατημένους τσί-
γκους. Εκείνη περπατούσε προς το μέρος του νωχελικά. 
Τον έπαιρνε αγκαλιά και από εκείνη την στιγμή ξεκινού-
σε η περιπλάνηση τους. Συνήθως στο παρελθόν. Διάβα-
ζαν, ναι, διάβαζαν φωναχτά στίχους, λέξεις, προτάσεις, 
ποιήματα, τελείες, κόμματα, σημεία στίξης. Όλα τα διά-
βαζαν. Επρόκειτο για διάλογο μέσω άλλων. Διάβαζαν 
ακόμα και τους τόνους. Τις σημειώσεις στο άδειο λευκό 
χαρτί της σελίδας. Έγραφαν. Έγραφαν τα πάντα. Ιστο-
ρίες που ίσως έχουν συμβεί. Ιστορίες για το μέλλον, έ-
γραφαν. Όνειρο τους κάποτε να εκδοθούν αυτά τα αλ-
κοολικά παραληρήματα. Δεν το πέτυχαν ποτέ.  Δεν το 
κυνήγησαν ποτέ. 
   Είχε εξαφανιστεί η Αλίκη. Δεν είχε αφήσει τίποτα στο 
δωμάτιο της. Ούτε καν αναμνήσεις. Ήθελε να ψάξει να 
την βρει. Πως όμως; Ούτε το επίθετο της ήξερε, ούτε το 
κινητό, ούτε την ενασχόληση της. Δεν είχαν μιλήσει πό-
τε για τους εαυτούς τους. Δεν το είχαν ανάγκη. Η μόνη 
ανάγκη που είχαν ήταν να ζήσουν για μερικές ώρες μέσω 
της λογοτεχνίας. Να φτιάξουν κόσμους, ουτοπίες, επα-
ναστάσεις, κλίματα τροπικά και μεσογειακά, ανάσες βα-
ριές και βρώμικες, έρωτες, πολιτείες πλατωνικές. Ήθελαν 
πολλά να φτιάξουν. Δεν πρόλαβαν να φτιάξουν τίποτα 
όμως. Είχε φύγει πια από τον πάνω όροφο. Κάτι Αμερι-
κάνοι ήταν πάνω του. Κάτι Κινέζοι δίπλα του. Ακόμα 
και οι φοιτητές δεν έμεναν πια στο παλιό υπόγειο. Αλλά 
όλα γύριζαν στην Αλίκη.  Γύριζαν σε εκείνη γιατί είχε 
εξαφανιστεί. Είχε φύγει. Βεβαίως δεν της έριχνε το φταί-
ξιμο για αυτή την κατάσταση. Είχε φύγει πρώτος. Ούτε 
ένα γεια δεν της είχε πει. Μόνο ότι η τελετουργία τους 
έπρεπε να φτάσει στο τέλος. Είχε φτάσει πια το τέλος.   
Ξαναγύρισε στην Van Cittersstraat με μια βαθεία ανά-
σα. Τα δάκτυλα του λάβα που έκαιγαν το πληκτρολόγιο. 
Τα χείλη του ξερά βρομούσαν μπύρα. Το μυαλό του 
στον φίλου του από το Μπαγκλαντές. Το μυαλό του 
μπαούλο με μνήμες που είχαν καταγραφεί στο κορμί 
του. Ναι, το μυαλό του λαβύρινθος που, καθώς μεθυ-
σμένος, έχανε την έξοδο. Είχε μεθύσει τόσο που δεν 
μπορούσε να κρατήσει έστω τον στοιχειώδη ρυθμό μέσα 
στο κείμενο. Δεν τον ενδιέφερε. Κατάθεση ήταν. Λέξε-
ων, σκέψεων, στιγμών, βαριδιών που τον βύθιζαν στην 
θάλασσα του Ρότερνταμ. Δίπλα του μια μπύρα. Φθηνή 
και αυτή. Όσο πιο φθηνή γινόταν. Ίσα ίσα την έβγαζε 
άλλωστε. Δίπλα του το σύμβολο της εφηβείας του. Μια 
μπύρα. Μια παγωμένη μπύρα. Δεν τον ένοιαζε τι ήταν 
αρκεί να ήταν μπύρα. Αυτή που για πρώτη φορά είχε 
πιεί στο Ναύπλιο.  
   Δεκατριών πρέπει να ήταν. Εκεί στην σχολική διήμερη 
είχε πιει το πρώτο κουτάκι του. Το δικό του κουτάκι. Το 
κουτάκι που συμβόλιζε την ενηλικίωση του. Το κουτάκι 
που συμβόλιζε την πορεία του προς τα μεθύσια, τις πλά-
κες, τις μουσικές, τους περίεργους χορούς του που δεν 
τον ένοιαζε αν τον έβλεπαν άλλοι ή όχι. Ναι αυτό το 

