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   Τούτες τις μέρες ο άνεμος μετέφερε σε κάθε γωνιά της 
ρωσικής πρωτεύουσας τις ψευδαισθήσεις συγκλονιστικών 
ειδήσεων. Ανάμεσα στην επιβεβαίωση και την απόρριψη 
των, το κενό καλύπτονταν απ’ τις διαστρωματώσεις της 
φαντασίας σε νοσηρούς εγκεφάλους καθώς τα προάστια των 
λεκτικών σχημάτων αποκάλυπταν μυστικές συναντήσεις, 
προδοσίες και εκκωφαντικές σιωπές στα λογοτεχνικά 
δρώμενα της μοσχοβίτικης κοινωνίας. Σε λίγα 
εικοσιτετράωρα θα ανακηρύσσονταν η έναρξη εργασιών του 
πέμπτου πανρωσικού συνεδρίου λογοτεχνίας και τεχνών. 
Αυτή τη φορά τα βλέμματα εστιάζονταν στην τέταρτη κατά 
σειρά συνεδρία. Το πλαίσιο τέθηκε εκ των προτέρων και οι 
συμμετέχοντες καλούνταν να τοποθετηθούν, όχι σε 
ζητήματα που άπτονταν της λογοτεχνίας, της ποίησης και 
των τεχνών, αλλά στο δριμύ κατηγορώ περί υπονομευτικής 
πολιτικής, των ιδεωδών και αξιακών προταγμάτων, τα οποία 
υπέθαλπε με τη στάση του ο νεαρός συγγραφέας Μιχαήλ 
Σουλόφ. Το πρώιμο της ηλικίας και το αντίστοιχο των 
δημοσιευμένων πεζογραφημάτων ήταν αρκετά πειστήρια 
προκειμένου να συσταθεί κατηγορία περί ολοκληρωτικής 
άρνησης υπηρέτησης του ανθρωποκεντρικού δόγματος το 
οποίο ασπάζονταν γενεές επί γενεών ρώσων αναγνωστών και 
δημιουργών. Ολόκληρα δάση ξεκληρίζονταν για να 
καταγραφούν σε ακαδημαϊκά βιβλία και λογοτεχνικά 
περιοδικά οι κατευθυντήριες αρχές της Δημοκρατίας νέου 
τύπου. Ο βιομηχανικός άνθρωπος του συγκεκριμένου 
δόγματος, στο επίκεντρο μιας αφαιρετικής μετατόπισης 
σκοπιμοτήτων και συμφερόντων, οδηγούνταν στην πλήρη 
απολυτοποίηση της εννοίας του για να μεταχειριστεί την 
πολύπλευρη διάσταση των ιδεολογικών και πολιτικών 
προεκτάσεων τα οποία επαγγέλονταν. Η επανάσταση του 
δογματικού μοντερνισμού  ενείχε ταυτότητα δυστοπικής,  
εν εγρηγόρσει, μυθολογίας προκειμένου να παρηγορεί τις 
καταπιεσμένες επιφάνειες των γραμμάτων στα καθημερινά 
βιώματα του δρώντος υποκειμένου, ενταγμένο στις 
πολύπλευρες ενδυμασίες της νομολογίας περί ενεργού 
πολίτου. Από την άλλη πλευρά, σαν σε κλίνη νεκροτομείου 
αποδομούσε κάθε τι αξιακό προκειμένου να βαλσαμώσει 
και τα τελευταία ίχνη δημιουργίας του ανθρώπινου 
πνεύματος. 

   Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μιχαήλ Σουλόφ επεχείρησε τη 
διαμόρφωση ενός νέου οδικού χάρτη στη λογοτεχνία 
υπερβαίνοντας τις δεδομένες αγκυλώσεις σε μυθοπλαστικά 
σχήματα νοητής απελευθέρωσης, της επιθυμίας και του 
ονείρου, από τα δεσμά τόσο του ορθού λόγου όσο και των 
προκαθορισμένων νορμών παραγωγής ιδεών στην στιγμιαία 
απαθανάτιση καταστάσεων και γεγονότων αντιρεαλιστικής 
αναδιάταξης συσσωρευμένων εντυπώσεων. Επρόκειτο για 
ρηξικέλευθη πρόταση η οποία εφαρμόστηκε στον 
πολυδαίδαλο κόσμο της μυθιστορηματικής φόρμας, με 
τίτλο «Τα παιδιά της νιότης». Οι προσλήψεις του έργου 
προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων. Το αναγνωστικό κοινό 
ενθουσιάστηκε. Πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες 
αντιμετώπιζε το λόγο τόσο άμεσα και καταγγελτικά, 
ιχνηλατώντας τα κρυφά περάσματα απαγορευμένων 
σκέψεων. Το σύνολο της κριτικής υποδέχτηκε το 
μυθιστόρημα με πρωτοφανή εκστρατεία υπονόμευσης και 
σπίλωσης τόσο του έργου όσο και του δημιουργού. 
Αναλύσεις επί αναλύσεων και μελέτες επί μελετών 
ανέπτυσσαν θέσεις εναντίον του εν λόγω βιβλίου. Τα νέα 
προτάγματα έπρεπε να καταργηθούν εν τη γενέσει τους. 
Δόθηκε άμεσα εντολή απ΄ τα κλιμάκια προστασίας 
παραδεδεγμένων αληθειών να εκμηδενιστούν οι πηγές από 
τις οποίες αναβλύζονταν οπτικές αποσυναρμολόγησης. Στο 
ίδιο συμβατικό τοπίο τα δημοκρατικά μέσα μαζικής 
ενημέρωσης ανέλαβαν ρόλο παιδαγωγού. Τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές εκπομπές με θεματική τις επιπτώσεις των 
επικίνδυνων ιδεών στη σωματοδομή της κοινωνικής 
πυραμίδας κατέκλυζαν ολημερίς τα ευήκοα ώτα των 
δεκτών. Η δεσποτική μορφή εξαναγκασμού, βαμμένη στα 
χρώματα εξυγίανσης του τοπίου απ’ τις προσβλητικές ιδέες, 
κυριάρχησε απόλυτα. 
   Στην εικονική πραγματικότητα, την οποία εντέχνως 
συγκροτούσε η προπαγάνδα του δημοκρατικού καθεστώτος 
με την ευγενική χορηγία της τεχνολογίας και των μέσων 
μονοδιάστατης ενημέρωσης, πλήθος μοσχοβιτών 
ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό υπηρετώντας τη 
φαντασιακή θέσμιση απολυμασμένης προπαγάνδας με 

γνώμονα το ένδοξο παρελθόν. 
Προσδιορίζονταν ως θεματοφύλακες του μαυσωλείου 
προγονικών αξιωμάτων, όπως αυτά κληροδοτήθηκαν από 
την εποχή της επανάστασης του λίθου. Κάθε τι το οποίο θα 
επιχειρούσε την απομάγευση  του ουτοπικού μεγαλείου 
αποτελούσε αιτία πολέμου στον κόσμο των ιδεών. Στην 
περίπτωση του νεαρού συγγραφέα ο πόλεμος χαρακωμάτων 
μετουσιώθηκε σε πορεία αντίδρασης εναντίον του 
προσωποποιημένου αντιπάλου. Η κοινωνική 
αυτοματοποίηση επιζητούσε εναγωνίως το θύμα της εποχής 
της. Μάρτυρες κατηγορίας, στην διακριτή ευχέρεια του 
λογοτεχνικού κατεστημένου, κατασκευάζονταν με απλές 
μεθόδους αμοιβαίων συμφερόντων. Το ενδιαφέρον 
επικεντρώνονταν στην δημιουργία ταυτότητας και 
περιεχομένου στον κατηγορούμενο. Στην προκειμένη 
περίπτωση, οι νέες ιδέες της ελευθερίας και της 
ανεξαρτησίας του πνεύματος από δεσμεύσεις και 
περιορισμούς, όπως εμμέσως πλην σαφώς προωθούνταν στο 
έργο του Μιχαήλ Σουλόφ, ήταν επιτρεπτό να καταγγελθούν 
και να παραγκωνιστούν στη λήθη της ιστορίας. Ωστόσο, οι 
δημοκράτες δήμιοι της κοινωνικής ευαισθησίας, ενώπιον 
της συντονισμένης ανέχειας της εμπειρικής εξαθλίωσης, 
απαιτούσε την δημόσια διαπόμπευση του θύματος 
προκειμένου τα πνεύματα των στιγμών να στραφούν 
επικερδώς σε ενασχολήσεις εύπεπτες, σε αντιδιαστολή με 
την φρίκη επαναλαμβανόμενα δυσνόητων εικόνων. Στο 
πρόσωπο του νεαρού συγγραφέα, οι μνηστήρες των 
κατευθυντήριων αρχών του τόπου όρισαν τον στόχο του 
αφηγηματικού πένθους. 
   Στην πρώτη πράξη του δράματος, το αφηγηματικό 
πλήθος ενσυνείδητων και αγανακτισμένων πολιτών, με τη 
λαβή παρελθόντος χρόνου καρπώνεται τα ένσημα 
ετεροκαθορισμένης ενδοσκόπησης ενός δοξασμένου τέλους 
ρομαντικής απόχρωσης. Στην πρώτη σκηνή της ιδίας 
πράξης όφειλαν οι εμπειρογνώμονες της καθεστηκυίας 
τάξεως να τηρήσουν επιδοκιμαστικά το θεσμικό πλαίσιο για 
την αντιμετώπιση παραπτωμάτων τα οποία σχετίζονταν με 
το πολίτευμα. Η ίδια η λογοτεχνία είχε αρθεί στο ύψος 
ταυτίσεως με το εθνικό συμφέρον. Οποιαδήποτε 
παρέκκλιση θα σήμαινε το οριστικό τέλος της ουτοπίας. Για 
το λόγο αυτό, τα μέλη της επιτροπής ιδεολογικής 
ασφαλείας, παρενέβαιναν ποικιλοτρόπως με σκοπό να 
νουθετήσουν αρχικά και να τιμωρήσουν εν τέλει 
απείθαρχους λογοτέχνες και ποιητές. Συνήθως, επιλέγονταν 
η τακτική του εκφοβισμού. Αποτέλεσμα αυτής ήταν η 
επιστροφή του μεταμελημένου δημιουργού στη 
νομιμοποίηση αποδοχής του ρόλου που του ενστάλαξαν οι 
υπεύθυνοι για τη συγκρότηση ενιαίου δημοκρατικού λόγου, 
σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής οργάνωσης. Στην 
περίπτωση του Μιχαήλ Σουλόφ, ωστόσο, η τραγωδία 
ανέμενε καρτερικά στις οπισθοφυλακές της επιστράτευσης. 
Δεν ήταν άνεμος ανανέωσης, γραμμάτων και τεχνών, όπως 
εισηγούνταν ο νεαρός πεζογράφος. Το έργο του αντηχούσε 
τις ιδεολογικές υποδομές του καθεστώτος. Σκελετός ο 
οποίος συγκροτήθηκε στα διαπάλη κοινωνικών εκπτώσεων. 
Στην οριστική ήττα της κοινής λογικής ανυψώθηκαν 
γιγαντιαία συρματοπλέγματα φιλελεύθερων προϊόντων να 
εκπροσωπήσουν το ανικανοποίητο του ανθρώπινου 
εγωισμού και του υπαρξιακού αδιεξόδου. Στο ίδιο αυτό 
φαινόμενο εκτροχιασμού από τα φυσικά κατάλοιπα της 
ουμανιστικής εκδοχής του δεσποτισμού, ενορχηστρώθηκε 
το έκτακτο συνέδριο λογοτεχνών και καλλιτεχνών της 
Ρωσίας.   
   Για τρεις μέρες η Μόσχα θα αποτελούσε το επίκεντρο 
των τεκταινομένων πίσω από κλειστές πόρτες και γραφεία. 
Επί της ουσίας, στόχος του έκτακτου αυτού συνεδρίου 
υπήρξε η επίσημη καταδίκη των νεωτεριστικών ιδεών τις 
οποίες προωθούσε ο Μιχαήλ Σουλόφ με το μυθιστόρημα 
του «Τα παιδιά της νιότης». Το ενδιαφέρον εστιάζονταν 
στην τρίτη συνεδρία η οποία θα απασχολούσε τις εργασίες 
της αποκλειστικά με το ζήτημα «Σουλόφ». Σκηνοθεσία, η 
προσωποποίηση της ανηθικότητας στην λογοτεχνία και τα 
γράμματα. Δεν ήταν το επίπεδο της ιδεολογικής διαπάλης 
και το περιεχόμενο αυτής το οποίο αναζητούσε προστάτες. 
Ήταν το πρόσωπο του ανθρώπου το οποίο αψηφούσε 
κανόνες και προϋποθέσεις προκειμένου να χρηστεί 
λογοτέχνης στα κατάστιχα της δημόσιας επιβίωσης. Η ρίζα 
του προβλήματος απηχούσε το κοιμώμενο πρόσωπο των 
νέων, στους οποίους σερβιρίζονταν κομφορμισμός για να 
εξαχθεί υπακοή και πειθαρχία.  

Στην πλατεία «Δημοκρατίας», 
ενώπιον του πολυώροφου κτιρίου στο οποίο στεγάζονταν το 
Κέντρο Λογοτεχνικών Μελετών, ενορχηστρώθηκε φιέστα 
λαμπαδηδρομίας. Τόνοι βιβλίων του συγκεκριμένου 
μυθιστορήματος μεταφέρθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο 
από κάθε γωνιά της αχανούς ρωσικής γης. Στο αίτημα των 
εντολέων, άπαντες οι βιβλιοθήκες και τα βιβλιοπωλεία 
ανταποκρίθηκαν με ζέση. Σοροί με το έργο του Μιχαήλ 
Σουλόφ διαμόρφωναν ένα τοπίο χάρτινων βουνοκορφών. 
Οι μοσχοβίτες περικύκλωσαν το χώρο. Από τα μεγάφωνα 
της πλατείας αναγιγνώσκονταν αποσπάσματα του 
μυθιστορήματος ενώ παράλληλα ιεροκήρυκες της μιας και 
μοναδικά αποδεκτής αλήθειας τα ερμήνευαν κατά το 
δοκούν σύμφωνα με τις προκαθορισμένες αποφάσεις των 
ηγητόρων της πολιτείας. Μέχρι και πορτραίτα του 
συγγραφέως επιστρατεύτηκαν για να αναπαραστήσουν 
σκηνές αισθητικής αθλιότητας. Ο μηχανισμός 
καρατόμησης προσωπικοτήτων βρίσκονταν στο απόγειο 
της δόξας του. Αλαλάζοντα πλήθη περιέστρεφαν τα όμματα 
τους επιδεικτικά στους τόμους του έργου οι οποίο 
περιλούζονταν με την παχύρευστη εκείνη μάζα σκοτεινού 
έλους προς επίρρωση των ηδονοβλεψιών. Διαμορφωμένες 
συνειδήσεις σε ομοιώματα βιομηχανικών καλουπιών 
παράγονταν ασύστολα στις πραξικοπηματικές αφετηρίες 
νοθευμένων σκέψεων προς όφελος της δημοκρατικής 
μακροημέρευσης. Οι μηχανισμοί επαγρυπνούσαν. 
Αφουγκράζονταν τις επιθυμίες του πεινασμένου κτήνους 
προσφέροντας του άρτο και θεάματα, μιας χρήσεως.  
   Η πλατεία κοκκίνισε από τις δάδες με τους πυλώνες 
φωτιάς να σπέρνουν πανικό ευχαρίστησης στα πρόσωπα των 
παρευρισκομένων. Οι τηλεοπτικές κάμερες απαθανάτιζαν 
το γεγονός, την ίδια στιγμή κατά την οποία υπέρτιτλοι στα 
εμβόλιμα δελτία ειδήσεων διαμόρφωναν ένα πανηγυρικό 
θέατρο του παραλόγου. Οι παρουσιαστές των 
ενημερωτικών εκπομπών συνδέονταν με διάφορα σημεία 
της ρωσικής επικράτειας στα οποία «αυθόρμητα» οι πολίτες 
εξέφραζαν την αποστροφή τους στον συγγραφέα με τρόπο 
σκαιό. Τι κι αν δεν γνώριζαν τον εν λόγω δημιουργό; Τι κι 
αν δεν έπιασαν ποτέ στα χέρια τους το μυθιστόρημα; Η 
δημοκρατική πολιτεία παρέλαυνε στις επιταγές του 
προοδευτικού ευνουχισμού συμπούσα των ηλικιακών 
κλιμακίων. Ανώριμη η κοινωνία να δεχτεί την προφορά της 
λέξεως «ελευθερία», ως πρώτιστης μορφής ανθρώπινης 
αξίας, αρκέστηκε στη διαπάλη των ψευδαισθήσεων της νέου 
τύπου πραγματικότητας η οποία φαινομενικά διέπονταν 
από το αόριστο δίκαιο αλλοτινών επαναστάσεων. 
Εξελίξεων, οι πλεκτάνες των οποίων απώλεσαν τα 
κυριαρχικά τους δικαιώματα, μεταθέτοντας την πλάνη της 
ουτοπίας σε διαπιστευτήρια φύσεως αλλοπρόσαλλης. Ήταν 
η στιγμή κατά την οποία η ορθολογική σύνθεση του 
κοινωνικού όλου θεωρήθηκε προτεραιότητα έναντι της 
ανθρώπινης υπόστασης. Η τελευταία, δεν ήταν σε θέση να 
διανύσει τις αποστάσεις παγκοσμιοποιημένων εννοιών 
προόδου. Στο τέρμα της εκκίνησης τέθηκε υπό τον 
ασφυκτικό έλεγχο των εκάστοτε μορφών κατευθυνόμενης 
συνείδησης. 
   Τα μεγάφωνα σώπασαν απότομα. Είχε σημάνει η κρίσιμη 
ώρα. Οι δύο πρώτες συνεδρίες ολοκληρώθηκαν εν τάχει. Η 
ερχόμενη συνεδρίαση προσέδιδε άγχος στα μέλη των 
επιτροπών. Από την στάση τους καθορίζονταν το 
μελλοντικό τους ποιόν. Υποχρεούνταν να παρουσιάσουν το 
καλύτερο δυνατό πρόσωπο στην κεντρική επιτροπή 
δεοντολογικού ελέγχου. Οι αγωνίες καθρεφτίζονταν στις 
άγαρμπες και άτσαλε κινήσεις του σώματος και στους 
αδέξιους μορφασμούς του προσώπου. Θύμιζαν στρατιώτες 
εν μέσω ασκήσεων, σε πλήρη στοίχιση, επωμιζόμενοι το 
άγχος προβολής ενώπιων των επισήμων. Ετοίμασαν λόγους 
προς εκφώνηση προβάροντας τους στους καθρέπτες που 
σκέπαζαν τα τοιχώματα στο εσωτερικό του κτιρίου. Με 
κινήσεις θεατρίνων επιχειρούσαν να πείσουν εαυτόν για την 
αξία των ενεργειών τους, ενώ παράλληλα αναζητούσαν σε 
λεξικά τις κατάλληλες απαντήσεις στις μεταμορφώσεις του 
λόγου των, με σκοπό τον εντυπωσιασμό της επιτροπής. Η 
έκβαση του ρόλου τους θα καθόριζε το επίπεδο επιβίωσης 
στο καθεστώς τεχνητής ελευθερίας κατατάσσοντας τους σε 
συγκεκριμένη βαθμίδα εντός της λογοτεχνικής οικογένειας. 
Για το λόγο αυτό όφειλαν να ποτίσουν την περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα με κατάλληλες δόσεις ψεύδους και υποκρισίας. 
Ήταν οι μόνοι κώδικες αναγνώρισης μεταξύ των εντίμων 