κουτάκι ήταν η αρχή μιας μεγάλης πορείας. Τότε το 
είχε αγοράσει. Μαζί με τον Γιώργο, τον κολλητό του. 
Αλώνιζαν στο Μπούρτζι και έτρωγαν παγωτό από τον 
Ιταλό. Τι ωραίες μέρες. Τι ξέγνοιαστες μέρες. Μέρες 
που δεν σήμαιναν τίποτα παρά μόνο λεπτά. Λεπτά που 
μετρούσαν μπας και τελειώσουν το σχολείο. Λεπτά που 
μετρούσαν μπας και ερωτευθούν και ζήσουν επιτέλους 
όπως οι ήρωες τους. Εκείνος φυσικά δεν είχε ήρωες. 
Αργότερα συνειδητοποίησε ότι ο Ανεστόπουλος ήταν ο 
ήρωας του. Ο Μπαμπασάκης. Ο Σταθόπουλος. Ο Τρι-
ανταφυλλίδης, ο Νικολαΐδης, ο Μπάροουζ, ο Γκοντάρ, 
ο Άντερσον, ο Αντόρνο, Το πάνκ. Ναι, τα είχε αναφέρει 
ξανά όλα. Όμως δεν μπορούσε να γράψει για κάτι άλλο. 
Αυτοί ήταν οι ήρωες του. Όχι δεν ήταν παράνοια. Ούτε 
προσπάθεια για να μπει σε υποκουλτούρες που τον έκα-
ναν να ξεχωρίζει. Ούτε για να βρει γυναίκες το έκανε. 
Διάβαζε γιατί το επιθυμούσε. Άκουγε γιατί το ήθελε δι-
ακαώς. Χόρευε όπως γούσταρε γιατί το γούσταρε.   
   Δώδεκα είχε πάει η ώρα. Κιόλας. Είχαν ασπρίσει τα 
μαλλιά του. Πόσους μήνες έγραφε, πόσα χρόνια, τι διά-
ολο έγραφε; Dirty three άκουγε από το παλιό πικάπ. 
Κάπου στο Βέλγιο τον είχε πάρει αυτόν τον δίσκο. Γιατί 
ακουγόταν έτσι το βιολί και το βιολοντσέλο και τα τύ-
μπανα και η κιθάρα; Γιατί του θύμιζαν κάτι πρωτόγονο, 
μια γυναίκα να κλαίει; Γιατί; ρωτούσε συνεχώς τον υπο-
λογιστή. Γιατί. Δεν ήξερε. Το μόνο για το οποίο ήταν 
βέβαιος αφορούσε το περιεχόμενο της θύμησης. Την 
πρώτη του αγάπη να κλαίει. Την πρώτη του αγάπη να 
κλαίει στο πέτο του. Τον είχε πάει σε ένα πάρκο για να 
τον χωρίσει. Είχε κρύο εκείνη την μέρα. Και σήμερα 
κρύο είχε. Πόσο κρύο διάολε. Γιατί τόσο κρύο στην 
καρδιά του; Έκλεισε τα μάτια. Τα χέρια του είχαν κου-
ραστεί. Είχε ιδρώσει. Ιδρώτας έτρεχε απ’ το ωχρό του 
μέτωπο. Τα χέρια πανιά που πετούσαν κόντρα στον άνε-
μο. Τα χέρια ξερά καθώς μήνες είχαν να αγγίξουν άλλα 
χέρια. Τα χέρια πονούσαν. Και τα δάκτυλα, τα μάτια, ο 
λαιμός, τα κόκκαλα του, πονούσαν. Πονούσαν. Μα πε-
ρισσότερο από όλα πονούσε η καρδιά του. Γιατί; Γιατί 
αυτός ο δίσκος τον πήγαινε πίσω πάλι, ενώ πάντα το 
μέλλον αναζητούσε. Εκεί στο παγκάκι που τον χώρισε η 
πρώτη του αγάπη. Εκεί στην διασταύρωση Μεθώνης και 
Μαυρομιχάλη που τον χώρισε η δεύτερη. Πάλι στο πα-
ρελθόν πήγαινε.  
   Το αλκοόλ έκανε το κεφάλι του να γυρίζει. Στο 22.10 
το «Horse Stories» των Dirty Three. Εκεί που ο Warren 
Ellis έσπαγε το βιολί, το τσέλο, το βιολοντσέλο, έσπαγε 
το φράγμα μεταξύ πικάπ και κόσμου και ψυχής και καρ-
δίας. Το κεφάλι του πονούσε. Πήρε βαθιά ανάσα. Άνοιξε 
την πόρτα. Φόρεσε το μακρύ μαύρο παλτό του. Έπιασε 
ένα δίφραγκο στη φόδρα. Το κοίταξε, χαμογέλασέ και 
κατευθύνθηκε προς τον Ασιάτη φίλο του. Καιρό είχε να 
τον δει και του είχε λείψει. 

Γιώργος Πάσχος 

Presse-Papier 
(Πρες Παπιέ) 

   Το ζώδιό του δεν το γνώριζε, πόσο μάλλον τον ωρο-
σκόπο, για να είναι βέβαιος πως ταιριάζουν με την Ελπί-
δα. Δεν βρέθηκε ποτέ κανείς να του πει πότε γεννήθηκε, 
αφού ήταν ορφανός από μάνα και πατέρα. Μέχρι να τον 
ανακαλύψει και να τον υιοθετήσει η οικογένειά της, ζού-
σε στην Αράχωβα. Γεννήθηκε χαμίνι, βρόμικος και σκο-
νισμένος, ανάμεσα στους πάγκους των καταστημάτων 
που πωλούσαν σουβενίρ. Πολλές φορές χωνόταν από 
κάτω τους να προστατευθεί από τη βροχή και άλλοτε τις 
νύχτες, αργά πια στο κλείσιμο, όλο και κάποιος κατα-
στηματάρχης τον λυπόταν και τον έμπαζε μέσα να κοι-
μηθεί. 
   Μεγάλωνε σαν ένας σύγχρονος Ζαν-Μπατίστ Γρενουίγ 
σ’ αυτή την ορεινή κωμόπολη, ελπίζοντας κάποια στιγμή 
να του δοθεί  το κομμάτι αυτό της τρυφερότητας, που 
αναλογεί σε όλα τα πλάσματα του κόσμου. Υπέθετε πως 
ήταν η γενέτειρά του, αφού όλες οι αναμνήσεις του αφο-
ρούσαν τα έλατα του Παρνασσού, τις χιονισμένες πλα-
γιές με τους σκιέρ, τα στενά σοκάκια με τα παραδοσιακά 
σπίτια, που αναβόσβηναν στολισμένα με χιλιάδες λα-
μπιόνια τα Χριστούγεννα και τον απόκρημνο βράχο με 
το ρολόι. 
   Όταν έλιωναν τα χιόνια γέμιζαν λάσπες τα δρομάκια 
και τα παπούτσια των χειμερινών επισκεπτών. Μετέφε-
ραν κάτι από τον τόπο του στον δικό τους, επιστρέφο-
ντας από τις διακοπές. Οι γονείς της Ελπίδας όμως-