πολιτών και δη των ανθρώπων του πνεύματος και των 
γραμμάτων. 
  Οι φωνές και οι διαπεραστικοί ήχοι απ’ τα καιόμενα 
βιβλία διεκόπησαν στιγμιαία. Στην πλατεία «Δημοκρατίας» 
κατέφθασε νηοπομπή με στρατιωτικά οχήματα. Σε λίγη 
ώρα τα αυτόματα όπλα της φρουράς θα περιστοίχιζαν τις 
διαδεδομένες εικόνες του άμαχου πλην τίμιου πληθυσμού, 
υποχωρώντας ενώπιον του φορτίου συνεννόησης σε θήκες 
οπλοπολυβόλων. Από το βάθος του διαδρόμου 
εμφανίστηκε αλυσοδεμένος ο Μιχαήλ Σουλόφ. Μόλις η 
ιστορία εισήλθε στη δεύτερη πράξη του δράματος. Η 
σκηνή είχε οριοθετηθεί καταλλήλως. Τα φώτα της πλατείας 
που μέχρι εκείνη τη στιγμή έμεναν καθηλωμένα στο 
σκοτάδι της ηλεκτρικής αποσύνδεσης χάρη στην 
φωταγώγηση των φλεγόμενων βιβλίων, απέκτησαν 
υπόσταση αγκαλιάζοντας το σύνολο του περιβάλλοντος 
χώρου. Τα βλέμματα του εκστασιασμένου πλήθους 
καρφώθηκαν με λύσσα στο νεαρό συγγραφέα, ο οποίος 
συνοδεύονταν από πάνοπλους άνδρες του στρατού. Οι 
προβολείς αγκυροβόλησαν στο πρόσωπο του. Η ενοχή του 
καθεστώτος διασκορπίζονταν στον συσσωρευμένο 
παφλασμό ηλεκτρικών φώτων τα οποία, σε επάλληλες 
στρώσεις κυματοειδών επιθέσεων, προσέδιδαν αισθητική 
ομορφιά στο ασυνείδητο του κατηγορούμενου. Με αργές 
κινήσεις σε μωσαϊκό πολλαπλών αποχρώσεων ο Μιχαήλ 
Σουλόφ διάβαινε ανάμεσα στο καθημαγμένο σύνολο 
αθέατων πολιτών. Δεν χαμήλωσε τα μάτια του σε κανένα 
σημείο της διαπόμπευσης. Δεν αναγνώριζε το 
κατηγορητήριο. Δεν ήταν σε θέση η φαντασία του να 
καλπάσει στα κλειστά δωμάτια και τις ιδιωτικές συζητήσεις 
των υψηλά ιστάμενων προσώπων της λογοτεχνίας, ώστε να 
πληροφορηθεί το έγκλημα το οποίο διεπράχθη ερήμην του. 
Έμοιαζε απορριμμένος με την ασχήμια που κατοικοέδρευε 
στα μέτωπα του πλήθους. Τον υποδέχτηκαν με ύβρεις και 
χυδαίους αστεϊσμούς.  
   Οι δείκτες του ρολογιού κινήθηκαν βασανιστικά προς την 
ολοκλήρωση του εθελούσιου ευνουχισμού. Το ομοιόμορφο 
των αντιδράσεων υποχώρησε. Με εντολή των αρμόδιων 
αρχών συσπειρώθηκαν πίσω από τα κιγκλιδώματα τα οποία 
στήθηκαν επιμελώς στο βορειότερο μέρος της πλατείας. 
Αυτού του είδους η αρχιτεκτονική διαρρύθμιση περιείχε 
συμβολισμούς και κρυφές στοχεύσεις. Η απόσταση, η 
οποία διαμορφώνονταν μεταξύ των πολιτών και του 
κεντρικού κτιρίου της μίας και μοναδικά αποδεκτής 
αλήθειας, σηματοδοτούσε την διάσταση της υποτέλειας στο 
σώμα της κοινωνίας καθώς και την πυρηνική ενέργεια η 
οποία εκπροσωπούσε την πραγματικότητα της 
Δημοκρατίας. Οι λογοτέχνες είχαν μεταμορφωθεί σε 
γραφειοκρατικές συνιστώσες των πλάνων οικονομικής 
διαχείρισης. Τα γράμματα και οι τέχνες εγκαταλείφτηκαν 
σε πεπαλαιωμένες συζητήσεις υπερηλίκων. Σκοπός της 
Δημοκρατίας, η ολοένα επιταχυνόμενη ικανοποίηση 
αλγοριθμικών υποχρεώσεων στον διεθνή ανταγωνισμό. Ο 
ρεαλισμός αυτής της στρατηγικής μετονομάστηκε σε «άλμα 
προς τα εμπρός». Η ίδια η λογοτεχνία μετατράπηκε σε 
συμβεβλημένη στοιχειοθεσία μετρήσεων 
αποτελεσματικότητας. Ο άνθρωπος-αριθμός έγινε το 
πρόταγμα της νέας εποχής. Σε αυτή την οπτική, οι πολίτες 
της ρωσικής κοινωνίας υποτάχθηκαν αναπαυμένοι στις 
περγαμηνές της επανάστασης συλλέγοντας τα σπέρματα 
αυτής ως δείγματα μίας αφηρημένης, ατομικής και 
συλλογικής, μνήμης. Η υπόσχεση διαψεύστηκε. Τα 
ψυχιατρεία, οι φυλακές και τα κέντρα εγκλεισμού 
πολλαπλασιάστηκαν. Μόνος κυρίαρχος αποδείχτηκε ο 
δεσποτισμός στις εγκεφαλικές κακώσεις των πολιτών. 
   Μηχανοποιημένα ανθρώπινα προϊόντα παράγονταν 
σύμφωνα με τα πενταετή πλάνα ετησίως. Συχνά, επέτρεπαν 
ορισμένες ανθρώπινες μινιατούρες να διαφεύγουν της 
προσοχής και του ελέγχου με τελικό προορισμό την 
σύλληψη και τιμωρία τους για παραδειγματισμό των 
υπολοίπων. Μία τραγικότητα στις εναλλαγές των εννοιών 
και των μεθοδεύσεων στα ζωτικά κύτταρα της έκφρασης και 
του λόγου. Θύτες και θύματα της ίδιας 
προκατασκευασμένης συνενοχής διαπλέκονταν στις 
στατιστικές των αριθμητικών δοξασιών. Το ατομικό 
πρόβλημα στη συλλογική του απεικόνιση μετατίθενται στο 
ενδεχομενικό μέλλον της άυλης ουτοπίας. Το παρόν 
θυσιάζονταν στις βιομηχανικές και τεχνολογικές 
παρασκευές εφαρμοστών κολάρων μεταγγίζοντας δοχεία 
μαζικής κατανάλωσης. Επρόκειτο για εκμαγείο μακάριων 
φαντασιώσεων. 
Ο Μιχαήλ Σουλόφ βρέθηκε ενώπιον του λογοτεχνικού 
δικαστηρίου. Απομίμηση μεσαιωνικών προγραφών τιθάσευε 
το επικυρωμένο στίγμα της κλιμάκωσης. Η προηγηθείσα 

ανάγνωση των κατηγοριών αιφνιδίασε και τον πλέον 
ψύχραιμο παρατηρητή. Οι λέξεις που σχηματίζονταν στις 
εικόνες του κατηγορητηρίου μειδιούσαν στα καθέκαστα της 
πολιτειακής σκευωρίας. Ήταν, ωστόσο, τέτοιο το εύρος της 
αποπλάνησης συνειδήσεων στο οποίο ένιωθαν άβολα ακόμη 
και οι λογοτέχνες-δικαστές. Ο πέλεκυς υψώθηκε 
αποφασιστικά. Το θύμα της Δημοκρατίας πάση θυσία να 
ομολογήσει την ενοχή του. Και οι τελευταίες ελπίδες, η 
Δικαιοσύνη να εξέλθει από το χρονοντούλαπο της 
ιστορικής λήθης αποδείχτηκαν μάταιες. Δεν επετράπη στον 
κατηγορούμενο να απολογηθεί. Στη θέση των ενδεχόμενων 
λόγων του η γραμματεία ανέγνωσε προκατασκευασμένες 
σημειώσεις, υπαγορευμένες απ’ τους μηχανισμούς αλήθειας 
του καθεστώτος. Παράλληλα, ειδικές ηχητικές 
εγκαταστάσεις εντός της δικαστικής αιθούσης εξέπεμπαν 
ίχνη αλαλαζόντων πολιτών τεχνικής φύσεως. Αποτελούσαν 
συγκολλήσεις κραυγών από περασμένες εποχές. Η αίσθηση 
ωστόσο της μαζικής κατακραυγής εναντίον του Μιχαήλ 
Σουλόφ υπήρξε η κορύφωση του δράματος. Ο δικαστής, 
εξαίρετος και τίμιος λογοτέχνης και ποιητής, σε κίνηση 
εντυπωσιασμού παρέκαμψε το κατηγορητήριο και την 
εισήγηση του εισαγγελέα. Απευθύνθηκε στα μεγάφωνα που 
αναπαριστούσαν φωνές εξαγριωμένων διαδηλωτών. 
Παραδίδοντας μαθήματα ηθοποιίας, αποτάθηκε στο λαό 
και τα δίκαια της Δημοκρατίας, μορφοποιώντας τα θλιβερά 
ένστικτα των βιοπολιτικών της νέας εποχής.  Στο πρόσωπο 
του νεαρού συγγραφέα αντικατοπτρίζονταν ο ένοχος των 
αμαρτημάτων ολόκληρου του κοινωνικού οργανισμού. 
   Στα λόγια του λογοτέχνη-δικαστή τα μεγάφωνα ύψωσαν 
τον τόνο της φωνής τους και η εμβέλεια της αποδοχής 
επιβεβαίωνε πανηγυρικά την καταδίκη. Ο ένας μετά τον 
άλλο οι μάρτυρες κατηγορίας επιστρατεύτηκαν στην τέχνη 
της προδοσίας. Άνθρωποι, οι οποίοι ουδέποτε συνάντησαν 
ούτε και μελέτησαν τον Μιχαήλ Σουλόφ, απεύθυναν λόγους 
καταγγελτικούς. Το πάθος ξεχείλιζε από τα μηνίγγια τους 
ενώ αφροί εκτοξεύονταν απ΄τις οδοντωτές πτυχώσεις της 
στοματικής κοιλότητας. Στο τέλος κάθε μαρτυρίας τα 
μεγάφωνα της τεχνητής αποφοράς έσπευδαν να καλύψουν 
την αμηχανία των δευτερολέπτων με συμπληρωματικά 
χειροκροτήματα και επευφημίες. 
     Μια πανδαισία πολύχρωμων αναμνήσεων ξεπρόβαλαν 
στα τελευταία καθίσματα της αιθούσης. Ο Μιχαήλ Σουλόφ 
έστρεψε τον ορίζοντα των ματιών του ανάμεσα στα 
κακεντρεχή πρόσωπα φρουρών και δικαστών αναζητώντας 
την όψη του μικρού παιδιού, το γέλιο του οποίου 
αναστάτωσε τα συναισθήματα του. Στην αθωότητα της 
μορφής του μαγνήτισε το στέμμα της ελευθερίας. Στην 
ψυχρή επιφάνεια του μαρμάρινου δαπέδου επέτρεψε, στα 
τελευταία ψήγματα της φαντασίας του, να διασκεδάσουν σε 
εντυπώσεις παιχνιδιού. Φωνές αμόλυντης καθαρότητας 
έγνεφαν καταφατικά στις απρόσμενες ονειρώξεις της 
επιθυμίας. Άνθρωπος, καθώς λέγεται, διαπερνούσε το 
θλιβερό περιχαράκωμα της τυραννίας, κατευθύνοντας 
ατομικές και συλλογικές μνήμες σε υψώματα μόνιμης 
υπερδιέγερσης του νοτιά. Να πλουτίζει τους πνεύμονες με 
καθαρές ανάσες ελευθερίας κα το εγκεφαλικό διάφραγμα με 
στίχους ιδεών. Η ίριδα καλωσόρισε τα νεογνά της τέχνης 
στις αγκάλες της. Και καθώς τα βλέφαρα του Μιχαήλ 
Σουόφ έσβηναν στο μέτρο του ικριώματος, τα παιδικά 
χαμόγελα μάτωναν στο όνομα του πολιτισμού. 

Αντώνης Χαριστός                                           
Εξ αποστάσεως 

   Παραμονή γενεθλίων και ο πατέρας εμφανίστηκε στο 
σπίτι κρατώντας μια τεράστια χαρτοσακούλα με έναν 
πορφυρό φιόγκο γαντζωμένο πάνω της. Ο μικρός 
Οδυσσέας τέντωσε τα μάτια προσπαθώντας να μαντέψει τί 
περιείχε το μυστήριο πακέτο. Με απορία κι ένα ανοιξιάτικο 
χαμόγελο, έξυσε το κεφάλι και ρώτησε τον πατέρα: 
- Για' μένα; 
- Για αυτόν που έχει γενέθλια αύριο! 
   Άφησε μια κραυγή χαράς να αποδράσει από τα δόντια 
καθώς έτρεχε να παραλάβει το δώρο από τα χέρια του 
πατέρα. 
- Δεν θα το ανοίξεις σήμερα. Θα περιμένεις έως αύριο. 
- Σύμφωνοι, θα το φυλάξω στο δωμάτιό μου! Καληνύχτα! 
   Ανέβηκε στο δωμάτιό του και τοποθέτησε το πακέτο 
δίπλα από το προσκεφάλι του κρεβατιού. Έμεινε να το 
κοιτάζει για λίγα λεπτά της ώρας. Αδύνατον να φανταστεί τί 
περιείχε. Αναμετρήθηκε  με τον πειρασμό να ανοίξει μια 
μικρή σχισμή στη χάρτινη συσκευασία, μήπως και 
αναφαίνονταν το δώρο, μα θυμήθηκε την υπόσχεση του. 
Ετοιμάστηκε για ύπνο. Πήρε στα χέρια το φανταχτερό του 
ημερολόγιο και κύκλωσε την αυριανή ημερομηνία με μια 
σημείωση: «Μην ξεχάσω να ανοίξω το δώρο μου!». 

Συνέχισε να γράφει τον απολογισμό της ημέρας. «Σήμερα 
είδα και πάλι την εύσωμη κυρία του απέναντι οικήματος να 
εισέρχεται στο σπίτι με δυο τεράστιες σακούλες ψώνια. 
Φορούσε ένα περίεργο παλτό, φαρδύ σαν τσουβάλι καθώς 
δάγκωνε ένα κομμάτι σοκολάτας. Τα φουσκωμένα μάγουλά 
της ήταν κατακόκκινα. Σταμάτησε δυο φορές στο δρόμο 
για να μαλώσει τα παιδιά που την περιέπαιζαν. Νομίζω πως 
έκλαιγε. Σκούπισε τα μάτια με ένα μαντήλι και μετά 
εγκατέλειψε στην τύχη της μισή σοκολάτα, που έμεινε 
ανέγγιχτη. Είναι περίεργη. Συνήθως κυκλοφορεί μόνη. Ο 
σύζυγος της δουλεύει πολλές ώρες. Αναρωτιέμαι γιατί 
έκλαιγε. Επίσης, ο πατέρας μού έφερε το δώρο για τα 
γενέθλια αλλά δεν πρέπει να το ανοίξω έως αύριο. Ουφ....» 
   Έκλεισε το ημερολόγιο, το τοποθέτησε στο τραπεζάκι 
δίπλα στο κρεβάτι του και βυθίστηκε κάτω από το 
πουπουλένιο πάπλωμα. Έριξε μια τελευταία ματιά στο 
πακέτο και έσβησε το φωτιστικό. Χαμογελώντας, έσβησε 
και το φως των ματιών. 