εκτός από λάσπες-πήραν μαζί τους κι αυτόν, εκείνο το 
σωτήριο νέο έτος. Αναπάντεχα απέκτησε σπίτι, ένα στα-
θερό κρεβάτι, ζεστό περιβάλλον, δύο Ανθρώπους να τον 
φροντίζουν και μία αδελφή. 
   Είχε γλιτώσει πια από εκείνα τα γεμάτα οίκτο βλέμμα-
τα των περαστικών και τα δεκάδες χέρια που τον χάι-
δευαν καθημερινά με περίσσια προσοχή μην λερωθούν. 
Κυρίως είχε απαλλαγεί από τα τραντάγματα και τις 
σπρωξιές που του έδιναν τα παιδιά των τουριστών. Μια 
και ο ίδιος δεν μπορούσε να μιλήσει, οι μαγαζάτορες 
πολλές φορές-τους το αναγνώριζε αυτό, ήταν προς τιμήν 
τους-έσπευδαν να τα μαλώσουν, να τον προστατεύσουν 
φωνάζοντας νευριασμένοι: «μην τον τραντάζετε τόσο 
δυνατά, δεν βλέπετε πόσο μικρός και εύθραυστος είναι;».  
   Ταίριαξε αμέσως στη νέα του οικογένεια. Το πρώτο 
πράγμα που έκαναν βέβαια, ήταν να τον μπανιάσουν. 
Αυτό από την πρώτη μέρα το ανέλαβε η Ελπίδα. Κάθε 
Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο έκανε μπάνιο μαζί της. 
Το λάτρευε παρόλο που τον γαργαλούσε. Τόσα χρόνια 
άπλυτος, δεν ήταν σίγουρος πια αν τα μάτια του είχαν 
πρόβλημα ή ο κόσμος ήταν θολός. Τώρα μετά από κάθε 
λούσιμο άστραφτε και έβλεπε τα πάντα πιο καθαρά γύρω 
του.  
   Με την Ελπίδα πίστευε πως είχαν περίπου την ίδια 
ηλικία. Είχε αναπτύξει έναν δικό του τρόπο-μοναδικό-να 
υπολογίζει την ηλικία των γύρω του με βάση το ύψος. 
Όταν ερχόταν πολύ κοντά της, έβλεπε πως ήταν σχεδόν 
ίσοι στο ανάστημα και έτσι έφτανε σ’ αυτό το συμπέρα-
σμα. Την εποχή εκείνη που τον υιοθέτησαν, η αδελφή 
του ήταν στη δευτέρα δημοτικού. Διέθετε μία καλπά-
ζουσα φαντασία, κάθε μέρα ζούσαν και μια νέα περιπέ-
τεια. Δεν τον άφηνε από τα μάτια της, πολλές βραδιές 
κοιμόταν ακόμη και στο ίδιο κρεβάτι. Είχαν έρθει πολύ 
κοντά οι δυο τους και η δυσκολία που είχε να μιλήσει 
ήταν σαν να μην υφίσταται, επικοινωνούσαν πια με τα 
μάτια. 
   Τον αγαπούσε τόσο που τον έπαιρνε μαζί της και στα 
παιχνίδια με τις φίλες της, παρόλο που ήταν αγόρι. Έ-
μαθε έτσι να διασκεδάζει με κούκλες, τις κουμπάρες, 
μηλάκια, κουτσό, κρυφτό, κυνηγητό και ένα σωρό άλλα 
παιχνίδια που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία ως τότε. Στο 
σχολείο μοιράζονταν το θρανίο, τα τετράδια, τα μολύ-
βια και τις γομολάστιχες. Κάθε Χριστούγεννα  που επι-
σκέπτονταν την Αράχοβα για διακοπές, έκαναν μέχρι 
και σκι μαζί. Πόσο το λάτρευε να γλιστρούν πάνω στο 
χιόνι! Εκεί ήταν που κάποια φίλη τους κόλλησε από ένα 
παρατσούκλι, δεν θυμόταν ποια το πρωτοείπε, αλλά από 
εκείνη τη στιγμή τον φώναζαν Ασπρούλη-
αντιπροσωπευτικά για το χρώμα του δέρματός του-και 
Μαυρούλα αντίστοιχα την Ελπίδα για τον ίδιο λόγο. 
   Περνούσαν τα χρόνια, και η Μαυρούλα με τον Α-
σπρούλη μεγάλωναν και ψήλωναν το ίδιο. Κάθε φορά 
που συγκρινόταν μαζί της, όταν τον αγκάλιαζε και τον 
φιλούσε, το διαπίστωνε. Ίσως να τον περνούσε μόνο κά-
να δυο δάκτυλα, αλλά που θα πήγαινε θα την έφτανε αρ-
γά ή γρήγορα. 
   Όταν τελείωσαν το γυμνάσιο και ήρθε η ώρα του λυ-
κείου όλα άλλαξαν. Εκείνο το καλοκαίρι τα ενδιαφέρο-
ντά της διαφοροποιήθηκαν από τα δικά του. Η φαντασία 
της την εγκατέλειπε σιγά-σιγά, την έβρισκε πιο προσγει-
ωμένη. Ξέκοψε από τις περισσότερες φίλες τους και 
προτιμούσε την παρέα αγοριών που του ήταν άγνωστα. 
Τον εκνεύριζαν τρομερά όλοι αυτοί οι έφηβοι που την 
περιτριγύριζαν με τα κομπλιμέντα τους. Ένας ακόμη 
άσπονδος εχθρός είχε κάνει την εμφάνισή του εκείνο το 
διάστημα. Ήταν το κινητό, αυτό το μαύρο τεχνολογικό 
επίτευγμα, με το οποίο αυτοφωτογραφιζόταν όλη την 
ώρα και μιλούσε με άλλους στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, και όχι σ’ αυτόν. 
   Από την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία εκείνη τη 
χρονιά, έπαψε να τον παίρνει μαζί της έξω από το σπίτι. 
Μάλλον είχε αλλάξει και σχολείο γιατί ούτε εκεί πήγαι-
ναν πια μαζί. Στις χειμερινές διακοπές μόνο-ίσως από 
οίκτο για να δει τον τόπο του-τον πήρε στην Αράχωβα. 
Σκι όμως δεν έκανε άλλο μαζί του, τον παράτησε ολο-
μόναχο στο παγερό δωμάτιο. Κι αυτός, ο κακορίζικος, 
τόσα χρόνια είχε κρεμαστεί πάνω της, δεν φρόντισε να 
αποκτήσει δικούς του φίλους. Έτσι κάθισε στο περβάζι, 
να χαζεύει από το παράθυρο τον κόσμο που τσαλαβου-
τούσε στο χιόνι. Άχ, πόσο αγαπούσε το χιόνι! 
   Όσο διαρκούσε η έντονη χιονόπτωση χαμογελούσε 
ευτυχισμένος. Έφερνε στο μυαλό του σκηνές από το 
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παρελθόν, όταν με την Ελπίδα φορώντας τα ίδια πλεκτά 
σκουφιά με μπλε-κόκκινες ρίγες και μάλλινα ασορτί κα-
σκόλ, έτρεχαν βέβαιοι πως δεν επρόκειτο να κρυώσουν. 
Τα άλλα παιδιά συγκεντρώνονταν γύρω τους με τη θύελ-
λα, παίζοντας χιονοπόλεμο. Οι μεγάλες τετράγωνες νι-
φάδες χόρευαν πάνω από τα κεφάλια τους, σαν ασημό-
ψαρα που γυρίζουν ανάσκελα στο νερό και δείχνουν τις 
κοιλιές τους. Δυστυχώς όμως-το είχε εμπεδώσει άλλωστε 
από τα νηπιακά του χρόνια-όλα τα όμορφα πράγματα 
διαρκούν λίγο. Στην δική του περίπτωση δραματικά λί-
γο, δευτερόλεπτα, όχι περισσότερο.  
   Στα εναλλασσόμενα θερμότερα χρονικά διαλείμματα, 
που μεσολαβούσαν από τη στιγμή που σταμάταγε να 
χιονίζει, μέχρι να ξαναρχίσει, τον κυρίευσε ο πανικός της 
μοναξιάς. Ήταν τέτοιο το άγχος του που δεν ένιωθε τα 
πόδια ούτε τη μύτη, που είχε γίνει πορτοκαλί από το 
κρύο. Τα μάτια του γούρλωσαν σαν δύο μεγάλες Βολιώ-
τικες ελιές. Βαριανάσαινε νομίζοντας πως το σώμα του 
λιώνει μην μπορώντας να αρθρώσει λέξη. Τα χέρια του 
έγιναν άκαμπτα στους αγκώνες σαν ξύλα και τα δάκτυλα 
όσο κι αν προσπαθούσε δεν έκλειναν με τίποτα. 
   Όπως στεκόταν ακίνητος και μουδιασμένος, φώναξε 
με όλη τη δύναμη του μυαλού του, πιστεύοντας πως θα 
μπορούσε να ζητήσει την αρωγή των περαστικών τηλε-
παθητικά. Όλο και κάποια φυσαλίδα αέρα ξεγλίστραγε 
από το στόμα του οδεύοντας προς την κορυφή της γυά-
λας. Μόλις ακουμπούσε στο διαφανές τοίχωμα έσκαγε κι 
απελευθερώνονταν οι κραυγές του: «Βοήθεια! Βοήθεια!.. 
Ας ανακινήσει κάποιος τη διακοσμητική χιονόμπαλα!». 