*** 
   Ξημέρωσε και με ένα νωχελικό χασμουρητό, ο 
Οδυσσέας ξεπρόβαλλε κάτω από τα σκεπάσματα και 
κατευθύνθηκε προς το παράθυρο. Χάιδεψε με το μανίκι το 
θολωμένο τζάμι. Έπεφταν ψιλές νιφάδες χιονιού. Κοίταξε 
απέναντι, στο μεγάλο διώροφο της εύσωμης,  πλούσιας 
γειτόνισσας, όπως συνήθιζε να κάνει. Καμία κίνηση δεν 
μπορούσε να διακρίνει. Έπειτα, έστρεψε το κεφάλι του στο 
πακέτο και ο ήλιος μέσα του έλαμψε. Το άρπαξε γρήγορα 
και βγήκε από το δωμάτιο. 
  Στο σαλόνι πια, ο πατέρας έπινε καφέ δίπλα στο τζάκι, 
διαβάζοντας εφημερίδα. Στο άκουσμα τσαλακωμένου 
χαρτιού, γύρισε το κεφάλι και ξέσπασε σε γέλια. 
- Ακόμη δεν ξύπνησες και έπιασες το δώρο; 
- Σήμερα είναι τα γενέθλια μου. Όλη μέρα. Θα το ανοίξω 
αμέσως! 
- Σωστά! Έλα να σε βοηθήσω! 
    Ξεγύμνωσαν το πακέτο. Ο Οδυσσέας είδε το 
περιεχόμενο με δέος. Μα ήταν, πράγματι, τηλεσκόπιο; 
Κοίταξε τον πατέρα εκστατικά. Εκείνος έγνεψε καταφατικά 
και ο Οδυσσέας τον έσφιξε σε τανάλια αγκαλιάς. 
Μελέτησαν μαζί τις οδηγίες συναρμολόγησης και σε λίγη 
ώρα το τηλεσκόπιο ήταν ψηλό, αγέρωχο και επιβλητικό, με 
ένα τεράστιο μάτι. Το μετέφεραν στο δωμάτιο του 
Οδυσσέα κι εκείνος δοκίμαζε διάφορα αντικείμενα στα 
χέρια για να δει πως φαίνονται μέσα από τον φακό. Έπειτα, 
τα τοποθετούσε στο ψηλότερο σημείο που κατόρθωνε να 
φτάσει και τα έφερνε κοντά του μέσα από το γυάλινο μάτι. 
Μαγεία! Παρατήρησε για λίγη ώρα τον καινούργιο του φίλο 
και έστρεψε τον λαιμό του τηλεσκοπίου προς το παράθυρο. 
Το άνοιξε για να έχει καλύτερο οπτικό πεδίο. Στήθηκε πίσω 
από το τηλεσκόπιο και άρχισε να παρατηρεί όσα 
συνέβαιναν έξω από αυτό. Στον δρόμο κόσμος πολύς. Ένας 
κύριος με τραγιάσκα κοιτούσε τη βιτρίνα του 
βιβλιοπωλείου. Ένας άλλος, άρχισε να βήχει σαν 
φυματικός, ρίχνοντας την πίπα του σε μια λίμνη 
λασπόνερων. Ένα ταξί σταμάτησε να αφήσει τον 
επιβαίνοντα πελάτη. Με ενδιαφέρον εστιάζει στην πόρτα 
του αυτοκινήτου και βλέπει την εύσωμη κυρία του απέναντι 
οικήματος να καταβαίνει. Κρατούσε μια σακούλα διάφανη. 
Στα σωθικά της ο Οδυσσέας ξεχώρισε διάφορα μικρά 
κουτιά. Μεγέθυνε την εικόνα όσο η κυρία προσπαθούσε να 
ισορροπήσει εξερχόμενη του οχήματος. Βιταμίνες, 
συμπληρώματα διατροφής, χάπια αδυνατίσματος, οι λέξεις 
που παρέλασαν στο φακό. Με περισσή περιέργεια συνέχισε 
να την παρακολουθεί καθώς βάδιζε νωχελικά στην είσοδο 
του σπιτιού της. Έβγαλε τα κλειδιά από την τσάντα και 
χάθηκε στο εσωτερικό του. 
- Οδυσσέα, πώς πάει με το τηλεσκόπιο; 
   Ο πατέρας μπήκε στο δωμάτιό του Οδυσσέα κι εκείνος 
τού χάρισε ένα αστραφτερό χαμόγελο.  Ικανοποιημένος,  
τοποθέτησε ένα πλαστικό πιάτο με κρουασάν στο γραφείο 
και τον άφησε πάλι μόνο. Η μυρωδιά του γλυκού 
γαργαλούσε τη μύτη του μικρού εξερευνητή μα δεν όρμησε 
να το γευτεί, όπως συνήθιζε. Με αγωνία τοποθέτησε το δεξί 
του μάτι πίσω από τον φακό του τηλεσκοπίου και άρχισε να 
παίζει με τους μοχλούς για να προσαρμόσει τη θεά στα 
μέτρα του. Είχε κεντράρει στο σαλόνι της εύσωμης κυρίας. 
Αυτή τη φορά έβλεπε ξεκάθαρα και με μεγάλη 
λεπτομέρεια. Είχε έναν παπαγάλο στο βάθος του σαλονιού, 
που πρώτη φορά τον έβλεπε, δίπλα σε ένα μηχάνημα 
γυμναστικής. Καμία κίνηση. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και 
εμφανίζεται η κυρία. Αφήνει τη σακούλα στο πάτωμα και 
κατευθύνεται στα αριστερά. Περιμένοντας να δει τη 
συνέχεια του έργου που εκτυλίσσονταν μπρος στα μάτια 
του, ο Οδυσσέας τείνει το χέρι για να πιάσει το κρουασάν, 
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μα το ρίχνει κάτω. Ο θόρυβος τον τρόμαξε και έσπευσε να 
το μαζέψει. Η μαρμελάδα χύθηκε στο πάτωμα αφήνοντας 
τη ζύμη ορφανή. Άρπαξε δυο-τρία χαρτομάντιλα και 
καθάρισε επιμελώς τα χρυσοκίτρινα ίχνη. Με απογοήτευση 
ζωγραφισμένη στο πρόσωπο, επέστρεψε στο τηλεσκόπιο. Η 
κυρία ήταν τώρα στο σαλόνι με αθλητικές φόρμες, μια 
πετσέτα κι ένα μπουκάλι νερό στα χέρια. Ανέβηκε στο 
ποδήλατο γυμναστικής, πάτησε τρία πλήκτρα στην οθόνη 
του και ξεκίνησε να γυμνάζεται. Από την κίνηση των χειλιών 
της, ο Οδυσσέας κατάλαβε πως αγκομαχούσε ήδη από τα 
πρώτα λεπτά. Παρόλα αυτά συνέχισε λουσμένη στον 
ιδρώτα. Εξουθενωμένη, κατέβηκε από το ποδήλατο, 
ξεδίψασε με νερό και σκουπίστηκε με την πετσέτα. 
Κατευθύνθηκε προς το ψυγείο. Την ίδια ώρα, εισήλθε ο 
άντρας της και την είδε στα χέρια με ένα κομμάτι 
σοκολάτας. Από το ύφος του, ο Οδυσσέας αντιλήφθηκε πως 
της φώναζε κι εκείνη, αποσβολωμένη, σαν παιδί που το 
έπιασαν να κλέβει, πέταξε τη σοκολάτα κι έφυγε κλαίγοντας. 
Ο Οδυσσέας έμεινε σκεφτικός. «Πόσο δυστυχισμένη είναι. 
Έχει τόσα πλούτη μα δεν την είδα ούτε μια φορά να 
χαμογελά. Αντίθετα, κλαίει συνέχεια. Την καημένη!» 
- Οδυσσέα, έλα κάτω! Έχει έρθει η νονά σου!, ακούστηκε η 
φωνή του πατέρα από το βάθος.  
 
   Αλλάζει, χτενίζει επιμελώς τα μαλλιά του και εγκαταλείπει 
τον μαγικό κόσμο του δωματίου του. 

*** 
   Έπειτα από λίγες ώρες, αφού γευμάτισαν κι έφυγε η νονά, 
ο Οδυσσέας βρισκόταν πάλι πίσω από τον τηλεσκοπικό 
φακό να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο σπίτι της 
γειτόνισσας. Είδε το τραπέζι στρωμένο πλουσιοπάροχα. Το 
ζεύγος γευμάτιζε. Ο σύζυγο αναμασούσε με διάθεση το 
γεύμα του καθώς η κυρία, περιορισμένη σε ένα πιάτο 
λαχανικών που το ανακάτευε ανόρεκτα, σημάδευε με το 
βλέμμα το πιάτο του συζύγου της. Τί περίλυπο βλέμμα, 
αλήθεια...Εκείνος όλο δειγμάτιζε γεύσεις με το πιρούνι ενώ 
εκείνη μετρούσε τις δικές της. Σε μια στιγμή της δείχνει το 
πιάτο της κι εκείνη υπακούει με συστολή. Αναμοχλεύει την 
τροφή στην στοματική της κοιλότητα με αργές κινήσεις. 
Εκείνος σερβίρεται ένα κομμάτι τούρτας. Εκείνη καταπίνει 
με αποστροφή ένα βρασμένο καρότο. Ηδονή στο βλέμμα 
του κυρίου και κρέμα στο μουστάκι του. Σιωπηρή 
διαμαρτυρία στα μάτια της κυρίας κι ένα τρεμάμενο πιρούνι 
στο δεξί χέρι. 
Το τηλέφωνο στριγκλίζει από το βάθος και ο Οδυσσέας 
ακούει τον πατέρα να τον φωνάζει. 

*** 
   Η κυρία βρισκόταν και πάλι μπροστά στο γυάλινο μάτι 
του τηλεσκοπίου. Ανεβασμένη στο στατικό ποδήλατο, 
προσπαθούσε να ξεπλύνει το βάρος της. Ο κύριος 
εμφανίστηκε εκ νέου εκείνη τη στιγμή στο σαλόνι 
κρατώντας μια ζυγαριά και με τον δείκτη τής ζήτησε να 
αντιμετωπίσει τον δαίμονά της. Κατέβηκε από το 
ποδήλατο, ξεφορτώθηκε την πετσέτα από τους ώμους και 
ανέβηκε στη ζυγαριά. Ο Οδυσσέας είδε όλο το μένος του 
κόσμου στο πρόσωπο του κυρίου μόλις η ζυγαριά-δικαστής 
απεφάνθη. Ακολούθησε βροχή χειρονομιών ώσπου εκείνος 
αποχώρησε, αφήνοντας την κυρία να κλαίει γοερά. Και σαν 
να μάλωνε τον ίδιο, ο Οδυσσέας ένιωσε δροσιά στα 
μάγουλά του. Με σκυμμένο το κεφάλι, απομακρύνθηκε από 
τη μεγάλη οθόνη του τηλεσκοπίου. Είχε παρακολουθήσει 
αρκετά σε μια μέρα. 

*** 
   Οι μέρες περνούσαν και ο Οδυσσέας δεν έβρισκε την ίδια 
ευχαρίστηση όταν ταξίδευε στον τηλεσκοπικό του κόσμο. 
Έβλεπε την κυρία να προσπαθεί καθημερινά να σπάσει τα 
δεσμά των κιλών της μα κάθε φορά που ο κύριος έκανε 
αισθητή την παρουσία του στο δωμάτιο, ο Οδυσσέας 
απομακρυνόταν από το παράθυρο. Όταν την έβλεπε να 
σκαρφαλώνει στη ζυγαριά και να κατεβαίνει 
απογοητευμένη, ένιωθε τη λύπη να τον πλημμυρίζει. 
Σκέφτηκε να μιλήσει στους γονείς του, να ζητήσει τη 
συμβουλή τους αλλά γνώριζε πως θα τον συμβούλευαν να 
μην ανακατευτεί. Πώς μπορούσε, όμως, να μην παρέμβει 
όταν έβλεπε τη δυστυχία προσωποποιημένη; Δεν μπορεί, 
κάτι θα μπορούσε να κάνει. Τα βράδια στριφογύριζε στο 
κρεβάτι σκεπτόμενος τις επιλογές του. Είχε φτάσει στο 
σημείο να βλέπει το τηλεσκόπιο σαν εχθρό. Και μήπως δεν 
ήταν; Μια γεννήτρια θλίψης που μεγέθυνε τα προβλήματα 
του κόσμου. Ή μήπως ήταν πάντα μεγάλα απλά εκείνος δεν 
το γνώριζε, δεν το αντιλαμβανόταν; Έβρισκε καταφύγιο 
στις σελίδες του ημερολογίου του. Εκεί επιτρεπόταν να 
εξομολογηθεί και να ζητήσει καταφύγιο. Πάντοτε έγραφε 
πολύ, μα τώρα περισσότερο. 

«Αυτό είναι!», αναφώνησε ξαφνικά ένα απόγευμα.  
Εκείνη τη νύχτα, κοιμήθηκε ήσυχος. 

*** 
   Δυο μέρες μετά, στο κουτί αλληλογραφίας της εύσωμης 
κυρίας, ανάμεσα σε λογαριασμούς και διαφημιστικά, 
υπήρχε και μια κάρτα. Η κυρία, επιστρέφοντας στο σπίτι 
από τον καθιερωμένο, πρωινό περίπατο, κουρασμένη στον 
κλοιό της φόρμας που την αγκάλιαζε, πήρε την 
αλληλογραφία στα χέρια. Στο σπίτι της, πια, αφού το ζεστό 
νερό αναζωογόνησε τους ιδρωμένους πόρους του κορμιού 
της, σερβιρίστηκε μια κούπα καφέ και αναπαύτηκε στον 
καναπέ. Γεύτηκε τρεις γουλιές και επιδόθηκε να ελέγξει τη 
χάρτινη αποκομιδή της ημέρας: δυο λογαριασμοί, μια 
ενημέρωση από την τράπεζα, τρία διαφημιστικά έντυπα και 
στο τέλος ένα γράμμα. Διερωτήθηκε ποιός μπορούσε να 
είναι, καθώς ο αποστολέας δεν αναγραφόταν. Γενέθλια, 
ονομαστική εορτή και Χριστούγεννα αργούσαν ακόμη. Σαν 
να διαισθάνθηκε πως κάποιος την παρακολουθούσε, κοίταξε 
δεξιά κι αριστερά. Έπειτα άνοιξε τον φάκελο. Μια κάρτα, 
με ένα λευκό λουλούδι να στολίζει την πρόσοψη. Στο 
άνοιγμά της, μια γλυκιά μελωδία αναδύθηκε. Και μια 
σημείωση:  

«Αγαπητή κυρία,  
σας γράφω για να σας πω να χαμογελάτε, ακόμη και όταν 
αυτό είναι δύσκολο. Μην απογοητεύεστε και μη χάνετε το 
κουράγιο σας! 

Ο γείτονάς σας, 
Οδυσσέας» 

   Τα μήλα του προσώπου της ποτίστηκαν μόλις 
συνειδητοποίησε ποιος της είχε γράψει αυτά τα συγκινητικά 
λόγια. Τοποθέτησε την κάρτα ανοιχτή πάνω στο τραπεζάκι 
και καθώς οι νότες χόρευαν στο δωμάτιο, ένα ολάνθιστο 
χαμόγελο ξεπρόβαλλε στο πρόσωπό της!... 
...κι ένα ακόμη στο ροδοκόκκινο στόμα του Οδυσσέα! 

                                                     Λυδία Κασσαβέτη 

Διήγημα του Γιουβάν παππού 

(Ιωάννης, πατέρας της μητέρας μου) 
 

   Μια μέρα ήρθαν δυο χωροφύλακες και μου είπαν ότι με 
ζητούσαν στρατιώτη, να ετοιμαστώ. Βρήκανε και άλλους 
στρατεύσιμους από το χωριό μου και το πρωί ξεκινήσαμε 
για την Σαμψούντα. Εκεί θα κατατασσόμασταν. Στο μισό 
τον δρόμο βράδιασε και πήγαμε σε ένα πανδοχείο. Οι 
χωροφύλακες κοιμόνταν κοντά στην πόρτα. Μόλις 
κοιμήθηκαν εγώ έριξα το σακίδιο μου έξω από το 
παράθυρο και πήγα να βγω  από την πόρτα. Ο 
χωροφύλακας ξύπνησε και με ρώτησε που πηγαίνω. Τον 
είπα 
- Πάω προς νερό μου. 
   Αλλά εγώ πήρα το σακίδιο μου από εκεί που το πέταξα 
και έφυγα για το χωριό. Όλη νύχτα περπάτησα. Όταν 
ξημέρωσε έμεινα σε ένα χωριό που ήταν κοντά στο χωριό 
μου. Όταν νύχτωσε, πάλι ξεκίνησα και νύχτα έφτασα στο 
χωριό μου. Πήγα σπίτι, είδα τους δικούς μου και πριν 
ξημερώσει, έφυγα στο χωριό του πεθερού μου. Δεν ήθελα 
να με δουν οι χωριανοί, να με νομίζουν είμαι χαμένος και 
αν με γυρέψει η αστυνομία να πουν ότι δεν ήρθα στο χωριό, 
δεν με είδαν, για να μην τυραννήσουν τους γονείς μου. 
Πήγα στου πεθερού μου. Εκεί δούλευα. Τις νύχτες πήγαινα 
σπίτι κάποτε. Έτσι πέρασα ένα χρόνο. Με γύρευαν στο 
χωριό, δεν με έβρισκαν. Αλλά μια φορά με τρακάρανε στο 
δρόμο οι χωροφύλακες. Με πιάσανε, με πήγαν με 
παράδωσαν στη Στρατώνα. Την άλλη μέρα πάλι έφυγα. 
Πάλι με έπιασαν και ενώ με πήγαιναν στην στρατώνα ,τους 
ξέφυγα στο  δρόμο. (για  τρίτη φορά) Ύστερα από ένα 
χρόνο πάλι πιάστηκα πάλι έφυγα, τέταρτη φορά. Πήγα στο 
χωριό. Έμεινα μια εβδομάδα και ένα πρωί σηκώθηκα και 
έφυγα για το χωριό του πεθερού μου πάλι, αλλά έξω από το 
χωριό αντάμωσα τους χωροφύλακες. Με πήραν και με 
πήγαιναν σε ένα άλλο χωριό. Έξω από το χωριό 
συναντήσαμε έναν ονόματι Μιχαήλ. 
- Που πας, τον είπαν. 
Ο Μιχαήλ είπε. 
-Είχα αναρρωτική άδεια και πριν λήξει πάω να καταταγώ. 
   Φυσικά ψέματα έλεγε, επειδή κόντεψαν οι μέρες της 
άδειας, έφευγε σε άλλο χωριό, για να μην τον βρουν, αλλά 
τυχαία τον αντάμωσαν. Τον πήραν μαζί και τον Μιχαήλ. 
Πήγαμε στο άλλο χωριό, πιάσανε έναν Τούρκο λιποτάκτη. 
Μας πήραν τους τρεις και μας πήγαν στη Σαμψούντα. Αυτή 
τη φορά δεν μπόρεσα να φύγω. Μας κλείδωσαν σε μια 
αχυρώνα και στην πόρτα βάλανε σκοπό. Η αχυρώνα είχε 
χαραμάδες και έβλεπα έξω. Είδα να περνάει ένας λοχίας, 

τον γνώριζα από πολίτης. Ερχόταν στο χωριό μας ως 
εφοριακός και έμενε σε εμάς. Τον φώναξα. Τσαούς Μεμέτ 
τον έλεγαν. (τσαβούς ή τσαούς=λοχίας) Όταν άκουσε, ήρθε 
άνοιξε την πόρτα. Ήρθε κοντά μου, μιλήσαμε. Πήγε, με 
ζήτησε από τον αξιωματικό και ήρθε. Με πήρε, με πήγε 
σπίτι του. Με ρώτησε πως με πιάσανε. Τον είπα τέσσερεις 
φορές  είναι που έφυγα. 
-Αα, είπε αφού είσαι φυγάς για τέταρτη φορά, θα σε 
κρεμάσουν. Κάτι πρέπει να κάνω για να σε δικαιολογήσω. 
   Έμεινα σπίτι του δυο μέρες. Τον έκοβα καπνό για 
τσιγάρα. Πήγε, έκανε το χαρτί μου, ότι είχε τελειώσει το 
χαρτζιλίκι μου και πήγα στο χωριό, πήρα λεφτά και 
ερχόμουν να καταταγώ και με πιάσανε στον δρόμο. Το 
χαρτί αυτό το έδωσε στους χωροφύλακες που με έπιασαν 
και εκείνοι το παρέδωσαν στο στρατολογείο. Την άλλη 
μέρα μας πήγαν και εμάς. Τρεις αξιωματικοί κάθονταν. 
Εμείς σταθήκαμε στην σειρά. Τους χαιρετίσαμε και 
σταθήκαμε προσοχή. Πήρε ο αξιωματικός το χαρτί μου 
στο χέρι του. Το διάβασε και μου είπε. 
-Αλήθεια είναι αυτά που γράφεις Γιουβάν; 
-Ναι, τον είπα. 
Κούνησε το κεφάλι και είπε. 
-Αυτό έτσι δεν είναι, αλλά τι να κάνω ο νόμος μας το 
δέχεται. Να πας στο σπίτι σου για λεφτά. 
Στον Μιχαήλ είπε . 
Εσύ γιατί έφυγες; 
Εκείνος έβγαλε την αναρρωτική και του το έδωσε. Το 
διάβασε και αφού είδε ότι είχε ακόμα μέρες 
-μπράβο παιδί μου, είπε. Είσαι πράγματι πατριώτης. 
Ύστερα ρώτησε τον Τούρκο Αλή. 
-Γιατί έφυγες, τον είπε. 
Ο Αλής δεν είχε καμιά δικαιολογία, δεν μίλησε. Τότε τον 
Αλή τον είπε. 
-Αυτός ο Μιχαήλ τη μάνα σου να  γαμήσει , τη γυναίκα σου 
να γαμήσει. Αυτός υπηρετάει την πατρίδα και εσύ γιατί 
έφυγες; Άμα θα έρθει ο Ρώσος και κακοποιήσει την 
οικογένειά σου, τι θα κάνεις; 
   Έκανε νόημα. Ήρθαν δύο στρατιώτες, τον πλάγιασαν 
κάτω και άρχισαν να χτυπάνε στα πέλματά του. Έσκασαν, 
αιμάτωσαν. Φώναζε ο Αλής. Σε κακή κατάσταση τον 
πήραν. Εμείς από τον φόβο μας ξεραθήκαμε. Θα έρθει και 
σε εμάς η σειρά, αλλά διάταξε να μας πάνε στην μονάδα 
μας. Το βράδυ φτάσαμε στη στρατώνα, αλλά το ίδιο βράδυ 
πάλι φύγαμε με τον Μιχαήλ. Πήγα στο χωριό, αλλά άλλο 
δεν πιάστηκα. Πήρα όπλο και βγήκα στο βουνό και 
αρχίσαμε να ληστεύουμε τους Τούρκους. Μια μέρα 
πιαστήκαμε σε πόλεμο με τους Τούρκους ενός μεγάλου 
χωριού. Εκεί σκοτώθηκε ο αδερφός μου. Όταν νύχτωσε 
αποσυρθήκαμε. Την άλλη μέρα πάλι ορμήσαμε στο χωριό. 
Ήμασταν κάπου τριάντα. Οι τούρκοι ταμπουρώθηκαν πίσω 
από πέτρες και δεν έφευγαν. Ήμασταν κάπου πενήντα 
μέτρα κοντά ο ένας στον άλλον. Εκεί που πολεμούσαμε , 
ένας Τούρκος φώναξε. 
-Κιαούρ,(άπιστε)χθες έφαγα τον αδερφό σου ,σήμερα θα 
φάω εσένα. 
Τότε εγώ έγινα σαν τρελός .Σηκώθηκα όρθιος και άρχισα 
να τρέχω απάνω τους. Οι Τούρκοι τα έχασαν και άρχισαν 
να φεύγουν. Τους κυνηγούσα πυροβολώντας. Από πίσω οι 
δικοί μου με φώναζαν, 
-Μην πας, σκύψε  
   Αλλά εγώ έτρεξα μαζί τους. Τότε από το χωριό άλλοι 
τούρκοι άρχισαν να πυροβολούν. Τότε κρύφθηκα. Ο 
Μουχτάρ (πρόεδρος) του χωριού φώναξε τον καπετάνιο 
μας, να συνθηκολογήσουμε και να μας δώσουν ό,τι θέλουμε 
, για να μην σκοτωνόμαστε. 
Την άλλη μέρα ήρθαν καμιά δεκαριά Τούρκοι μαζί με τον 
Μουχτάρ (Πρόεδρο). Ήταν μαζί τους και ο Τούρκος που 
είπε ότι έφαγε τον αδερφό μου. Μου ζήτησε συγγνώμη και 
μου είπε. 
-Εγώ δεν σκότωσα τον αδερφό σου, αλλά από θυμό το 
είπα. Αν σκότωνα εγώ τον αδερφό σου ,θα μου έπιαναν οι 
σφαίρες που μου έριξες, είπε. Και μου έδειξε το φέσι. Ήταν 
όλο τρύπες από τις σφαίρες που τον είχα ρίξει, αλλά όλες 
ψηλά φύγανε και τρύπησαν το φέσι στην κορυφή. Κάναμε 
συνθήκη και μας έδιναν τρόφιμα. Χτυπούσαμε σε άλλα 
χωριά, σε αυτό δεν χτυπούσαμε, όταν είχαμε ανάγκη μας 
έδιναν.    

Κώστας Ιωαννίδης 
Το κέρασμα 

   Ήπιε την τελευταία γουλιά απ' τον καφέ της και ξεκίνησε 
για τη δουλειά με μελαγχολική διάθεση. Ένιωθε το κεφάλι 
της βαρύ, τα μάτια της πρησμένα, κι όλο το σώμα της 
μουδιασμένο εκείνο το πρωινό. Πέντε μήνες 



ακριβώς…Τόσοι είχαν περάσει  από τον χαμό του πατέρα 
της. Σ’ όλη τη διαδρομή ως το σχολείο, σαν να μην έφτασε 
όλη η προηγούμενη νύχτα, αναμάσησε για πολλοστή φορά 
στην σκέψη της, στιγμές από τη νοσηλεία του. Μνήμες που 
την έκαναν  να νιώσει ακόμη περισσότερη θλίψη. Καθώς 
πλησίαζε στο προαύλιο, άρχισαν να φτάνουν στ' αυτιά της 
οι πρώτες φωνούλες των παιδιών. Πολύ σύντομα, σίγουρα  
θα γινόταν αυτό το κάτι μαγικό  που συμβαίνει  καθώς  
περνάς  την πόρτα της τάξης όπως λένε οι νηπιαγωγοί. 

   Θέλεις δε θέλεις, ξεχνάς σχεδόν τα προσωπικά σου. 
Γονείς και  παιδιά  αρχίζουν, κι έτσι πρέπει, τα δικά τους. 
Σε καλημερίζουν απανωτά, σ' αγκαλιάζουν, σου 
εκμυστηρεύονται τις ανησυχίες  και τα παράπονά τους, σου 
λένε τα κατορθώματα και τις χαρές τους. Έτσι ακριβώς 
όμως. Ξεχνάς.... σχεδόν. 
   Σε λίγη ώρα είχε αρχίσει πράγματι το γνωστό τιτίβισμα 
γονιών, παιδιών και νηπιαγωγού που διήρκησε κάποια λεπτά 
κι αφού οι γονείς αποχώρησαν, οι υπόλοιποι άρχισαν να 
ασχολούνται με τις ρουτίνες τους και τις δραστηριότητες 
όπως έκαναν πάντα. Τραγούδησαν το τραγούδι της 
καλημέρας, συμπλήρωσαν το ημερολόγιο, πήραν 
παρουσίες, είπαν τα νέα τους. Στη συνέχεια όπως είχαν 
προγραμματίσει την προηγούμενη μέρα, ολοκλήρωσαν την 
ομαδική εργασία για το καλοκαίρι που είχαν αφήσει 
μισοτελειωμένη. Με μεγάλη περηφάνια την τοποθέτησαν σε 
περίοπτη θέση στον πίνακα ανακοινώσεων, έτσι ώστε να τη 
βλέπουν και να τη θαυμάζουν σε κάθε ευκαιρία. Αισίως είχε 
ήδη φτάσει η ώρα του φαγητού. 
   Τα τιτιβίσματα των παιδιών συνέχισαν καθώς άρχιζε η 
καθιερωμένη παρέλαση των δεκατιανών και δεν 
σταμάτησαν ούτε μετά την προσευχή. Καλή όρεξη παιδιά 
τους ευχήθηκε καθώς όλα τα καλούδια είχαν πάρει πια τη 
θέση τους πάνω στις πετσετούλες. Τυρόπιτες, κουλούρια, 
βερίκοκα, σταφιδόψωμα, κέικ, κεράσια, γιαουρτάκια, 
κορόμηλα..ιρίκια! Λες και είχαν μαγνήτη τα συγκεκριμένα 
φρούτα και τα μάτια της δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν 
από πάνω τους. 
«Σου αρέσουν τα κορόμηλά  μου κυρία;» τη ρώτησε ο 
Πασχάλης με μπουκωμένο στόμα, «πάρε ένα, στο κερνάω» 
και όλο χαρά άπλωσε το αφράτο χεράκι του προσφέροντάς 
της το μεγαλύτερο. 
«Ναι, πολύ μου αρέσουν τα ιρίκια Πασχάλη μου, σ' 
ευχαριστώ πολύ» 
«Κορόμηλα είναι κυρία» 
«Ναι, ναι κορόμηλα αλλά...ιρίκια, τα έλεγε ο πατέρας μου» 
του απάντησε χαμογελώντας και αφού πήρε το ιρίκι στο 
χέρι της κατευθύνθηκε προς στη συνηθισμένη  θέση της, 
απέναντι στα παιδιά,, κοντά στο παράθυρο. Κοιτάζοντας 
αφηρημένα έξω στην αυλή, ένιωσε τις αναμνήσεις να την 
κατακλύζουν. Εν ριπή οφθαλμού άρχισαν να ξετυλίγονται 
και να στροβιλίζονται στην σκέψη της σαν να τις φύσηξε 
Βαρδάρης. 
   Ιρίκια, τα αγαπημένα του φρούτα. Με πόσο καμάρι τα 
έκοβε, σχεδόν άγουρα όπως της άρεσαν, από την 
κορομηλιά που είχε φυτέψει στην αυλή του πατρικού 
σπιτιού! Κάθε φορά τα μάτια του σπινθήριζαν από χαρά 
όταν της τα πρόσφερε μέσα στις τεράστιες χούφτες του. 
Ήξερε πως τρελαινόταν γι αυτά όσο κι εκείνος. 
Κληρονομικό χάρισμα είναι αυτό της έλεγε 
χαριτολογώντας. 
   Αχ βρε πατέρα.. Ναι, κληρονομικό χάρισμα είναι και η 
αγάπη μου για τη θάλασσα. Με πήγαινες τόσο συχνά σ' 
αυτή, παιδάκι μικρό, κι ας παιδευόσουν σταματώντας κάθε 
λίγο και λιγάκι το μηχανάκι για να συμπληρώνεις  λάδια. Η 
θάλασσα όμως, έκανε καλό στις αμυγδαλές όπως είχε πει ο 
γιατρός. 
   Αλλά και το μεράκι μου για την οδήγηση, κληρονομικό 
χάρισμα κι αυτό . 
«Μαρία, ετοιμάσου γρήγορα και πήγαινέ με στη δουλειά. 
Άργησα  κι έχασα το λεωφορείο» μου είπες αγχωμένος ένα 
χάραμα, ξυπνώντας με αιφνιδιαστικά. Πριν λίγο καιρό, είχα 
τρακάρει το αμάξι σου και από τότε επαναλάμβανα 
συνεχώς  σε συζητήσεις που προκαλούσες, πως δεν ήθελα 
ούτε να σκεφτώ πως θα οδηγήσω ξανά. Μα πόσο 
ξεγελασμένη ένιωσα αλλά και πόσο γελάσαμε όταν 
διαπίστωσα παρκάροντας έξω από το εργοστάσιο ότι 
είχαμε φτάσει πρώτοι από όλους. Ήξερες πατέρα μου πως 
είχα πάθος με την οδήγηση και ότι θα το μετάνιωνα φρικτά 
αν την απαρνιόμουν. 
   Κληρονομικά χαρίσματα και το αισιόδοξο και 
παιχνιδιάρικο βλέμμα στη ζωή, η αγάπη για τις εκπλήξεις. η 
πίστη για το καλό και όμορφο που υπάρχει στον κόσμο, η 
αφοσίωση σε καθετί αγαπημένο...Όμως, άραγε θα είχαν 
ποτέ ξανά την ίδια νοστιμιά τα ιρίκια; 

   Με την τελευταία της σκέψη άρχισε να κάνει την 
εμφάνισή του  το χαρακτηριστικότερο κληρονομικό 
χάρισμα όλων:  το βουβό, ανεξέλεγκτο κλάμα με το οποίο 
ξεσπούσαν στις πίκρες  και στις στενοχώριες, αλλά και στις 
μεγάλες συγκινήσεις και χαρές. Τα μάτια της θάμπωσαν και 
δάκρυα άρχισαν να κυλούν στα μάγουλά της με γοργό 
ρυθμό. Όχι! Όχι όμως τώρα , δεν έπρεπε.! Τα παιδιά... 
   Με γρήγορες κινήσεις έβγαλε από την τσέπη του 
παντελονιού της ένα χαρτομάντιλο, έσκυψε το κεφάλι προς 
το πλάι  και προσπάθησε  να τα σκουπίσει, και να τα 
σταματήσει αν ήταν δυνατόν. Ήξερε πολύ καλά όμως πως 
δε θα τα κατάφερνε ούτε κι αυτή την φορά. Με βιαστικά 
βήματα κατευθύνθηκε προς τον  πίνακα αναρτήσεων, 
θεωρώντας εκείνη την στιγμή πως ήταν το καταλληλότερο 
μέρος για να κρυφτεί από τα μάτια των παιδιών ώσπου να 
ξεπεράσει την ταραχή της .Εκεί θα μπορούσε να έχει 
στραμμένη την πλάτη προς αυτά και να παρατηρεί τάχα το 
κολλάζ που είχαν τελειώσει πριν λίγο. Και κει που νόμιζε 
πως σχεδόν τα είχε καταφέρει, άκουσε ακριβώς πίσω της 
μια τρεμάμενη κοριτσίστικη φωνούλα που την 
κεραυνοβόλησε: 
«Μην κλαις κυρία γιατί θα σε βλέπει ο μπαμπάς σου από 
τον ουρανό και θα στενοχωριέται..» 
   Έμεινε εμβρόντητη για λίγα δευτερόλεπτα, κοιτάζοντας 
με μάτια γουρλωμένα όμως πια, την πανέμορφη εργασία 
τους. Γυρνώντας αποσβολωμένη, αντίκρισε την Χαρά. 
Κρατούσε μια μισοφαγωμένη τυρόπιτα με τα λεπτεπίλεπτα 
δαχτυλάκια της και την κοίταζε με λυπημένο βλέμμα. Άρα, 
τσάμπα πήγε τόσων μηνών εξάσκηση στο κρυφτό. Την 
εξουδετέρωσαν με μιας η κουβέντα και το κοίταγμα ενός 
παιδιού. Στην τάξη επικρατούσε τώρα απόλυτη σιωπή. 
Ήταν σαν να είχε μεταμορφωθεί ολόκληρη σ' ένα τεράστιο 
αυτί που περίμενε με ανυπομονησία την απόκριση της 
κυρίας. 
   Ψυχούλες μου, ποιος άλλος στενοχωριόταν ήταν 
ολοφάνερο. Έπρεπε να τα καθησυχάσει και γρήγορα 
μάλιστα. 
«Είναι επειδή μου λείπει πολύ Χαρά μου της απάντησε. Μα 
ξέρεις, δεν πειράζει και να κλαίμε μερικές φορές, μας κάνει 
και καλό» 
   Η Χαρά συνέχισε να την κοιτά με ακριβώς το ίδιο 
βλέμμα. Και όχι μόνο εκείνη. 
«Στάσου να σου φτιάξω τα μαλλιά γλυκιά μου, έχουν 
χαλάσει. Πόσο όμορφο είναι το λαστιχάκι σου...» Κι ενώ 
τακτοποιούσε τα μαλλιά της Χαράς σκέφτηκε πως και λίγος 
αντιπερισπασμός θα αποδεικνυόταν χρήσιμος μάλλον 
εκείνη την στιγμή, έτσι όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα.  
«Και ξέρετε παιδιά ε; Όταν τελειώσετε όλοι το φαγητό σας 
τί θα κάνουμε; Θα βγούμε διάλειμμα!» συμπλήρωσε 
ελπίζοντας πως τα παιδιά θα συμμεριστούν τον 
ενθουσιασμό της, έστω και πλαστό. 
   Μα αντί για τις ζητωκραυγές που με αγωνία είχε την 
ελπίδα ν' ακούσει, συνέβη κάτι  αναπάντεχο. Ξαφνικά 
πετάχτηκε όλο ορμή όρθιος ο Πασχάλης, φωνάζοντας ως 
συνήθως, κι ας είχε παραγεμισμένο τώρα το στόμα του με 
μπουγάτσα: 
«Έχω μια ιδέα! Και γιατί δεν πας κυρία με το αεροπλάνο να 
τον βρεις;» 
«Χμμ...Ναι θα το κάνω βεβαίως...όταν έρθει η ώρα  όμως 
Πασχάλη! Πολύ καλή η ιδέα σου!» του απάντησε και 
ξέσπασε σε ένα νευρικό γέλιο διαρκείας. 
«Έτοιμη Χαρά μου, γύρνα να σ' αγκαλιάσω» είπε γελώντας 
ακόμη. «Όλα καλά. Μπορείς να γυρίσεις στη θέση σου και 
να συνεχίσεις το φαγητό σου...όταν όμως σταματήσεις να 
γελάς. Και παιδιά μην ξεχνάτε, μετά..» 
«Θα βγούμε διάλειμμα, Ναιαιαι! Ζήτωωωω!!» δόνησαν την 
αίθουσα επιτέλους οι ξέφρενοι αλαλαγμοί που τόσο 
επιθυμούσε εδώ και ώρα ν’ ακούσει. 
Αχ γλυκές παρηγοριές εσείς, αν ξέρατε, πόσα στ' αλήθεια 
σας χρωστούσε.... 
   Ναι, αγαπούσε τη ζωή! Ακριβώς όπως κι εκείνος. 
Κληρονομικό χάρισμα κι αυτό. 