Πασχάλης Κατσίκας 
Σκακιέρα 

   Σήμερα ξύπνησα γεμάτος ενέργεια και ενθουσιασμό 
για τη μέρα που ξεκινάει. Το πάθος μου για τη ζωή με 
γεμίζει αισιοδοξία. Ποτέ δεν χάνω το χαμόγελό μου. Η 
ζωή είναι το μεγαλύτερο δώρο και θα ήμουν αγνώμων αν 
τη ζούσα μέσα στην κατήφεια και τη θλίψη. Με το μυα-
λό γεμάτο θετικές σκέψεις έφτιαξα έναν καφέ και βγήκα 
στο μπαλκόνι να απολαύσω τον ήλιο. Άνοιξα διάπλατα 
τα μάτια για να θαυμάσω το θέαμα ενός πανέμορφου 
κόσμου. Τον καταγάλανο ουρανό, τα καταπράσινα δέ-
ντρα και στο βάθος την απέραντη θάλασσα. Κάθε φορά 
που την αντικρίζω ταξιδεύω μέχρι τα πέρατα του κό-
σμου. Έκλεισα τα μάτια για να απολαύσω το άρωμα του 
καφέ. Η ευτυχία συνίσταται σε πολύ απλά πράγματα. 
   Ο ουρανός συννέφιασε. Τα πάντα σκοτείνιασαν. Όλη 
μου τη ζωή την έζησα στο σκοτάδι και τη σιωπή. Την 
παρακολουθούσα να περνάει από δίπλα μου σαν θεατής. 
Έρχονται στιγμές που δεν αντέχω. Αυτό που άλλοι αγα-
πάνε με πάθος, για μένα είναι ένα αβάσταχτο μαρτύριο. 
Πόσο πόνο να αντέξει ένας διαλυμένος άνθρωπος; Ση-
κώθηκα απ' την καρέκλα και στάθηκα στην άκρη του 
μπαλκονιού. Κοιτάω κάτω τον δρόμο. Άνθρωποι περνά-
νε, ο καθένας βυθισμένος στις σκέψεις του. Και ούτε έ-
νας δεν νοιάζεται για μένα. Είμαι καταδικασμένος σε 
ισόβια μοναξιά. Το βλέμμα είναι συνεχώς καρφωμένο 
κάτω. Ένα βήμα και όλα τέλειωσαν. Μόνο ο θάνατος 
μπορεί να με λυτρώσει. 
   Δεν ξέρω γιατί, αν και υποψιάζομαι ότι δεν είναι τυ-
χαίο, την προσοχή μου τράβηξε η γλάστρα που βρίσκε-
ται στην άκρη του μπαλκονιού. Έχει φυτρώσει ένα λου-
λούδι. Μάλλον κάποιο πουλί μετέφερε κάποιο σπόρο 
στη γλάστρα. Τίποτα δεν τελείωσε. Όσο υπάρχουν τα 
λουλούδια, όσο υπάρχει η μάνα φύση που αντιστέκεται 
στο σκοτάδι και την ασχήμια, δεν έχω δικαίωμα να λι-
ποτακτήσω. Θα παλέψω με όσες δυνάμεις μου μένουν. 
Αγαπώ τη ζωή κι ας είναι άδικη. Στα αυτιά μου φτάνουν 
παιδικές φωνές. Υπάρχει ελπίδα. Κάθε φορά που νιώθω 
αβοήθητος ό,τι όμορφο έχει απομείνει στη ζωή μού το 
θυμίζει. 
   Πάντα ήμουν επιρρεπής στις αυταπάτες. Άφησα ένα 
μικρό λουλούδι να με ξεγελάσει. Ένα λουλούδι που αύ-
ριο μπορεί να το ξεριζώσει ο άνεμος. Πρέπει να το πά-
ρω απόφαση. Δεν είμαι αφελής για να αφήνω να με ξεγε-
λάνε. Βρέθηκα σε αυτή τη θεατρική σκηνή που λένε 
«ζωή» και πρέπει να παίξω έναν ρόλο που δεν επέλεξα. 
Και δεν ξέρω καν πώς λέγεται το έργο. Αλλά δεν με ξέ-
ρουν καλά. Θα δώσω ένα σάλτο και... Αυλαία! Το χτύ-
πημα του τηλεφώνου με έβγαλε απ΄ τις σκέψεις μου. 
Στην οθόνη γράφει «Ψυχίατρος». 