  Μαρία  Βαρταμτζίδου 

Meshes 

Her name was Maya. And she was sitting by the window, 
looking at the endless tides ebbing away. At the time she 
felt dizzy, she laid on the couch.  
She closed her eyes and dreamt of a huge beach, where 
she was walking between the shards of broken glass, 
mixed with the movement of the waves. Suddenly, she 
came back to her street, where she was chasing an eerie 
figure. There was a man, in the head of whose a huge 
mirror was placed. He was covered in a black turban and 

he was holding a dried flower. She was chasing him but 
she couldn’t reach him. The mirror-man shifted quickly 
into the next alley and while Maya’s body was waning, she 
crawled back to her house. She opened the clutch she was 
holding to find the key, but the key fell aside the 
pavement. Maya returned to catch it but the key tripped 
over to the beach, where she was walking between the 
shards and the waves. But she didn’t follow it. Tired and 
dazed, she knocked on the door, which luckily was open. 
The inside of her house was of a typical aesthetics of 
America’s of the 40s. A gramophone was playing jazz 
music while she was climbing the stairs leading to her 
bedroom. She was about to lay while her gaze grappled to 
a piece of lighting. It was a shard of a mirror. Terrified 
she headed to the living where she stood by the window. 
At the time she felt tired, she laid on the couch. 
She closed her eyes and dreamt of herself crossing the 
street, chasing the mirror-man. At his hands, there was 
not a flower but a key. The mirror-man shifted quickly 
into the next alley and while Maya’s body was waning, she 
crawled back to her house. She opened the clutch to find 
the key, but the key was already in her hands. She 
unlatched the door and stepped inside. The same typical 
view of her house but where the gramophone was, a 
telephone was standing hung up. She climbed the stairs 
leading to her room. She was about to lay while her gaze 
grappled to the mirror-man who was standing by her side. 
She screamed and headed to the couch on the living 
room.  
She closed her eyes and dreamt of herself again, crossing 
the street, chasing the mirror-man. At his hands, there 
was not a flower nor a key, but a knife. The mirror-man 
shifted quickly into the next alley and while Maya’s body 
was waning, she crawled back to her house. At the step 
door, she stood and saw that the door was open. She 
stepped inside and saw a table. A table clad in white 
tablecloth had a loaf of bread on its top and above it the 
knife that the mirror-man was holding. Dazed she 
crawled into the couch and closed her eyes. She dreamt 
of her husband. Her husband was by her head. Maya held 
the knife and threw it at his face. His face was shattered 
into millions of mirror shards. 
Its shards were thrown at the beachside where Maya was 
walking, feeling the sea into her feet. 
She was walking, walking, walking into the waves. The 
waves were forming tides under the mist that was 
hanging at the beach that time. 

Αργύρης Φυτάκης 
SHC 

   Ο Αδάμ ο άντρας, ονόμασε τη δεύτερη γυναίκα του Εύα. 
Εκείνη έπινε ανέκαθεν. Από όταν θυμόταν τον εαυτό της. 
Τα πρώτα δεκαπέντε χρόνια της τα είχε απωθήσει. Αυτό 
είχε ισχυριστεί τη μοναδική φορά που αποφάσισε να 
απαντήσει στις ερωτήσεις του πρωτότοκου. Η μητέρα του, 
γενικά, τηρούσε σιγή ιχθύος. Διήγε βίο ήσυχο. Θύμιζε κρύα 
χειμωνιάτικη νύχτα. Με τον χαμένο παράδεισο να 
λυσσομανά σαν καταιγίδα μέσα της, δίχως ίχνος εξωτερικών 
συμπτωμάτων. Αν όμως ήσουν παρατηρητικός, κι ο Κάιν 
ήταν, μπορούσες να διακρίνεις την πίεση να σιγοντάρει 
κάθε της ενέργεια, προκαλώντας αλυσιδωτές 
επιταχυνόμενες αντιδράσεις. Που όμως ήταν αδιόρατες. 
Σαν οι μεμβράνες που απομόνωναν τα εργαστήρια 
παραγωγής ενέργειας στο σώμα της να ήταν από κάτι 
σκληρό και συμπαγές. Να την προστάτευαν από τον ίδιο 
της τον πόνο.  

   Κι όμως μπορούσαν να διαρραγούν. Μια μέρα βρήκαν 
μόνο τις μπότες της, κάτω από την ξύλινη καρέκλα. 
Ολόκληρος ο κορμός σταχτοπολτός, μόνο τα πόδια 
ανέπαφα να θυμίζουν ότι εκεί κάποτε υπήρχε κάποια. 
Τριγύρω δεν υπήρχε εμφανής πηγή θερμότητας που θα 
δικαιολογούσε την καύση. Πρέπει να ξεκίνησε από το 
στήθος ή το στομάχι της. Μια ξαφνική επιτάχυνση του 
μεταβολισμού διέσπασε αρκετά γραμμάρια γλυκόζης. 
Σωστή επανάσταση μιας νέα συνομοταξίας «αναρχικών» 
μορίων.  
   Η θερμότητα κατέκαψε μόνο το σώμα της. Η ξύλινη 
καρέκλα έστεκε ανέπαφη, σωστή ειρωνεία της ζωής της. 
Έφταιγε το αλκοόλ; αναρωτήθηκε ο πατέρας του. Ή η 
κατάθλιψη στην οποία είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια; 
Διότι ανέκαθεν όταν τα χείλια εκείνου έλεγαν «Εύα», η ψυχή 
του αντηχούσε το όνομα της αγέρωχης και ανένδοτης 
Λίλιθ… Φταίγανε οι τύψεις της για την προσφορά που 
κάποτε του έκανε κι εκείνος αποδέχθηκε με τις γνωστές 



  Υπερρεαλιστική Ομάδα Θεσσαλονίκης, Λογοτεχνικό Δελτίο, τεύχος 4ο-Δεκέμβρης 2019 

5 
 

επιπτώσεις; Ή μήπως ήταν ο ίδιος και η αποφυγή της 
προσωπικής του ευθύνης; Η περιπλάνηση μακριά από την 
Εδέμ; Ή η ιστορία με τον αδικοχαμένο γιο τον Άβελ; 
Μετά τον φόνο του το ανθρώπινο γένος θα εξέλιπε. 
Προτάθηκε τότε η ένωση του εναπομείναντα γιου με τη 
μητέρα. Από κείνη τη μέρα την έχασαν. Δεν ξαναμίλησε. 
Μέχρι που έγινε καπνός αναθρώσκων στην καρέκλα.  
   Κανείς ποτέ δεν έμαθε το γιατί. Αλλά ο Κάιν εστίασε 
στον πατέρα. Η μάνα του είχε εξαφανιστεί και δεν είχε 
κουνηθεί ούτε το βλέφαρό του. Ο μικρός ενώθηκε τότε με 
τη Λίλιθ του. Τη δική του Λίλιθ. Το ανθρώπινο γένος 
συνεχίστηκε. Όλα καλά. Αγγελικά πλασμένα. 

Πηνελόπη Τριάντου 

Βουτιά στον βυθό 

   Θα τον χώριζα τον πατέρα σου, αλλά πέθανε η μάνα του. 
Πού να τον στείλω; χαριτολογούσε η Λένη. Aσε μας, ρε 
μάνα, μουρμούριζε ο Γιώργος χωρίς να διακόψει ό τι έκανε 
κάθε φορά. Χρόνια τους είχε κάνει τον διαιτητή. Μια την 
κυνήγαγε ο γέρος με το μαχαίρι να τη σφάξει τη στέρφα, 
την άλλη τον καταριόταν αυτή, και από απόσταση 
ασφαλείας του ορκιζόταν ότι μα την Παναγία στον ύπνο 
μέσα θα τον έπνιγε. Αυτή ήταν η κατάσταση στο σπίτι. 
Τσιρίδες και αναμπουμπούλα. Και ένα παιδί στη μέση. 
Καλοκαμωμένο, ευκίνητο, με βλέμμα απαλό. 
   Ώστε στέρφα πάνω στον καβγά η Λένη. Ο Γιώργος 
έπαιρνε τους δρόμους με το ποδήλατο και σκεφτόταν. Πώς 
γίνεται; Εγώ τότε πώς; Κι αφού δε ρώταγε κανέναν, 
ξαναγύριζε στο σπίτι με την απορία. Ο πατέρας έλειπε 
σχεδόν πάντα, για να απαντήσει. Έχτιζε πυρετωδώς με την 
ανοικοδόμηση. Εργατικός, αλλά και μερακλής, του 
παζαριού. Η μάνα εκεί. Καθυβρισμένη από τον σύζυγο. 
Μαλωμένη μ΄ όλες τις γειτόνισσες. Καλωσορισμένη  από 
τους μαγαζάτορες, απ΄ όπου ψώνιζε και στοίβαζε στο σπίτι 
καρέδες και μικροέπιπλα. Χωρίς όμως απαντήσεις κι αυτή. 
   Καλώς το παιδάκι μου, μόλις επέστρεφε. Άλλο να 
επιστρέφεις στη μονοκατοικία κι άλλο στο διαμέρισμα 
σκεφτόταν ο Γιώργος αργότερα, στις σπουδές. Πώς 
γυρνάμε στα διαμερίσματα; Από ποιο παράθυρο σε 
παραφυλάγει η μάνα; Σε ποιο πλατύσκαλο τους 
αποχαιρετίζει; Σε ποιον ανήκει η κεντρική είσοδος; Εκεί 
αγκαλιάζονται ή περιμένουν να πάνε μέσα, όταν γυρνάνε 
από βαριά απουσία;  
   Γι’ αυτό ο Γιώργος προτίμησε το σπίτι στο προάστιο. Να 
έρχεται και να φεύγει και η μάνα του να κλαίει και στο 
πήγαινε και στο έλα. Να τον καταριέται στο χολ, να τον 
σταυρώνει στην εξώπορτα. Δεν πείραζε και ας τον ζόριζε με 
τα καμώματα. Γινόταν τόσος σπαραγμός για ξένο παιδί;  
   Και τώρα σαρανταπεντάρης πια, που κάθεται στην 
αίθουσα αναμονής, ακόμη το σκέφτεται. Οι γιατροί του 
είπανε τιμές ανεβασμένες στο φουλ. Είχε προηγηθεί το 
ανεύρυσμα. Κληρονομικότητα  υπάρχει; Τι να πει; Ότι δεν 
είχε ιδέα; Με την αποδοχή της πατρικής κληρονομιάς 
φάνηκε πια και με τη βούλα θετός. Η πράξη υιοθεσίας στο 
κουτί με τους τίτλους και τις αγοραπωλησίες είχε συνταχθεί 
στο αμαρτωλό ορφανοτροφείο της πόλης. Εγκαταλειφθέν 
βρέφος στο νοσοκομείο από γεννήσεως. Με τη 
μεσολάβηση του εξάδελφου αξιωματικού επί Χούντας, έξι 
μηνών, τον έφεραν από το ίδρυμα. Οι συγγενείς όπως πάντα 
κουμπωμένοι στα δύσκολα, οι φίλοι μόνο κουτσομπολιά 
γνώριζαν. Η μάνα του, μέσα στην άνοιά της τώρα, του 
μιλούσε για γέννες και βυζάγματα. Ώρα είναι να μου 
στείλουν κάνα πακέτο, Στελλίτσα, να γίνουμε ρεζίλι των 
σκυλιών. 
   Πρέπει να αποκλείσουμε την κληρονομικότητα, αλλιώς 
θα χρειαστεί  να προχωρήσουμε σε επεμβατική διερεύνηση 
του θέματός σας. Ωχ ρε πούστη, όταν λένε τέτοια οι 
γιατροί ή σε έχουν ξεγραμμένο και το πάνε με το μαλακό ή 
μυριστήκαν χρήμα. Εντάξει, περιουσία υπήρχε, αλλά ο 
Γιώργος ήταν στενεμένος τώρα τελευταία. Είχε κτίσει τα 
πάντα. Μεζονέτες, πολυκατοικίες, καταστήματα. Τώρα 
κεσάτια. Η οικοδομή είχε  πέσει ή έστω βογκούσε, τα 
δημόσια έργα παγωμένα. Με το ζόρι την κρατούσε την 
εταιρεία. Όλα δύσκολα για σένα, Γιώργο μου. Και τα μικρά 
και τα μεγάλα.  
   Να βρει μια μάνα, έναν αδελφό έστω. Κάτι. Ήταν 
τρομοκρατημένος  μετά το ανεύρυσμα. Θα πεθάνω και δε 
θα ξέρω. Τους εντόπισε με τη βοήθεια του ιδρύματος. Σαν 
άλλος να πήγε στα γραφεία, άλλος να συμπλήρωσε την 
αίτηση , σαν μέσα σ΄ όνειρο κανόνισε να πάει να τους 
συναντήσει στο σπίτι τους. Μια ζωή έσκαβε, έριχνε τα 
θεμέλια και σήκωνε έναν έναν τον ορόφους. Τώρα έπρεπε 
να σκάψει πολύ βαθιά. Θα του διναν την άδεια; Προσθήκη, 

αποκατάσταση, επιδιόρθωση, τι; Αυτοί οι όροι χόρευαν στο 
μυαλό του, λες και μιλούσε, όπως πάντα, για οικοδομή. Και 
εν τέλει, τι να το κάνει το καινούριο κτίσμα; Ήξερε; 
   Μια Παρασκευή, λοιπόν, απόγευμα κανονίστηκε το 
ραντεβού. Οι γονείς του ήταν ζευγάρι ακόμη. Σπανιότατο 
στις υιοθεσίες. Και ευκατάστατοι. Και νεότατοι είχε μάθει. 
Με τρεις κόρες μικρότερες του. Σε μεγαλοαστική 
οικοδομή στην καλή πλευρά της πόλης. Έλεγξε τη 
διεύθυνση. Ήξερε τον συντελεστή δόμησης, τις αξίες των 
οικοπέδων. Σ΄ αυτές τις περιοχές δε δίνουν μωρά σκέφτηκε. 
Μα είναι δυνατόν να είναι εκεί η αρχή του;  
   Η πράξη υιοθεσίας μιλούσε για μητέρα, ετών 20, με 
προσφυγική την κατάληξη στο επίθετο. Το επίθετο της 
οικογένειας παρέπεμπε σε κατάστημα του κέντρου. Τι 
δουλειά είχε μ΄ αυτούς; Το Google έδινε το βιογραφικό 
νεαρής γυναίκας με το ίδιο πατρώνυμο. Στη φωτογραφία 
τού φάνηκε κάπως γνωστή. Ταράχτηκε. 
   Ξεκίνησαν. Αυτός, η γυναίκα του και τα δυο τους μωρά 
με τα καλά τους. Κατάπιε ένα depon για τη μέγγενη στα 
μηνίγγια, πριν κατέβει τη βεράντα του πατρικού και 
χαιρετήσει τη μάνα του. Βόλτα στην παραλία, μάνα. Η 
Λένη τους κοιτούσε από το παράθυρο όρθια, σκορπώντας 
ενοχές με τα μάτια-ευχές με το στόμα, όπως πάντα στο 
κατευόδιο.  
   Πάρκαραν άνετα. Παντού πυλωτές, νοικοκυρεμένα 
πράγματα. Σήκωσε τα μάτια απέναντι, δε φαινόταν κανένας 
στα παράθυρα. Η Στέλλα δεν είδε τάχα το τικ στο μάτι το 
δεξί. Ευτυχώς τα παιδιά ήταν παραδόξως ήσυχα. Σαν να 
πήγαιναν στον παιδίατρο.  
   Ασανσέρ. Τον έπιασε ταχυπαλμία. Πρώτος όροφος 
μέτρησε, τοίχος. Δεύτερος, τοίχος. Τρίτος, 
ταρακουνηθήκαν ελαφρά, στοπ. Aκίνητοι. Αγαλματάκια 
αμίλητα, αγέλαστα, τρομοκρατημένος. Κοιτάχτηκε στον 
καθρέφτη. Ήταν μόνος του πια, σαν το έμβρυο με το 
κεφάλι έτοιμο προς τα κάτω να πιέζει τον τράχηλο. Ο 
αέρας λιγόστευε. Ένα σπρώξιμο χρειαζόταν, να βγει από τη 
ζεστή μήτρα του ανελκυστήρα στο κατώφλι όπου τον 
περίμεναν να τον δουν και να τους δει. Σαν νεογέννητο. 
 Έλεγξε τον βρόγχο του  πουκαμίσου, σαν δύτης που 
ελέγχει τη φιάλη του οξυγόνου πριν καταδυθεί. Πήρε βαθιά 
ανάσα. Βούτα επιτέλους διέταξε τον εαυτό του. Έσπρωξε 
την πόρτα και προχώρησε στον βυθό του διαδρόμου που 
επέστρεφε. 

Δήμητρα Κουβάτα 
10:43 

   10:43. Με αυτόν τον αριθμό στο μυαλό ξύπνησε. Τον είδε 
ξεκάθαρα πάνω σε ένα ηλεκτρονικό ρολόι. Κάθισε στο 
κρεβάτι σαστισμένος και έτριβε τα μάτια του για να 
απομακρύνει και τις τελευταίες νοητές σκιές του ύπνου.  
Προληπτικός, καθώς ήταν, τρόμαξε. Πίστεψε ότι κάτι κακό 
ή καλό θα μπορούσε να συμβεί την ώρα εκείνη. 
Προτιμούσε αναμφισβήτητα το καλό, αλλά ο νους του είχε 
μια κλίση να σκέφτεται πάντοτε το χειρότερο.  
   Κοίταξε το ρολόι: 8:30. «Σε δυο ώρες και 13 λεπτά», 
σκέφτηκε. «Τι θα γίνει άραγε; Τι θα συμβεί;» και άρχισε να 
φτιάχνει σενάρια στο μυαλό του για τα καλά αλλά 
πρωτίστως για τα άσχημα που θα μπορούσαν να συμβούν. 
Σεισμός, κάποιο δυσάρεστο τηλεφώνημα, φωτιά, 
τρακάρισμα... Αυτό το τελευταίο, τον έκανε να 
καθυστερήσει να πάει στη δουλειά του, ώστε να μην 
βρίσκεται στις 10:43 στον δρόμο και να προλάβει το κακό.  
   Τηλεφώνησε στο γραφείο και ενημέρωσε. «Θα πρέπει να 
πάω να κάνω κάποιες εξετάσεις», είπε στον προϊστάμενό του 
και εκείνος μάλλον δεν τον πίστεψε αλλά δεν το έκανε και 
θέμα. Κάθε τόσο κοιτούσε το ρολόι και ο χρόνος τού 
φαινόταν να κυλάει υπερβολικά αργά, όπως παλιά, στο 
σχολείο, όταν μέτραγε ένα προς ένα τα δευτερόλεπτα την 
τελευταία ώρα μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι και να 
γυρίσει στο σπίτι του. 
   Έφτιαξε τον καφέ του και φρυγάνισε δυο φέτες ψωμί, 
όπως κάθε πρωί. Μόνο που οι κινήσεις του αυτή τη φορά 
ήταν πιο αργές, σαν να ήθελε να επιβραδύνει τον χρόνο, να 
μην έρθει ποτέ εκείνη η τρομακτική ώρα: 10:43.  
   «Κι αν πρόκειται για τις 10:43 το βράδυ και όχι το πρωί;» 
σκέφτηκε με αγωνία καθώς έπινε μια γουλιά από τον καφέ 
του. «Μπα», απάντησε στον εαυτό του. «Τότε θα έγραφε 
22:43». Αλλά η υποψία παρέμεινε. Έπρεπε να καταστρώσει 
κάποιο σχέδιο. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχει επιστρέψει 
στο σπίτι εκείνη την ώρα για να προλάβει το κακό. Μα 
πάλι, αν τελικά γινόταν κάτι καλό; Κι αν ήταν για καλό του 
να βρίσκεται έξω εκείνη την ώρα για να βγει το όνειρο 
αληθινό;  
   Κατάπιε και την τελευταία μπουκιά από το πρωινό του 
και έπλυνε βιαστικά τα πιάτα. Το ρολόι έδειχνε τώρα 8:55. 