Νίκος Σουβατζής 

Άκρο 

Θεατρικό μονόπρακτο 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΑΡΙΕΛ, 24 
ΓΥΝΑΙΚΑ, 24 
 
Σε μια έρημη παραλία. Το φεγγάρι λάμπει επάνω από τα κύ-
ματα της θάλασσας που σπάνε με μένος επάνω στην ακτή. Εί-
ναι αρχές Νοέμβρη και στο άκρο του βράχου στέκεται η Α-
ΡΙΕΛ, φορώντας ένα διάφανο φόρεμα. Το πρόσωπό της φω-
τίζεται από το έντονο φεγγαρόφωτο κι ο ελαφρύς αέρας ανεμί-
ζει τα σκούρα μαλλιά της. Ησυχία. Μόνο τα κύματα που σπά-
νε. Η ΑΡΙΕΛ σκύβει επάνω από ένα αγαλματένιο σώμα που 
βρίσκεται πλαγιασμένο μπροστά της. Γονατίζει και πιάνει το 
χέρι του. 
 
ΑΡΙΕΛ  
(αργά, σαν να απαγγέλει) 
Η γυναίκα ολοκληρώνεται.  
Το νεκρό της σώμα φέρει το χαμόγελο της επιτυχίας. 
(Σηκώνεται και πιάνει το άγαλμα αγκαζέ.  
Αρχίζουν να χορεύουν βαλς.) 
ΑΡΙΕΛ  
(τραγουδώντας) 
I could have danced all night, I could have danced all 
night… La, la, la, la…. 
(Από το βάθος της σκηνής εμφανίζεται μια άλλη γυναίκα,  
ακριβώς ίδια με την ΑΡΙΕΛ,  
φορώντας το ίδιο αέρινο φόρεμα.) 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Τι κάνεις εκεί; 
ΑΡΙΕΛ: Τα πόδια μου κουράστηκαν. 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Πού το βρήκες αυτό το άγαλμα; 
ΑΡΙΕΛ: Φτάσαμε ως εδώ. Τέλος… 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Άριελ, Άριελ, άκουσέ με… 
ΑΡΙΕΛ: Μου έφερες τριαντάφυλλα, όπως συμφωνήσα-
με; 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Τί τριαντάφυλλα λες, καλή μου; 
ΑΡΙΕΛ: Από τον κήπο. 
(Γονατίζει και κάνει πως ψάχνει πάνω στο βράχο.  
Κλείνει τα μάτια της και ψάχνει) 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Ποιον κήπο; Σε παρακαλώ, σήκω από κά-
τω να φύγουμε… 
ΑΡΙΕΛ: Ο κήπος σκλήρυνε και οι μυρωδιές… 
(Κλαίει) 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Άριελ μου, σε παρακαλώ… 
ΑΡΙΕΛ 
(συνεχίζει να κλαίει γοερά) 
ΓΥΝΑΙΚΑ 
(πλησιάζει την ΑΡΙΕΛ, αλλά εκείνη πετάγεται) 
ΑΡΙΕΛ 
Το φεγγάρι δεν έχει τίποτα να πει… Χα χα χα!  
(Γελάει δυνατά.  
Αρχίζει να χορεύει πάλι κρατώντας το άγαλμα.) 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Πρόσεχε…! 
ΑΡΙΕΛ 
(Η ΑΡΙΕΛ παραπατάει και πέφτει από το βράχο στη θάλασ-
σα μαζί με το άγαλμα.) 
ΓΥΝΑΙΚΑ 
(ουρλιάζοντας) 
Άριελ…. Άριελ… 
(Γονατίζει στο άκρο και κλαίει) 
Τα κύματα καλύπτουν τον ήχο του κλάματος. 
Σιωπή. 
Σε λίγο, ξεπροβάλλει από το βάθος η ΑΡΙΕΛ, σπρώχνει τη 
ΓΥΝΑΙΚΑ μέσα στη θάλασσα. Παίρνει ένα πλαγιασμένο 
άγαλμα που βρίσκει στο άλλο άκρο του βράχου. Το πιάνει α-
γκαζέ και ξεκινά να χορεύει βαλς. 
ΑΡΙΕΛ 
(τραγουδώντας) 
I could have danced all night, I could have danced all 
night… La, la, la, la… 

ΑΥΛΑΙΑ 

Αργύρης Φυτάκης 
 

Η τελευταία επιστροφή 

   Ο Πέτρος πάντα επιστρέφει και ανεβαίνει. Επιστρέφει 
στη γενέθλια πόλη και ανεβαίνει την ίδια πλατεία κάθε 
δύο ή τρία χρόνια, αποτίοντας φόρο τιμής σε αναμνή-
σεις, τις οποίες θα ήθελε να είχε θάψει οριστικά σε ένα 
ερμάρι του εγκεφάλου του αδιαπέραστο από την υγρα-
σία της μνήμης. Η διαδρομή του τυπική σαν διαδρομή 

αστικού λεωφορείου. Ξεκινά πάντα από κάτω, από τη 
μεριά της θάλασσας που επιμένει ανέκαθεν να εκδηλώνει 
την ύπαρξή της με κυματισμούς, μικρούς ή επικίνδυνους. 
Τριγύρω τραπεζάκια από καφετέριες, ένα βουητό από 
ακαθόριστους ψιθύρους συζητήσεων, σπινθήρες ήχου 
που ανάβουν ενοχλητικά στην ησυχία αυγουστιάτικου 
απογεύματος μιας έρημης πόλης. 
   Πρώτη στάση στα βιβλιοπωλεία, αρκετά στη σειρά. 
Κοιτά τις προθήκες, γεμάτες βιβλία. Τα περισσότερα 
από αυτά, σκέφτεται, γράφτηκαν με σκοπό να γίνουν 
χελιδόνια μεταφοράς σκέψης και συναισθήματος στο 
μέλλον. Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι ως επί το πλεί-
στον θα καταλήξουν χαρτοπολτός για την επόμενη γενιά 
αναγνωσμάτων. Ο Πέτρος ονειρευόταν από έφηβος να 
γίνει κι αυτός ένας λογοτέχνης, αλλά τα αριστουργήματά 
του έμειναν σελίδες αγκυλωμένες στη σκέψη του. Το κα-
ράβι ποτέ δεν άφησε το λιμάνι, αν και ο ίδιος κατέληξε 
δεινός αναγνώστης. Υπεύθυνο για την στασιμότητά του 
θεωρούσε τον πατέρα του. Ο σκληροτράχηλος αυτός 
άνθρωπος δεν άφηνε περιθώριο για εκλεπτυσμένες πνευ-
ματικές αναζητήσεις και τον ώθησε να φύγει πρόωρα 
από το οικογενειακό περιβάλλον, για να βγει στη δου-
λειά αμέσως μετά το λύκειο. Και η δουλειά τον κατάπιε. 
Ναι, ο αξέχαστος αυτός πατέρας ήταν ένας τύραννος 
παλιάς κοπής, ο δεσπότης της οικογένειας. Δε χτυπούσε 
ποτέ, δεν έδερνε, αλλά το βλέμμα του ήταν τρομακτικό, 
ιδιαίτερα όταν πετούσε αντικείμενα, για να ξεσπάσει για 
κάποιο πραγματικό ή φανταστικό παράπτωμα μέλους 
της οικογένειας. Τώρα όμως αυτά ήταν παλιά και η φι-
γούρα του πεθαμένου τυράννου είχε γίνει πιο μαλακή, 
σαν μέταλλο που το διάβρωσε ο χρόνος. 
   Ο Πέτρος συνεχίζει προς τα πάνω, για την επόμενη 
στάση, στα ανθοπωλεία. Αρχίζει κι ένα καλοκαιρινό ψι-
λόβροχο μαζί με ήλιο εξασθενημένο. Το τσιμέντο παρι-
στάνει πως δροσίζεται. Αν είχε χώμα, θα μύριζε όπως η 
αυλή του σπιτιού του στο χωριό, όπου υπηρετεί εδώ και 
χρόνια ως δημοτικός υπάλληλος. Υποτίθεται ότι θα ήταν 
για λίγο, αλλά τελικά ξέμεινε εκεί λόγω γάμου με μια 
αξιοπρεπή ντόπια κοπέλα, η οποία διέθετε ως προικώο 
αγρόκτημα και οίκημα εντός αυτού. Ευτυχώς το χωριό 
ήταν δίπλα στη θάλασσα -δε θα άντεχε χωρίς να βλέπει 
να κινείται κάτι στον ορίζοντα. Η ζωή του στην ύπαιθρο 
ήταν γενικά ήσυχη, η σύζυγος ήρεμη στη μανία της για 
απόλυτη καθαριότητα, τα παιδιά έπρεπε να πιουν το γά-
λα τους το πρωί αποστειρωμένο στην εντέλεια, να παν 
σχολείο έγκαιρα, η συμπεριφορά του ζευγαριού να είναι 
υποδειγματική, να μην δοθεί οποιαδήποτε αφορμή για 
σχολιασμό στο χωριό. Το βράδυ η αίσθηση ότι όλα τα 
παραπάνω εκπληρώθηκαν στην εντέλεια εξασφάλιζε τον 
ήρεμο ύπνο του.  
   Χωρίς να το καταλάβει ο Πέτρος απλώνει το χέρι του 
προς μερικά τριαντάφυλλα. Η ανθοπώλης σπεύδει κοντά 
του να εκβιάσει την πώληση. Σε ποιον άραγε θα ήθελε 
να τα προσφέρει; Τείνει κι ο ίδιος να το ξεχνά. Η γυναί-
κα του ήταν μακριά, θα μαραίνονταν μέχρι να φτάσουν. 
Εξάλλου είχε πάψει να της φέρνει λουλούδια εδώ και 
καιρό και η αιφνίδια ανανέωση μιας αρχαίας συνήθειας 
θα της δημιουργούσε υποψίες. Η μητέρα νεκρή από 
χρόνια, αλλά ούτως ή άλλως απεχθανόταν τις ευαίσθητες 
χειρονομίες. Όμως τώρα θυμήθηκε. Εδώ συνήθιζε να 
αγοράζει τριαντάφυλλα στην όμορφη Άννα. Με τα κυ-
ματιστά καστανά μαλλιά, τα πράσινα μάτια και τη μεγά-
λη ματαιοδοξία. Υποψιαζόταν εξαρχής ότι η σχέση τους 
δεν είχε μέλλον, αφού η Άννα στόχευε ψηλά, σε άντρα 
υποδειγματικής ομορφιάς και οικονομικής άνεσης. Ο 
ίδιος διέθετε κάπως από το πρώτο ζητούμενο, αλλά 
σχεδόν καθόλου από το δεύτερο. Όμως ο Πέτρος αρ-
κούνταν στο παρόν, αφήνοντας τη βέβαιη στεναχώρια 
της εγκατάλειψης για το μέλλον. Το μέλλον, βέβαια, έχει 
τη βλαπτική συνήθεια να έρχεται, η άμμος στην κλεψύ-
δρα να αδειάζει, η Άννα εξαφανίστηκε, όχι όμως και η 
ανάμνησή της. Ο Πέτρος αγοράζει τελικά τα τριαντά-
φυλλα και πηγαίνει προς την επόμενη στάση, στα εστια-
τόρια, την τελευταία. Αλλά πρέπει να περάσει το δρόμο. 
Η ματιά του πέφτει φευγαλέα στο μεγάλο ρολόι στο πά-
νω μέρος της πλατείας, απέναντι. Είναι οχτώ και σαρά-
ντα. Το ψιλόβροχο σταμάτησε, η υγρασία έχει γίνει πιο 
έντονη μετά τη βροχή. Ο ήλιος πάει να δύσει και δια-
πραγματεύεται με το νόμο του Νεύτωνα ακόμη λίγα 
λεπτά παραμονής στον ουρανό.  
   Ο Πέτρος διασχίζει το δρόμο. Μια μηχανή με μεγά-
λο κυβισμό και ατίθασο καβαλάρη τον χτυπά, χωρίς να 
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λογαριάσει το τετριμμένο, ενοχλητικό κόκκινο σηματο-
δότη. Ο Πέτρος διαγράφει ιδανική, νευτώνεια τροχιά 
και παραδόξως πέφτει με ήρεμο, ήσυχο γδούπο. Τα τρι-
αντάφυλλα γίνονται πυξίδα του αίματός του. Ο ήλιος 
κοκκινίζει, καθώς βυθίζεται στην πυρακτωμένη γαλήνη 
της θάλασσας. Λένε ότι όταν πεθαίνεις βίαια, η ζωή σου 
περνά αστραπιαία από μπροστά σου. Ο Πέτρος πρόλα-
βε να την θυμηθεί πριν πεθάνει, με την ησυχία του, επι-
στρέφοντας και ανεβαίνοντας την πλατεία. Τώρα κλείνει 
τα βλέφαρα χωρίς αναμνήσεις. Από πάνω του κοιτούν 
διάφοροι περίεργοι. Ένα μικρό παιδί βλέπει για πρώτη 
φορά νεκρό. Ένας παππούς θυμάται το γιο του που σκο-
τώθηκε και κλαίει. Ανάμεσά τους κοιτά, αφηρημένη, και 
μια δύσθυμη ταλαιπωρημένη μικροαστή με πράσινα μά-
τια. Είναι τα μόνα που απέμειναν από παλιές δόξες, 
κουρασμένο απόγευμα μιας βασιλεμένης από καιρό ο-
μορφιάς.  