«Περνάει η ώρα», σκέφτηκε. «Έχω μπροστά μου λιγότερες από 
δυο ώρες». Άναψε τον θερμοσίφωνα. Μέχρι να ζεσταθεί το 
νερό ξυρίστηκε με περίσσεια λεπτομέρεια, όπως θα έκανε 
αν πήγαινε σε κάποια επίσημη συνάντηση. Μισή ώρα 
αργότερα ήταν μπανιαρισμένος, καλοξυρισμένος και 
χτενισμένος άψογα. Άνοιξε την ντουλάπα του και διάλεξε 
ένα λινό γαλάζιο πουκάμισο και ένα λευκό παντελόνι. «Ας 
είμαι όμορφος, τουλάχιστον, όταν θα έρθει η ώρα», μονολόγησε 
στον καθρέφτη, κουμπώνοντας τις μανσέτες του.  
   Κοίταξε πάλι το ρολόι: 9:47. «Λιγότερο από μια ώρα. Τι θα 
γίνει άραγε; Τι θα συμβεί;» αναρωτήθηκε για άλλη μια φορά 
κι άρχισε να φτιάχνει με το μυαλό του σενάρια. 
Επικρατέστερο του φάνηκε το σενάριο του σεισμού, μια 
που τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί 
τουλάχιστον τρεις σεισμικές δονήσεις σε διάφορες περιοχές 
της χώρας. Άρχισε να βάζει σε έναν σάκο ό,τι πίστευε ότι 
θα του φανεί χρήσιμο για την περίσταση: μια κουβέρτα, 
νερό, χρήματα, τα κλειδιά του, χαρτομάντιλα, έναν φακό, 
μια σφυρίχτρα. Έψαχνε τριγύρω με το βλέμμα του να 
διακρίνει τι άλλο θα μπορούσε να πάρει μαζί του. 
Πρόσθεσε κάλτσες και  εσώρουχα. «Ποιος ξέρει πόσες μέρες 
μπορεί να χρειαστεί να κοιμάμαι στο αυτοκίνητο», σκέφτηκε, και 
τρόμαξε περισσότερο. Μα πίσω από τον τρόμο υπήρχε και 
η χαρά. Φαντάστηκε τον εαυτό του παντελώς έτοιμο για 
την καταστροφή. Οι άλλοι θα τριγυρνούν σαν χαμένοι, 
απροετοίμαστοι για ό,τι έχει συμβεί, ενώ εκείνος, 
αγέρωχος, χάρη στην προνοητικότητα του θα έχει μαζί του 
όλα τα απαραίτητα για μια αξιοπρεπή επιβίωση.  
   Έκλεισε το φερμουάρ του παραφουσκωμένου σάκου και 
τον άφησε προσεκτικά κοντά στην εξώπορτα για να τον 
πάρει εύκολα μαζί του όταν θα έρθει η ώρα. Ακριβώς δίπλα 
είχε τοποθετήσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου και τα γυαλιά 
ηλίου για να τα αρπάξει άμεσα και να κατέβει τρέχοντας, με 
το που θα κάνει το πρώτο διάλειμμα ο σεισμός. Το είχε δει 
να συμβαίνει στο μυαλό του. Έκανε μάλιστα και πρόβες: 
πόσο γρήγορα θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα, 
τραβώντας ταυτόχρονα τον ιμάντα του σάκου; Τώρα τον 
προβλημάτιζαν οι λεπτομέρειες: «Να κλείσω την πόρτα ή να 
την αφήσω ανοιχτή;». «Κι αν φρακάρει μετά και δεν μπορώ να 
ξαναμπώ στο σπίτι;». 
   Κοίταξε ξανά το ρολόι. 10:34. «Σε εννέα λεπτά!» είπε 
δυνατά. Περπατούσε πάνω-κάτω στο σπίτι, ψάχνοντας 
μήπως ξέχασε κάτι. Άνοιγε νευρικά τις ντουλάπες, κοιτούσε 
τα ρούχα χωρίς να τα βλέπει και τις έκλεινε πάλι. Τώρα 
κάρφωσε το βλέμμα του στο ρολόι. Δυο μόλις λεπτά τον 
χώριζαν από το μοιραίο συμβάν. Σχεδόν άκουγε τη βοή 
του σεισμού στα αυτιά του. Σχεδόν έβλεπε τα ντουβάρια να 
σείονται και το πολύφωτο της κρεβατοκάμαρας να 
κουνιέται πέρα-δώθε με πρωτοφανή μανία. «Δυο λεπτά 
ακόμα». Πήγε και στάθηκε μπροστά στην εξώπορτα. 
Κοιτούσε επίμονα το καντράν του ρολογιού και δεν 
μπορούσε να καταλάβει αν αυτό που άκουγε ήταν ο ήχος 
των δεικτών που έσπρωχναν τον χρόνο ανάμεσα στους 
αριθμούς ή ο χτύπος της καρδιάς του.  
   Οι δείκτες πλησίαζαν επικίνδυνα… 10:43! Η ώρα έφτασε! 
Και... Τίποτα... Περίμενε έκπληκτος, κοιτώντας με τα μάτια 
γουρλωμένα το ρολόι. Έστρεψε το βλέμμα του γύρω, 
τέντωσε τα αυτιά του να ακούσει. Τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. 
Για λίγο έμεινε αποσβολωμένος, ανήμπορος να πιστέψει ότι 
η ώρα ήταν ήδη 10:44 αλλά δεν έγινε απολύτως τίποτα. 
Αρνιόταν να το παραδεχτεί. Άνοιξε την πόρτα για να 
βεβαιωθεί ότι δεν είχαν ξεσηκωθεί οι γείτονες. Βγήκε στο 
μπαλκόνι. Τίποτα. Ησυχία. Καμιά δράση πέρα από τη 
συνηθισμένη. Πέρασαν τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά μέχρι 
να συνέλθει. Σοκαρισμένος, σαστισμένος, ένιωθε σαν να μην 
του 'δωσαν αυτό που του είχαν τάξει. Αυτό που περίμενε με 
τόση σιγουριά, που το είχε πλάσει στον νου του τόσο 
ζωντανά. 
   «Και τώρα τι...;» σκέφτηκε απογοητευμένος. «Τι θα κάνω;». 
Δυσκολευόταν να το πιστέψει. Άδειασε το σάκο. Άνοιξε την 
πόρτα και ξεκίνησε βαριεστημένος για το γραφείο. «Κι αν 
εννοεί 10:43 το βράδυ; Ή αύριο το πρωί;» σκέφτηκε και άρχισε 
να πλάθει στο νου του με θέρμη νέα σενάρια.  

Αλεξία Καλογεροπούλου 

Ο πασάς 

  Ένας πασάς είχε δυο υπηρέτες, έναν Μουσουλμάνο που 
τον έλεγαν Χασάν και έναν Χριστιανό, που τον έλεγαν 
Δημήτρη. Και οι δύο ήταν καλοί, υπάκουοι, αλλά τον 
Δημήτρη τον αγαπούσε πιο πολύ. Ο Χασάν ήταν μαύρος, 
αράπης. Μια μέρα ο πασάς θα ταξίδευε μακριά και θα 
έλειπε κάμποσες ημέρες. Φώναξε τον Δημήτρη και τον 
είπε. 



-Τώρα που θα λείπω, να φροντίζεις το σπίτι, να υπηρετείς 
και την χανούμισσα και να την προσέχεις. Σου την 
εμπιστεύομαι. 
-Καλά, είπε ο Δημήτρης. Μείνε ήσυχος, όπως πάντα εγώ θα 
υπηρετώ την χανούμισσα.  
   Έφυγε ο πασάς. Ύστερα από μερικές ημέρες πήγε η 
χανούμισσα στο δωμάτιο του Δημήτρη. Ο Δημήτρης την 
είπε. 
-Ο πασάς μου εμπιστεύτηκε και εγώ πώς μπορώ να κάνω 
τέτοιο πράγμα. Και αμαρτία είναι και ντροπή. Πώς θα 
αντικρίσω εγώ τον πασά, όταν έρθει και με ρωτήσει; 
   Και έτσι δεν δέχτηκε. Η χανούμισσα θύμωσε, αλλά τον 
είπε μην πει τίποτα στον πασά όταν έρθει. 
-Καλά, είπε ο Δημήτρης. 
   Η χανούμισσα όμως πήγε στον αράπη. Ο αράπης το 
δέχτηκε και ο Δημήτρης το κατάλαβε, αλλά δεν είπε 
τίποτα. Όταν ήρθε ο πασάς, ρώτησε τον Δημήτρη πώς τα 
πέρασαν. 
- Πολύ καλά πασά μου, είπε. Όπως μου είπες έκανα.  
   Αλλά η χανούμισσα από τον φόβο της μήπως το πει ο 
Δημήτρης, τον συκοφάντησε ότι την επιτέθηκε. Τότε ο 
πασάς αποφάσισε να τον αποκεφαλίσει. Σε ένα άλλο χωριό 
είχε έναν δήμιο και όταν ήθελε να σκοτώσει κανέναν 
υπηρέτη του, τον έστελνε εκεί και ο δήμιος του έκοβε το 
κεφάλι. Έτσι ένα πρωί φωνάζει τον Δημήτρη και τον δίνει 
ένα γράμμα που έγραφε «κόψε το κεφάλι του πρώτου και 
στείλε το μου με τον δεύτερο». Δίνει το γράμμα στον 
Δημήτρη και τον στέλνει. Λέγει 
   Πάνε το γράμμα στον δήμιο.  
   Ο Δημήτρης όταν έφυγε, από πίσω ο πασάς έστειλε και 
τον αράπη ,δεύτερο. Αλλά ο Δημήτρης όταν έφτασε σε ένα 
χριστιανικό χωριό, ο δρόμος περνούσε κοντά από την 
εκκλησία. Πήγε μέσα να ανάψει ένα κερί και καθυστέρησε 
στην εκκλησία. Τότε ο αράπης προσπέρασε τον Δημήτρη 
και πήγε πρώτος στον δήμιο. Δεύτερος πήγε ο Δημήτρης 
με το γράμμα, αντί για πρώτος. Έδωσε το γράμμα στον 
δήμιο. Φυσικά δεν ήξερε τι έγραφε. 
Το διάβασε ο δήμιος και είπε τον αράπη. 
-Έλα μέσα.  
   Πήγε ο αράπης μέσα. Ο Δημήτρης περίμενε. Σε λιγάκι 
βγήκε ο δήμιος με ένα δέμα στο χέρι. Το έδωσε στο 
Δημήτρη  και του είπε να το δώσει στον πασά. Ήταν το 
κεφάλι του αράπη. Πήγε ο Δημήτρης με το δέμα. Όταν τον 
είδε ο πασάς, απόρησε. Τον ρώτησε αν πήγε κατευθείαν ή 
σταμάτησε κάπου. Και ο Δημήτρης είπε.  
Πασά μου, περνούσα κοντά από την εκκλησία και πήγα 
άναψα ένα κερί.  
Τότε ο πασάς είπε.  
-Η πίστη σου σε έσωσε και πρέπει να είσαι δίκαιος. Πες 
μου την αλήθεια. Πείραξες  την χανούμισσα; 
-Όχι, είπε. 
-Να μου πεις πώς έγινε, γιατί εκείνη σε κατηγόρησε  και 
εγώ σε έστειλα  στον δήμιο, για να κόψει το κεφάλι σου και 
να το φέρει ο αράπης, αλλά εσύ έφερες το κεφάλι του 
αράπη. Αυτό σημαίνει ότι είσαι δίκαιος.  
Αρνήθηκε να απαντήσει ο Δημήτρης. Τότε φώναξε την 
χανούμισσα. Την είπε.  
-Να πεις την αλήθεια γιατί τα ξέρω όλα και αν δεν πεις την 
αλήθεια, θα σε στείλω στον δήμιο.  
Φοβήθηκε η γυναίκα και τα είπε όλα.  
- Γιατί δεν μου τα είπες εσύ, είπε στον Δημήτρη ο πασάς. 
-Δεν τα είπα πασά μου για να μην χαλάσω την οικογένεια 
σου. 
-Μπράβο παιδί μου, είπε ο πασάς. Ώστε θυσιάστηκες για να 
μην χαλάσεις την οικογένειά μου.  
Και από τότε είχε πιο πολύ εμπιστοσύνη στον Δημήτρη.    

Κώστας Ιωαννίδης 

Σημ. Υπάρχει ποίημα του Γεωργίου Βιζυηνού «Ο Σοφιανός», με 
αυτό το θέμα. 

Πλάνη 
 
   Τον καιρό της σποράς, ονειρευόμουν τον θερισμό. Ο 
χρόνος, μια γραμμική σύγχυση. Ο ενθουσιασμός ανώριμος, 
αλήτευε το νου μου σε όλα τα χωροχρονικά μήκη και 
πλάτη. Το μυαλό στο δρόμο της ολίσθησης κατρακυλούσε. 
Το παρόν απωλεσμένο ζητιάνευε για προσοχή. Το βίωμα 
χιλιόμετρα μακριά, μεγαλόπρεπο στεκόταν στο εδώ και 
τώρα. Όλο έτρεχα, όλο αγωνιζόμουν να προφτάσω κάτι που 
με είχε ήδη βρει. Και μες στη βιασύνη το όνομα της ζωής 
το είχα ξεχάσει. 
   Η μοίρα ατάραχη καλούπωνε τη ζωή –η συγκατάθεση 
μου ακούσια- και το παρελθόν ανατολίτης αφέντης. «Στο 
παρόν το βίωμα, στο παρόν η ελευθερία» ούρλιαζαν οι 

νεκροί· και πώς να τους ακούσουμε φορώντας τον φόβο 
φωτοστέφανο.  
   Δίχως μανία ιερή, δίχως έρωτα η αναμονή πλήθυνε εντός 
μου, σα λογισμός αρνητικός με παρέλυε σε ιδεώδη θάνατο. 
Κι εγώ βιαζόμουν να τρέξω, μα δε προλάβαινα 
παρατηρώντας τη μοίρα να υφαίνει γεγονότα, στείρα η 
πραγματικότητα.  
   Στο θερισμό, ονειρευόμουν τον καιρό της σποράς. 
 

Μεταμόρφωση 

Κάθε μέρα επέστρεφα. Κάθε μέρα η συνήθεια με 
τοποθετούσε και πάλι σπίτι μου.Κάθε μέρα ίδια διαδρομή, 
δίχως άξια λόγου χρονικά διαστήματα. Η μνήμη τα έσβηνε 
επιμελώς. Πού και πού μικρές διαφοροποιήσεις, μπας και 
πείσω τον εαυτό μου ότι δεν έχω αυτοματοποιηθεί εντελώς, 
ότι κυλάει ακόμη μέσα μου πηχτό το αίμα και είμαι 
ελεύθερος να επιλέγω τις κινήσεις μου· ασχέτως αν είχα 
ήδη καταντήσει δούλος της συνήθειας, κάτι που ερχόταν σε 
αντίθεση με ό,τι πίστευα από τότε που έπαψα να είμαι παιδί. 
Εθελοτυφλούσα και αυτό μου το ψέμα, το ψέμα απέναντι 
στον ίδιο μου τον εαυτό, το πλήρωνα καθημερινά με την 
κακοκεφιά και τον άκρατο κυνισμό μου. Μέρα με τη μέρα 
το συναισθηματικό αυτό βίωμα που είχε διαστρεβλώσει τη 
στάση μου απέναντι στη ζωή έπαιρνε σάρκα και οστά. 
Γινόταν ένα με το αίμα, με τις φλέβες μου. «Ιδέα μου θα 
‘ναι» έλεγα, και συνέχιζα την κατά τα άλλα τυποποιημένη 
ζωή μου με κινήσεις ατόφιας δουλοπρέπειας.  

   Πολλά τα Ναι στη ζωή μου λίγα τα Όχι. Τα Μπορεί 
αρκετά, τα Μπορεί της ανασφάλειας, της αβεβαιότητας, 
από φόβο μη ξεθαρρέψει και βγει από τα σωθικά μου το 
Όχι, η κινητήριος δύναμη της ζωής. Δίχως το Όχι θα 
υπήρχε μόνο θάνατος, η ζωή θα ήταν ηττημένη προ 
πολλού. Καθημερινά όμως κάνει την υπέρβαση της και ο 
θάνατος αναβάλλεται για ακόμη μία μέρα. Μία μέρα τη 
φορά. Κάθε μέρα επέστρεφα. Κάθε μέρα η συνήθεια με 
γυρνούσε σπίτι μου. Κάθε μέρα ίδια η διαδρομή. Σήμερα 
όχι. Σήμερα είμαι ζωντανός. Σήμερα η ζωή είναι 
απρόβλεπτη. Σήμερα είμαι αποφασισμένος. Η συνήθεια με 
είχε νεκρώσει, μη θαρρείς που ανέπνεα. Πολλοί νεκροί 
άλλωστε αναπνέουν. Το βλέμμα τους όμως μαρτυρά 
πρόωρο θάνατο. Η κενότητα των ματιών ελλείψει σκοπού, 
αποτυπώνεται στο βλέμμα τους. Εξάλλου ήμουν κι εγώ ένας 
από αυτούς τους νεκρούς. Μόνο κάτι κύτταρα 
αντιστέκονταν ακόμη σθεναρά και φώναζαν όχι παρά το ναι 
της συνήθειας.  
   Σήμερα ξεκίνησε ξανά η εμπειρία μου με τον χρόνο και 
τον χώρο. Διαφορετική από αυτή της γέννησης. Η αμνησία 
μου παρέρχεται. Μπολιάστηκε και πάλι σπόρος ζωής εκεί 
που άλλοτε είχε εκλείψει η ελπίδα. Τα πάντα καινούρια. 
Άλλαξε σκοπιά η θέαση της ύπαρξης, άλλαξε και η ζωή. Η 
καινή μου Διαθήκη, η Διαθήκη της αέναης αλλαγής. 

Δημήτρης Αθανασέλος 

Ο πληγωμένος αετός του μοναστηριού 
 

Στο γραφικό μοναστήρι των Κηπουραίων, ο μοναχός 
πάτερ Ευσέβιος, προσεύχεται σκυμμένος, απολαμβάνοντας 
την απόλυτη επικοινωνία με το Θεό. Έξω ο άνεμος 
λυσσομανά και τα αφρισμένα κύματα, φτάνουν ως την 
είσοδο του μοναστηριού. Ξαφνικά ακούει ένα δυνατό 
χτύπημα στο τζάμι και ένα θόρυβο εκκωφαντικό. 
Σηκώνοντας το βλέμμα του, αντικρίζει έναν αετό 
αιμόφυρτο να στέκεται στο πρεβάζι. Τα μεγάλα φτερά του 
έχουν γίνει κατακόκκινα από το αίμα που τρέχει στις 
ανοιχτές πληγές του. 

Αμέσως βγήκε από τον κοιτώνα του με σκοπό να 
περιθάλψει το χτυπημένο πουλί. Το σήκωσε στα χέρια του 
και το μετέφερε σε ασφαλές σημείο. Καθάρισε με μεγάλη 
προσοχή τις πληγές του μία μία. «Αϊτέ μου υπερήφανε, πάλι 
θα γιατρευτείς και σε απάτητες κορφές εσύ, θε να βρεθείς» 
του ψιθύρισε σκουπίζοντας απαλά το αίμα που σαν 
χείμαρρος κυλά. Ύστερα έδεσε τις πληγές του με κομμάτια 
από ύφασμα ακουμπώντας το δίπλα στο τζάκι να ζεσταθεί. 
Μαζί θα ζεστάνει την πληγωμένη του ψυχή. Βάλσαμο 
έγιναν τα λόγια του μοναχού, για τον τραυματισμένο αετό 
που κάποτε πετούσε ψηλά στον ουρανό, γεμάτος 
περηφάνια. Σύντομα έστειλε τις προσευχές του στον Θεό 
να απαλύνει τις πληγές του, να του χαρίσει ξανά το 
γρήγορο, ανέμελο πέταγμα του. Οι χειμωνιάτικες μέρες 
κυλούσαν για το μοναχό γεμάτες προσευχή, γαλήνη και 
ηρεμία. Τις ατέλειωτες ώρες της μοναχικής ζωής του, ήρθε 
να πλημμυρίσει τούτο το πουλί. Η φροντίδα φέρνει στην 
ψυχή του χαρά και ευτυχία. 

Πέρασαν οι μέρες, διάβηκαν, ώσπου μια ηλιόλουστη 
ανοιξιάτικη μέρα που ο ήλιος έλουσε το μοναστήρι 
ολόκληρο από άκρη, ο αετός άνοιξε διάπλατα τα μεγάλα 
του φτερά. Η ώρα της αποχώρησης είχε φτάσει. 
Κοίταξε το Μοναχό βαθιά μέσα στα μάτια, σαν να του 
έλεγε, ένα μεγάλο ευχαριστώ και με ένα γρήγορο πέταγμα, 
άρχισε να ανεβαίνει στον ατελείωτο ορίζοντα. Ο πάτερ 
Ευσέβιος έμεινε εκεί να αγναντεύει το απέραντο γαλάζιο 
του ουρανού, μέχρι τη στιγμή που το πέταγμα του αετού, 
έσβησε. Ένα δάκρυ αργοκύλησε στο γεμάτο ρυτίδες 
πρόσωπο του Μοναχού, φτάνοντας ως την ψυχή του. Η 
δύσκολη τούτη ώρα του αποχωρισμού, σκόρπισε μουντά 
χρώματα γύρω του κι ένα ψιλόβροχο, θαρρείς σαν δάκρυ 
Θεϊκό, έσταζε απ’ τον ουρανό. Το ίδιο κιόλας βράδυ, ο 
αετός γύρισε στο μοναστήρι! Δίπλωσε τα μεγάλα του φτερά 
και κούρνιασε στο παράθυρο του κελιού. Εκεί ήταν η φωλιά 
του πια. Εκεί που είχε βρει την αγάπη και την θαλπωρή. 
Όσο ψηλά κι αν πετούσε όσο μακριά κι αν έφτανε η ψυχή 
του, πάντα γυρνάει σε εκείνο το μέρος. Εκεί που η αγάπη 
ζει… 

Έλενα Λιάτου 
Η ρυτίδα 

   Ένα αλισβερίσι είναι η ζωή. Μια κληρονομημένη ρυτίδα 
στο μέτωπο που καρφώθηκε μετά από καιρό (λίγο ή πολύ 
δεν έχει σημασία). Ξαπόμεινε μέχρι το τέλος ως 
υπενθύμιση: όλα γυρνάνε γύρω από την επιθυμία για κάτι, 
και αυτό το κάτι έχει να κάνει κυρίως με τον έρωτα. Και να 
τα μασκαρέματα, οι επαναλήψεις (αλίμονο), τα 
λογύδρια  και οι συνηθισμένες ατάκες προς το άλλο 
πρόσωπο,  κανονικές επιθέσεις γοητείας κι όπου βγει. 
Υπάρχει μπόλικο και αξόδευτο αίσθημα. 
   Πέφτεις κυριολεκτικά πάνω στον άλλον, αραδιάζοντας τα 
ίδια και τα ίδια, φτάνει να ξεφορτωθείς αυτό που έχεις μέσα 
σου, τον αυτοτιτλοφορούμενο πόθο ή καημό. Στην 
ουσία,  ο άλλος δεν σ’ ενδιαφέρει. Ξεκινάς από τα νύχια των 
ποδιών κι ανεβαίνεις (όσο περνάνε τα χρόνια), έτσι 
καταφέρνεις και τη φτιάχνεις τη ρυτίδα (βαθιά ή αχνή, 
ανάλογα τα πρόσωπα). 
   Μα και παλιά, όσο κι αν μοχθούσες να διώχνεις τη θλίψη 
και την απελπισία, γρήγορα ερχόσουν ξανά στα ίδια και στα 
ίδια. Άτιμο παιχνίδι, για να το πω καλύτερα, κουρασμένο 
δρομολόγιο από γεννησιμιού της, η ζωή, ιδιαίτερα άμα 
βρίσκεσαι στην  πλευρά των φτωχών και των 
μεροκαματιάρηδων. Στο τέλος, αφού ξεμπερδεύεις με τον 
εαυτό σου (τον αποδέχεσαι και τον σιχαίνεσαι), ζεις  με τις 
σβησμένες επιθυμίες. Ψηλαφίζεις  τη ρυτίδα και την κοιτάς 
στον καθρέφτη. Το κάτοπτρο τονίζει το ηρωικό κομμάτι 
των αποτυχιών. Κι ο απολογισμός:  ένα συνεχές άνοιγμα 
για αντάμωμα που απευθύνεται στον άλλον, αλλά μένει 
ανεκπλήρωτο και σκοτεινό. Αν διαθέτεις και φαντασία, 
γίνεται  ανυπόφορο, σχεδόν πεισιθάνατο. 
   Τις νύχτες ξεσπάς στον καθρέφτη. Πονεμένες υλακές, σαν 
αντικρίζεις τον θάνατο να περιφέρεται κι από τις δυο 
πλευρές του. Λες τότε να κάνεις τις τελευταίες προσπάθειες 
να ξεπεράσεις το αναπόφευκτο, με μια νέα επίθεση έρωτα, 
απομεινάρι της θέλησης που ονειρεύεται συνευρέσεις στα 
μπιστρό της πόλης. Περιμένεις τη λύπηση ή το φαρμάκι 
της απόρριψης. Και ακολουθούν μαθηματικά:  η φτώχεια 
και η ασθένεια. Καημοί στις λιμνοθάλασσες,  αφανέρωτοι 
και αδάκρυτοι. Δεν υπάρχει εκπλήρωση παρά αιώνια 
επιστροφή στο μοιραίο. Σαν να κρέμεσαι από 
σιδερένια  πλέγματα σε λερές ακρογιαλιές, δίχως φως και 
την κληρονομημένη ρυτίδα ως αγκάθινο στεφάνι. 

Χριστόφορος Τριάντης 

Εσείς οι άνθρωποι 

   Είμαι αναστατωμένη αρκετά και θέλω να περιγράψω όλα 
τα μέχρι τώρα περιστατικά της ζωής μου. Ειδικά για εσάς 
άνθρωποί μου που στην Ελλάδα του 21ου αιώνα έχετε 
αρκετές εμπάθειες πολλοί προς το πρόσωπό μου. Οι 
περισσότεροι, όχι όλοι, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις που 
επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αλλά ας πάρω τα πράγματα από 
την αρχή.     

   Γεννήθηκα στα τέλη Μάη αυτής της χρονιάς σε μία πόλη 
της όμορφης Ελλάδας και ζούσα ευτυχισμένη με τα πέντε 
αδέρφια μου και την αξιολάτρευτη μαμά μου. Η μαμά από 
την πρώτη στιγμή της γέννησής μας, μας πρόσεχε και μας 
φρόντιζε κάθε μέρα. Η καρδιά μας παλλόταν στα χρώματα 
της αγάπης και της ευτυχίας , τόση ομορφιά γύρω μας και 
τόση στοργή που πολλές φορές αισθανόμουν να πετώ στα 
ουράνια. Σιγά σιγά όμως αντιλήφθηκα μία περίεργη 
συμπεριφορά από τον συγκάτοικο αφέντη, έτσι τον έλεγα, 
που ομολογουμένως όλο σιγοψιθύριζε με τους φίλους του 
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και όλο περίεργα μας κοίταζε. Η μητέρα μου , όντας 
αγαπημένη όλων , μας υποσχόταν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 
διότι ο συγκάτοικος αφέντης ήταν πολύ καλός άνθρωπος. 
Κι έτσι πεισθήκαμε ότι είναι όπως μας τα περιγράφει η 
μαμά μας.  
   Ξημέρωσε μια αποφράδα μέρα. Το κλίμα ήταν βαρύ 
διότι ο συγκάτοικος αφέντης δεν έδωσε σημασία ούτε στην 
μάνα μου και κυρίως ούτε σε μας. Ήπιε τον καφέ του και 
αποφασιστικά σηκώθηκε και αφού κοίταξε το ρολόι του, 
ήδη η μέρα είχε αφήσει τον ρόλο της στην νύχτα και ενώ 
κοιμόμασταν γαλήνια στην αγκαλιά της μαμάς μας 
χορτασμένα από το γάλα και την περιποίησή της ,μας 
σήκωσε ένα ένα και μας έβαλε σε μία κούτα σκληρή και 
στενή. Η μαμά μου κοίταζε χωρίς να καταλαβαίνει τι 
συμβαίνει και γιατί ο καλός της αφέντης το έκανε αυτό. 
Σηκώθηκε αναστατωμένη, εμείς ήδη γκρινιάζαμε μέσα στην 
κούτα από την ξαφνική αλλαγή της κατάστασης που 
βρεθήκαμε κι ο αφέντης έσκυψε , χάιδεψε και παρηγόρησε 
την μαμά μου. Η μαμά μου έβγαλε ένα λυπημένο βογκητό 
και πριν το καταλάβουμε βρεθήκαμε στα σκοτάδια να 
πηγαίνουμε και να γλιστράμε πότε δεξιά και πότε αριστερά 
ακούγοντας ένα συνεχές μουρμουρητό και μία 
μεταβαλλόμενη κίνηση. Ξαφνικά το μουρμουρητό 
σταμάτησε και η κίνηση επίσης. Και εγώ με τα αδέρφια μου 
βρεθήκαμε ο ένας πάνω στον άλλο. Να μην τα πολυλογώ ο 
αφέντης χωρίς καν να μας πει μια καλή κουβέντα, με απονιά 
και μεγάλη χαρά μας πέταξε μέσα σε κάτι βαθύ, αηδιαστικό 
και βρομερό. Μύριζε άσχημα εκεί μέσα. Φυσικά 
φοβηθήκαμε και με ότι φωνή μας απόμεινε αρχίσαμε να 
φωνάζουμε «βοήθεια βοήθεια». Ο αφέντης σαν τον κλέφτη 
εξαφανίστηκε μες στο κατάμαυρο σκοτάδι.  
   Και τότε τον είδα! Τι όμορφα πράσινα μάτια; Τι αγωνία 
και πόνο είδα μέσα σε αυτά; Τι γλυκιά και ήρεμη φωνή που 
είχε, πόσο παρηγορητικά μας μίλησε; Και πριν το 
καταλάβουμε πέντε άλλοι φίλοι του, φοιτητές ήταν, 
βρέθηκαν στην στιγμή πλάι του και άρχισαν να μιλάνε σε 
μία ακατάληπτη γλώσσα. Ο κάθε φίλος πήρε κι ένα 
αδελφάκι κι εγώ βρέθηκα στην αγκαλιά του αγαπημένου 
μου πρασινομάτη. Αποχαιρετίστηκα με τα αδέρφια μου, 
ήδη αισθανόμουν πολύ φοβισμένη αλλά η αγκαλιά του 
ήρωά μου με παρηγορούσε. Με πήγε σπίτι του, μου έκανε 
μπάνιο, μου έβαλε γάλα να πιω και μου έστρωσε να 
κοιμηθώ στο πλάι του. Τι ευτυχία! Ήθελα έναν αγαπημένο, 
η καρδιά μου θέλει πλούσια να προσφέρει την προστασία, 
την φιλία, την αγάπη και την υπακοή σε κάποιον άνθρωπο. 
Και την βρήκα. Τον λάτρεψα, τον αγάπησα, δεν τον άφηνα 
από τα μάτια μου, η ψυχή μου ξαναγέμισε ευτυχία, πιο 
μεγάλη αυτή την φορά, τα χάδια του με λίγωναν, 
ξαναβρήκα το παιχνίδι της χαράς κοντά του και 
βαφτίστηκα Φαίδρα. Ήταν ψέμα όλο αυτό που ζω; 
Φοβόμουν μήπως χάσω τον αγαπημένο μου ξαφνικά, διότι 
συνειδητοποίησα ότι κάποιες ώρες κάθε μέρα έλειπε, 
δουλειά μου είπε, αλλά στο τέλος πάντα επέστρεφε. Με 
πήγε στον γιατρό, έκανα τα εμβόλιά μου, έμαθα που είναι 
το καλαθάκι μου και δεν σας κρύβω έχω μάθει να μυρίζω 
και να προαισθάνομαι τις διαθέσεις του αγαπημένου μου. 
Κάθε μέρα με πήγαινε περίπατο και κάποια στιγμή μου 
είπε ότι μεγάλωσα και πρέπει να δέχομαι κανόνες και 
εντολές. Χαλώ εγώ το χατίρι του αγαπημένου μου;  
   Εδώ και μία εβδομάδα ανησυχώ, από τότε που είδα 
εκείνον τον ιδιότροπο ηλικιωμένο συνταξιούχο 
εκπαιδευτικό κ. Ανέστη, να φωνάζει στον αγαπημένο μου 
και να με δείχνει με το δάχτυλο. Ζάρωσα μέσα στην 
τσαντούλα που με μετέφερε ο ήρωάς μου.  
   Ο αγαπημένος μου, η λατρεία μου είναι χάλια! Όλο στα 
τηλέφωνα είναι, μιλά με τους γονείς του που ζουν κάπου 
μακριά. Δεν με παίζει όπως πρώτα, δεν έχει κέφια, είναι 
στρεσαρισμένος πολύ και τα νεύρα του στην διαπασών. 
Μου υποσχέθηκε κρατώντας με αγκαλιά ότι θα παλέψει για 
μένα με νύχια και με δόντια. Ότι δε θα με εγκαταλείψει, ότι 
είμαι το νόημα της ζωής του και με την αγάπη μου ότι τον 
κάνω ευτυχισμένο. Κοιτώ τα λυπημένα πράσινα μάτια που 
είναι πολύ ανταριασμένα. Κάνει το ένα τσιγάρο μετά το 
άλλο κι αισθάνομαι τον αγαπημένο μου να φοβάται. Αυτός 
ο μορφωμένος συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ωραία 
μόρφωση έχει, καλά λένε ότι οι μορφωμένοι θα 
καταστρέψουν τον κόσμο, τον πιέζει να με διώξει διότι τα 
διαμερίσματα είναι για τους ανθρώπους και όχι για τα 
σκυλιά. Φώναζε μάλιστα «δέκα νοικάρηδες έχω , αν ο 
καθένας φέρνει ζώο τι θα γίνει εδώ μέσα; Στάβλος;».  
   Έμαθα ότι οι γονείς του αγαπημένου μου επικοινώνησαν 
με αυτόν τον άνθρωπο που δεν είναι φιλόζωος. Εκείνος 
επιμένει να φύγω. Γνωρίζω ότι έχω δικαιώματα κι εγώ, ένα 
ασήμαντο για τους ανθρώπους πλάσμα που θεωρούν ότι 

έχω μόνο ζωή κι όχι ψυχή. Και ζωή μόνο να έχω, δεν έχω 
δικαίωμα να την ζήσω όμορφα κι όχι κατατρεγμένα; Ο 
νόμος λέει ότι επιτρέπονται πια τουλάχιστον δύο ζώα σε 
κάθε διαμέρισμα κι ότι όποιος μας φέρεται άσχημα μπορεί 
να πληρώσει πρόστιμο και να καταδικαστεί. Εγώ όμως δεν 
τα θέλω όλα αυτά. Νοιάζομαι μόνο για την αγάπη και την 
φιλία που έχω πιο πλούσια από εσάς τους ανθρώπους. Εσείς 
που μπαίνετε στο σπίτι με τα παπούτσια και που σκορπάτε 
παντού μικρόβια, που δεν πατάτε καζανάκι, που δεν 
καθαρίζετε το σπίτι σας όπως πρέπει, που βάζετε ακόμη 
αυτά τα υποδήματα πάνω στους καναπέδες, που δεν 
προσέχετε! Και αν το εσωτερικό του σπιτιού σας είναι 
καθαρό πώς είναι το εσωτερικό της καρδιάς σας που 
φωνάζετε, βαράτε, κακιώνετε, βρίζετε… και σας φταίω εγώ; 
Ο νόμος όμως δεν εφαρμόζεται, το ξέρετε άνθρωποι; 
Υπάρχουν λεφτά στην εποχή της κρίσης να κινηθεί κάποιος 
δικαστικά; Ο αγαπημένος μου είναι τρομοκρατημένος και 
ψάχνει για άλλο σπίτι και δυσκολεύεται διότι δεν θέλουν 
ζώα μέσα σε αυτά. Αρνείται να με στείλει στους γονείς του: 
«Είσαι δικιά μου Φαίδρα και θα αναλάβω τις ευθύνες μου». 
Ο ιδιοκτήτης πάλι φωνάζει, ο αγαπημένος μου εξακολουθεί 
να είναι συγχυσμένος, εγώ έμαθα να κάθομαι δίπλα του 
ήσυχα χωρίς να τον ενοχλώ. Έμαθα να χαίρομαι με την 
χαρά του και να λυπάμαι με την λύπη του.  
   Σήμερα ο αγαπημένος μου τσακώθηκε πάλι με τον κ. 
Ανέστη. Του την έκλεισε την πόρτα κατάμουτρα. 
Κρύφθηκα κάτω από το κρεβάτι και ο αγαπημένος μου 
έφυγε καθυστερημένος για τη δουλειά του. Ζούμε μια 
τρομοκρατία.  
   Έχω μόνο τέσσερις μήνες ζωής. Το ξέρω ότι έχω άλλους 
διακόσους μήνες να ζήσω, το είπε η κτηνίατρος. Μέχρι 
τώρα έχω ζήσει τον φόβο, τον τρόμο, την απόρριψη, την 
γκρίνια, την λύπη , την αγάπη, την ευτυχία. Άραγε ποια θα 
είναι η πορεία της ζωής μου; Κάνε Θεέ μου να σταματήσει 
αυτό το κακό και κάνε μου πάλι να λάμψουν τα πράσινα 
μάτια του αγαπημένου μου!  
   Εγώ η φοβισμένη Φαίδρα τον αγαπώ τόσο πολύ! Του 
χρωστώ την ζωή μου και ξέρετε κάτι εσείς οι άνθρωποι; 
Σας αγαπώ κι εσάς διότι έχω πλαστεί να φυλάω και να 
προσφέρω. Εσείς τα δημιουργήματα του Θεού, που έχετε 
αιώνια ψυχή, τι εντολές έχετε; Και αν τις έχετε, τις τηρείτε;  

Νίκη Σκουτέρη  

*Ά έπαινος στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πεζογραφίας 
Κέφαλος, κατηγορία: «Διήγημα με ελεύθερο θέμα ενηλίκων». 
 