Σταύρος Γκιργκένης                     
 

Ψώνισα στα παλιατζίδικα Υψικάμινο 

που μου έκαψε το χνώτο 
 

πρώτη δημοσίευση, 5/02/2019 

https://logotexnia-filoteo.blogspot.com 

 
    Στη μέγκενη που συνθλίβει τη δράση, άγχος τον κα-
τέβαλε για την έμφυτη -κατά τα γονεϊκά λεγόμενα- α-
δράνεια. Γιατί, οτιδήποτε ξεκινά το αφήνει ατελείωτο. 
Ως πότε θα συνεχιστεί αυτό; Με τη μαύρη καπαρντίνα 
και το γκρίζο καβουράκι, απόκτημα ενός ανόητου περι-
πάτου στην Αβησσυνίας με τα παλιατζίδικα, πέρασε μέ-
σα από βρώμικα χέρια, φτωχές περιβολές, ξεδοντιάρικα 
χαμόγελα. Μισούσε τη βρόμα. Δεν ήθελε κανείς να τον 
αγγίζει. Περισσότερο από φόβο μην καταντήσει έτσι. 
   «Ανακατεύομαι, ίλιγγος! Το στομάχι μου, τα πόδια και 
τα χέρια μου μουδιάζουν, το κεφάλι μου. Το ανάθεμα 
της μάνας που εξιλεώνει τη θλίψη της πάνω στο σπλάχνο 
της. Να γιατί είμαι αυτός που είμαι. Γιατί δε θυμάται η 
μάνα το μωρό της. Δεν θυμάται τις αγκαλιές πάνω στη 
ζαρωμένη θηλή της, λίγο μετά το πολύωρο πιπίλισμα. 
Πόθος και πνίγος. Σταμάτα επιτέλους! Και μετά άδεια-
σαν οι παιδικές ημέρες με πρόσημα χρόνου, με εκθέτες 
χρόνου, στην πλάτη μου, στα γόνατα, στα χείλια που 
γλείφουν επεξεργασμένο λίπος σε κονσέρβα. Καρκίνος. 
Δύο, τρεις, έξι μήνες. Είμαι τόσο κακός που μόνο χείρι-
στος μπορώ να γίνω στην όψη του τέλους. Θα είμαι κάτι 
σαν αόρατος άνθρωπος που στέκει διαπράττοντας ατι-
μώρητος το άδικο». 
   «Παρασκευή πρωί. Προβλέπεται να μεσημεριάσει. 
Προβλέπεται να συμβεί και η νύχτα -ποιο βιβλίο θέλεις;- 
μια υψικάμινο να μου κάψει το χνώτο, να αφεθώ στη δύ-
ναμη της πέτρας που κατρακυλά στην κατηφόρα της 
γέρικης βελανιδιάς. Να προσγειωθώ στα πορνοπεριοδι-
κά που πέταξε περαστικός ο τρελός του χωριού. Να δω 
με τα μάτια μου τι κάνει η θλίψη στ’ ακροδάχτυλα που 
ζαρώνουν μόνα στο κρύο λουτρό της Παρασκευής. Δεν 
είμαι εγώ αυτός που βλέπει. Είμαι ο περαστικός. Ο τρε-
λός. Μη λυπάσαι. Να χαίρεσαι που διαπίστωσες την αρ-
ρώστια που εμποτίζει τα εγκεφαλικά μου κύτταρα. Άν-
θρωποι σαν εμένα ζουν μόνοι, ερωτεύονται χωρίς αντα-
πόκριση, κρατούν από το χέρι τα αόρατα παιδιά τους 
και σταματούν να αναπνέουν σε εκείνο το κρύο λουτρό, 
από τον κάματο της τελευταίας τους μέρας. Μη λυπά-
σαι». 
   «Ξεχύθηκα με το βιβλίο ανά χείρας ανάμεσα στις αρ-
χαίες πέτρες. Βάδιζα με μία κάποια κουλτούρα. Νομίζω 
πως διάβασα αρκετά ποιήματα. Τίποτε δεν κατάλαβα. 
Ένιωσα μια σιγουριά όμως κάτω από τον αφαλό μου 
που κουβαλάει ακόμη μνήμες λώρου πασχίζοντας να 
κρατηθεί στη ζωή λίγο πριν πεθάνει: σάβανα από πέτρες 
λευκές και μαύρες της νησιωτικής ακτής, πάνω στα φρύδια της 
γυναίκας που μου χαμογέλασε  με το στήθος προτεταμένο στον 
ερχομό του ηλεκτρικού συρμού, υγρασία, νοτισμένα φιλιά του 
παραδείσου που κρέμονται απελπισμένα από το ανεκπλήρωτο, 
ένας άστεγος που μου ζητά να τον λυπηθώ μα πιο πολύ λυπά-
μαι τον εαυτό μου, επιτάχυνση και ορμή στο άγνωστο μα συνά-
μα οικείο, η φωτιά της επιθυμίας είναι το παρελθόν μιας δύνα-
μης που κρύβω, κάτι σαν ζωή μέσα μου, με κυνηγά ο άστεγος 
με το χέρι προτεταμένο, δεν σταματώ να τρέχω, χάχανα παιδι-
κά από γλυκό του κουταλιού και από χριστιανική παραφίνη 
τυραννούν τα ρουθούνια μου, δεν σταματώ, η αυλή με τους 
καλλιτέχνες είναι μια αρένα με καρφωμένα ζώα που αιματοκυ-

λούν στον καμβά της ανταπόκρισης, γι’ αυτήν πασχίζω και εγώ. 
Και τότε ο νους μου γύρισε. Σαν να με χτύπησε κάτι δυνατό, 
ρεύμα, λεωφορείο ή τρένο! Μα πίσω μου τρέχει η ανταπόκρι-
ση, κουρελής αδερφός με τον ίδιο πόνο της ύπαρξης. Στέκομαι 
και χαρίζω: καπαρντίνες, καβουράκια, παντελόνια, βρακιά, 
εντόσθια, καρδιά και αίμα. Σταμάτησε να με κυνηγά. Το βλέμ-
μα του μια αίσθηση απρόσμενου πλούτου. Και εγώ απόμεινα 
ένας σκελετός -πιο γεμάτος από ποτέ- πάνω στον στύλο μιας 
δεσποινίδος Μαργαρίτας, να χορεύω ευτυχισμένος. Ας κλαίει 
η παρτενέρ μου, στο τέλος θα της σκουπίσω τα δάκρυα και θα 
την οδηγήσω στο εντός του μέλλοντός μας». 
   Και έζησε πια άνθρωπος, από το μείον στο ολίγον, μα 
ευτυχής για τη φύση του, που ενατένιζε το μέλλον του 
προορισμού του. 

Θεοδώρα Βαγιώτη 
Διαβάζοντας την Υψικάμινο του Α. Εμπειρίκου 

 
Νυχτερινός επισκέπτης 

 
   Ο Σαλβατόρε δε μπορούσε να κοιμηθεί τα βράδια. 
Βαρύ και παγωμένο ήταν το σκέπασμα της μοναξιάς 
του. Μετά το ατύχημα ο κόσμος έμοιαζε να τον έχει 
ολότελα ξεχάσει. Ούτε τηλέφωνο, ούτε γράμμα δε δεχό-
ταν προ πολλού. Για να λέμε και του στραβού το δίκιο 
βέβαια κι εκείνος ξεχνούσε συστηματικά τους ανθρώ-
πους όταν ήταν ακμαίος μα προτιμούσε τη συντροφιά 
του πιοτού και της ακολασίας.  
   Τα βράδια λοιπόν ο Σαλβατόρε δεν κοιμόταν. Πάντο-
τε έτσι ήταν μόνο που παλιά ήταν από επιλογή. Αλλά-
ζουν όμως οι καιροί. Ως τότε στο πλευρό του στέκονταν 
λάθη κι ανομολόγητα κρίματα. Τώρα σαν πήγαινε να 
ξαπλώσει έβρισκε τη μυστηριώδη φιγούρα του αγνώστου 
να κάθεται υπομονετικά στη γωνιά του κρεβατιού. Ίσως 
να ήταν ορθότερο να πούμε πως απλώς μάντευε την πα-
ρουσία του. Έτρεμε μην τυχόν τον αντικρύσει κι έτσι 
προτιμούσε να κινείται στο μισοσκόταδο. Κι ας γνώριζε 
πως έτσι δεν έλυνε το πρόβλημα.   
   Ένα πρόβλημα που είχε εμφανιστεί εδώ και κάμπο-
σους μήνες. Όταν διάφορα αλλόκοτα γεγονότα άρχισαν 
να διαταράσσουν την τακτοποιημένη μιζέρια του. Έ-
κλεινε για παράδειγμα τις πόρτες ή τα φώτα, μόνο και 
μόνο για να τα βρει ανοιχτά στην επόμενη επίσκεψή του 
στα δωμάτια. Η γάτα του, αν και γέρικη, τσίτωνε ανεξή-
γητα καθώς κάποιο υπόγειο ρεύμα έκανε τις κουρτίνες 
να λικνίζονται, παρόλο που το σπίτι ήταν ερμητικά κλει-
στό. 
    Έχανε πράγματα και - αν ποτέ τα έβρισκε - ήταν στα 
πλέον απίθανα σημεία. Ήχοι από θραύσεις γυαλικών ή 
άλλων αντικείμενων έσκιζαν τη σιωπή. Και δε μπορούσε 
να αποφασίσει αν ήταν πιο παράξενο όταν δεν έβλεπε 
τίποτα να έχει πέσει ή όταν πράγματι ανακάλυπτε ένα 
ποτήρι να έχει σπάσει στα καλά καθούμενα, καθώς ξε-
κουραζόταν αναπαυτικά μες το ντουλάπι. 
   Με τον καιρό συνήθισε αυτή τη δραστηριότητα και 
κατά κάποιον τρόπο την απολάμβανε. Φαίνεται πως α-
κόμα κι η μονοτονία του υπονόμευε τον εαυτό της. Ο-
πότε έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και βάφτιζε το φόβο 
αδελφό. Έπιανε ας πούμε την κουβέντα με την αδιόρατη 
οντότητα, υποθέτοντας άλλοτε πως ήταν άγγελος, άλλο-
τε δαίμονας κι άλλοτε ο χάροντας ο ίδιος. Ό,τι κι αν 
ήταν πάντως άκουγε καλά. Και μιλούσε λίγο. Και μόνο 
αυτός ανελλιπώς περνούσε το έρημο κατώφλι, χτυπώντας 
πάντα τρεις φορές με τον αποσπερίτη. 
   Κι ο Σαλβατόρε, μαζί με τη γάτα και τη μονοτονία 
του, περίμενε λαχταρώντας να τον καλωσορίσει. Άναβε 
τα κεριά κι άνοιγε τη μποτίλια. Το σούρουπο ακόμα και 
το παλιοκαιρισμένο τραπεζομάντηλο υποδυόταν την 
πρώτη του αρχοντιά. Στο κάτω κάτω του άρεσε η γοη-
τεία που άπλωνε το πέπλο της νυχτιάς. Γιατί να αναζη-
τήσει το Μορφέα; Το φως της μέρας, στυγνό, αποκάλυ-
πτε την ασχήμια του παντός. Όσο κι αν σφάλιζε τα πα-
ραθυρόφυλλα για να το εμποδίσει εκείνο το άτιμο τρύ-
πωνε και σαν προβολέας δέσμης υπογράμμιζε τη σκόνη, 
το κενό και τις ουλές.  
   Το σκοτάδι όμως, αχ αυτό το γιατρικό, μαλάκωνε τις 
γωνίες και τις αγωνίες της ψυχής του. Η λάμψη των κε-
ριών δημιουργούσε ένα θέατρο σκιών στους τοίχους ό-
που παίζονταν οι φρέσκιες παραισθήσεις του σε πρώτη 
προβολή. Έτσι λοιπόν ξενύχταγε πίνοντας το κρασί του. 
Γουλιά γουλιά. Παρέα με τη Μπόνι που κουλουριαζόταν 
στα πόδια του και ξαφνικά πεταγόταν και κύρτωνε τη 
ράχη της λες και τη διαπερνούσε ηλεκτρισμός. Παρέα 

όμως - το δίχως άλλο πια - και με τον ξένο. Πώς στα 
κομμάτια αλλιώς να εξηγήσει το γεγονός πως το μπου-
κάλι άδειαζε τόσο γρήγορα; 

Φανή Χούρσογλου 
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