«Τρεις παιδικές μαρτυρίες» 

 

 ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ  

ἐλθεῖν πρός με·  

τῶν γὰρ τοιούτων 

 ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
 

Ο παφλασμός 

   Την είδα  την γοργόνα.  Την βρήκα ένα πρωινό  στο 
κοντινό  μας  βράχο, εκεί που με τον πατέρα  μου 
μαζεύουμε  συχνά πεταλίδες. Δεν πήγα κοντά της για να  
μην την τρομάξω. 
    Ο πατέρας μου έλεγε, ότι η γοργόνα τρομάζει. Τον 
ρώτησα πολλές φορές,  πόσες είναι  και αν είναι μία  όπως 
έλεγε  εκείνος, πως την βλέπουν  τόσοι άνθρωποι  
συγχρόνως σε διαφορετικές στιγμές; Ο πατέρας επέμενε  
ότι είναι μία αλλά είναι γρήγορη και πάει παντού. Την είδα  
και είδα ότι δεν είχε στήθος σαν της μαμάς μου. Ήταν 
ίσιος  ο κορμός της   και από  την μέση και κάτω  είχε την 
λαμπερή και μακριά  ουρά της.  Είχε  ξανθά μαλλιά και 
κοιτούσε πέρα την θάλασσα. 
   Την αγαπώ και εγώ την θάλασσα άσο και εκείνη. Ήθελα 
να της μιλήσω να της πω να με πάρει μαζί της. Θα της το 
έλεγα με νοήματα.  Να γίνω και εγώ γοργόνα  γιατί δεν 
καταλάβαινα τον  κόσμο των ανθρώπων τόσο καλά,  αν και 
ο πατέρας μου έλεγε ότι όταν  θα μεγαλώσω θα μάθω και 
θα τον αγαπώ.  Δεν θέλω να μάθω τίποτα του το  είπα τόσες 
φορές.  Να φύγω με την γοργόνα στα βάθη της θάλασσας  
με όλα τα άλλα πλάσματα , όλα όσα εκεί,  δεν έχουν  την 
λαλιά, που  με  μπερδεύει.  Και εκεί που αποφάσισα να 
πλησιάσω  την γοργόνα και να της μιλήσω , εκείνη  βούτηξε 
μέσα στα  γαλάζια νερά και τη έχασα. 
    Είναι τώρα έξη μήνες που την ψάχνω. Πηγαίνω κρυφά 
την ίδια ώρα στο ίδιο βράχο και περιμένω. 
   Ούτε στις  φίλες μου το είπα.  Με τους γονείς μου ζω σε 
ένα μικρό νησί που μας χωρά ίσα- ίσα  και ο πατέρας  μου 
είναι ψαράς. 

   Αλλά δεν   θέλει να μιλάμε πολύ για την γοργόνα δεν 
ξέρω γιατί. Εμένα δεν με νοιάζει ο Αλέξανδρος και η 
ιστορία του.  Την έχω ακούσει τόσες φορές από την γιαγιά 
μου και πια δεν  την πιστεύω. Τον  ζηλεύω τον Αλέξανδρο 
που τον αγαπά τόσο η γοργόνα. Και εγώ αν αγαπήσω  θα  
αγαπήσω σαν την γοργόνα. 
   Συχνά μετά το σχολείο περνάω από τη θάλασσα και  
βγάζω τα παπούτσια μου και περπατάω  στην άκρη της 
θάλασσας και βλέπω τα δάχτυλά μου μέσα στο νερό και  τα 
μικρά καβουράκια που με δαγκώνουν αν σταθώ ακίνητη. 
Είναι ωραία η θάλασσα γιατί είναι απέραντη, γιατί έχει  το 
χρώμα του ουρανού και γιατί κρύβει  τον κόσμο της 
σιωπής, με μόνο τον ήχο του παφλασμού  των πλασμάτων 
που κρύβει μέσα της. 
    Την λέξη  ΠΑΦΛΑΣΜΟΣ  μου την έμαθε η δασκάλα 
μου  όταν της είπα ότι  θα γράψω  για την θάλασσα και  της 
ζήτησα κάποιες λέξεις, να πλουτίσω το λεξιλόγιό μου. 
   Η δασκάλα μου λέγεται  Ρεμπελίνα,  είναι από  την 
Κύπρο και  είναι μελαχρινή με ωραία  έξυπνα μάτια και 
μακριά σγουρά  μαλλιά   και  είναι καλή  και ευγενική.  
Είναι νέα και παίζει με εμάς  τα παιδιά και δεν μας 
μαλώνει.  Την μέρα που  μου ζήτησε να  διαβάσω την 
έκθεση μου  για την γοργόνα  στην τάξη, τη είδα να 
μελαγχολεί. Όταν έφευγα πρόφτασα να την χαιρετήσω και 
να της χαμογελάσω. 
    Το χάλκινο άγαλμα της Κοπεγχάγης, φόρος τιμής στον 
Δανό παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, κάθεται 
σκαρφαλωμένο επάνω σε ένα βράχο, στο λιμάνι. Κοιτάζει 
με θλίψη προς την θάλασσα και τον χαμένο της έρωτα. 
   Η Μαρία Κασσιανή, ως ενήλικη ταξίδευσε στην Δανία  
και συνάντησε την γοργόνα  της εκεί,  αιώνια και ασάλευτη 
και η ίδια το ίδιο  μελαγχολική για τον δικό της χαμένο 
έρωτα 

Ο φίλος μου ο Αλμπέρτος 

   Είχε έρθει κουτάβι και τώρα είναι  ένα μεγάλο ζώο. Τον 
φωνάζουμε Αλμπέρτο.  Εγώ του έδωσα το όνομα αυτό, από 
τον ήρωα μιας ταινίας. Τον έχω αναλάβει εγώ και η μητέρα 
μου γιατί ο πατέρας μας, λείπει συχνά από το σπίτι. Όταν 
γυρίζω από το σχολείο τον πάω βόλτα ό τι καιρό και να 
έχει εκεί κοντά στην μικρή μας πλατεία  και  το βράδυ 
όταν  τελειώνω τα μαθήματα μου,  παίζουμε για  αρκετή 
ώρα. Έρχεται στο κρεβάτι μου για καληνύχτα  και με το 
ζόρι τον παίρνουν οι δικοί μου  από μένα. 
   Καμιά φορά όταν όλοι κοιμούνται βαθειά,   σηκώνομαι 
και αφήνω την πόρτα ανοιχτή για να τρυπώσει  μέσα. Είναι 
ήσυχος και υπάκουος και του έχουμε μάθε καλούς  τρόπους 
και είναι σωστός φύλακας. Ξέρει πότε πρέπει να ανησυχήσει 
και να γαυγίσει. Σκέπτομαι ότι  είναι μεγάλος  σε ηλικία, 
αφού  είναι  όσο είμαι εγώ,  10 χρονών και ότι εγώ θα ζήσω 
πιο πολύ από αυτόν  και τότε, δεν μπορώ να συγκρατήσω 
τα δάκρυά μου. Τον αγαπώ πολύ. Γι’ αυτό του δίνω όλη 
μου την αγάπη και του την δείχνω, με χίλιους τρόπους. 
Είναι όμορφο να έχει κανείς  ζώα κοντά του. Μαθαίνω 
αγγλικά και η δασκάλα μας, μας έμαθε την λέξη και τι 
σημαίνει.  «DOG, a domesticated carnivorous mammal». 
Αλλά δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει mammal. 
 

Ένας διψασμένος  φίλος 

   Είναι αναρριχώμενο. Βγήκε τυχαία στη γλάστρα και μου 
πρόσφερε πολύ χαρά. Όταν είναι τρυφερό και ζωντανό 
αναρριχάται με χάρη και απλώνεται  σχεδόν χαμογελαστό. 
Είναι πράσινο, λεπτό, και τόσο τρυφερό. Χρειάζεται πολύ 
νερό και όταν νεκρωθεί μένει νεκρό, λεπτό, με ξύλινο  
λεπτό, σκελετό και βγάζει τον σπόρο του. Αν και νεκρό 
θέλει να χαρίσει ομορφιά και  ο σπόρος του που είναι σαν 
λουλούδι με σχήμα λίγο ανθρώπινο, διάφανο και τόσο 
μοναδικό που εκπλήσσει. Όταν είναι ζωντανό  το φυτό, τα 
λουλουδάκια του είναι άσπρα κρινάκια.  Κρατώ  τους 
σπόρους του , τα μικρά ανθρωπάκια, σε ένα χρυσό και 
κόκκινο κουτί. Το φυτό, δεν γνωρίζω την ονομασία του.  
Πως  να το λένε... εγώ το  ονόμασα  η χαρά μου αφού κάθε 
πρωί  του λέω καλή μέρα και ανοίγεται και απλώνεται. 
Μόνο που είναι πολύ αχόρταγο στο νερό. 

Μαρία Πανούτσου 

Ενότητα:  Παιδικές εκθέσεις 

 
Το λαχείο 

   Ήταν εκεί, μπροστά του, αγέρωχο δυνατό  μες τη 
χλομάδα του φωτεινό μέσα στο σκοτάδι του. Αναβόσβηνε 
μέρα-νύχτα, νύχτα-μέρα τα λαμπιόνια του, περιμετρικά, 
στην ταμπέλα που ήταν και ο θόρυβος του. Κόσμος 



μπαινόβγαινε κρατώντας τα χαρτάκια, τα πολυπόθητα 
χαρτάκια που πουλούσαν όνειρα. Πουλούσαν όνειρα, 
κλέβανε μικρές στιγμές συντροφικότητας, παραμύθια για 
κάστρα και άμαξες, πλουμίδια και καλούδια και άσε το 
τώρα… μετά θα… Θα ήθελε να έβλεπε, να μιλούσε τις 
σκέψεις τους, να τονίσει τη ματαιότητα, την αστειότητα, την 
απάτη. 
   Κι όμως, κάθε μέρα εκεί, ένα τεράστιο λαχείο, με τους 
αριθμούς του να αλλάζουν καθημερινά, με τα 
πυροτεχνήματα, τύπου νέον, γύρω γύρω, να εκρήγνυνται 
κάθε δέκα λεπτά. Ακριβώς κάθε δέκα λεπτά. Χωρίς ντροπή, 
χωρίς λάθος- καταργούσε τον χρόνο - οι λεπτοδείκτες δεν 
μετρούσαν το δευτερόλεπτα. Κάθε δέκα λεπτά, το γύρισμα 
του χρόνου, του ‘παιρνε το μυαλό, ίδρωνε, έκλεινε τα μάτια 
του, μα εκείνο γλιστρούσε κάτω από τα υγρά ματόκλαδα, 
χάιδευε τον αμφιβληστροειδή και μπαινόβγαινε μέσα στο 
μυαλό του, περιπαίζοντάς τον. Τότε ήταν που άρχισε να 
κάνει υπολογισμούς, συνδυασμούς – πιθανότητες, 
αλγόριθμους, για το ένα, το σωστό λαχείο, «δεν μπορεί, 
όλα μπορεί να μετρηθούν, όλα, αρκεί η δουλειά, να βρεθεί 
ο τρόπος, ο σωστός συντονισμός, τα ψηφία, η σειρά, η 
κανονικότητα». Η σκέψη του σε κομμάτια αγωνιζόταν να 
φτιάξει το πάζλ, να ενώσει το γιατί, το πού, το πότε. 
   Ήταν μπροστά μου, με το ήσυχο καθωσπρέπει 
παρουσιαστικό του, με τη χωρίστρα να φωνάζει την εμμονή 
του με την τυπολατρία - ξεκινούσε από την άκρη του δεξιού 
του ματιού, διαπερνούσε το κρανίο και έφτανε στην 
κορυφή, όπου και ενώνονταν με την κάθετη πλευρά της – 
καλοντυμένος, με τα παπούτσια του γυαλισμένα και το 
κάρβουνο πάντα, στα δάχτυλά του. Έγραφε, όπου έβλεπε 
επιφάνεια, όπου στεκόταν, οι σκέψεις του γίνονταν εικόνες, 
γράμματα και ψηφία, πουλιά που τρώγαν το μυαλό του. 
Περιπλανιόταν άσκοπα στους γνωστούς-άγνωστους 
δρόμους, έβγαινε από τον εαυτό του, όπως έβγαινε από το 
σπίτι του, κάθε μέρα, την ίδια πάντα ώρα, καλογυαλισμένος, 
με το πινέλο του στο χέρι, η περιπλάνηση τον λευτέρωνε. 
Είχε γίνει γραφικός, ο τρελός του χωριού, άλλοι 
χαμογελούσαν στο αντάμωμα μαζί του, άλλοι 
τραβιόντουσαν μη τυχόν και εμποδίσουν το διάβα του, 
άλλοι πάλι - οι πιο  νέοι - τον παρατηρούσαν και κουνούσαν 
το κεφάλι. Τότε ήταν που θύμωνε: «Τι κοιτάς; θα το βρω 
δεν θα το βρω; και εμείς αριθμοί είμαστε, μερομήνια η ζωή 
μας, μόνο που εμείς τελειώνουμε, έχουμε ημερομηνία 
λήξης, αυτό ποτέ, στο άπειρο και ακόμα παραπέρα 
..»  έλεγε φωναχτά και μετά σιωπούσε, έφερνε δυο τρεις  
στροφές γύρω από τον εαυτό του και επέστρεφε με 
λυγισμένους τους ώμους, θαρρείς και η έκσταση  με τους 
αριθμούς, του τελείωνε. 
  Όταν με συνάντησε, δε μίλησε, η «φωνή» του όρμησε στο 
καβαλέτο μου – που ήταν στημένο στην πλαγιά, εκεί που 
άρχιζε η μεγάλη ανηφόρα, είχε ωραία θέα για το θέμα μου 
– και μαύρισε όλο το γαλάζιο του ουρανού.. 
«τη νύχτα πόσα αστέρια μετράς, τη νύχτα, πυροτεχνήματα, 
κάθε δέκα λεπτά, πόσα αστέρια; κύριε, εσύ με το πινέλο.. 
κάθε δέκα λεπτά…» 
Έφυγε έτσι όπως ήρθε, αθόρυβα και καθαρά. Μιλούσε με 
το κάρβουνο στις πέτρες, στα δέντρα, στον φράκτη με το 
γιασεμί.. 
…Η ζωή κυλούσε, παίρνοντας θύμησες, αντάρες, θυμούς 
και χαρές σαν το ποτάμι, που γέμιζε κάθε καλοκαίρι. 
  Εκείνο το καλοκαίρι, ήρθε στον τόπο μας η Ζακλίν. 
Αγαπούσε τον τόπο μας, κάθε τι ελληνικό ήταν πατρίδα 
της. Ήρθε αθόρυβα και καθαρά, τονίζοντας τις λέξεις, 
θέλοντας να καταθέσει την αλήθεια της, μακριά από κόσμο 
και πλατείες γεμάτες, κοντά στη φύση που τόσο της 
μιλούσε, κατευθύνοντας την ομήγυρη, στο ποτάμι. Ήταν 
μια «αισθηματίας διανοούμενη» όπως χαρακτήριζε τον 
εαυτό της. Στο τέλος της ζωής της – κόντευε τα 95 έτη - η 
ηρεμία και η ελπίδα σκάλωσαν σαν μυρωδιά στο μυαλό της 
και οσφραίνονταν τον κόσμο, μιας και η άλλη υφάντρα, η 
όρασή της, είχε ξεθωριάσει. Άνθρωποι, που την αγαπούσαν, 
είχαν γίνει τα μάτια της – αυτά τα μάτια που τόσο πολύ μου 
μίλησαν κάποτε στα χρόνια της ανεμελιάς, κάπου εκεί στο 
Παρίσι, όπου κάθε τι ελληνικό, ήταν ο φάρος μας. 
   Κι αυτή περίμενε αυτό το κάτι που θα άλλαζε τη ζωή της, 
αναπόφευκτα - ήταν στο κατώφλι του θανάτου - αλλά αυτό 
δεν την κατέθλιβε, απεναντίας «κάθε στιγμή, φευγαλέα ή 
βαθιά, η βεβαιότητα του ερχομού του, κάνει τα πράγματα 
πιο εφήμερα και ταυτόχρονα πιο πολύτιμα» κατέληξε στο 
κείμενο που έγραφε, με τη βοήθεια της πολύ καλής της 
φίλης που ήρθε μαζί της, γιατί και γι αυτήν, η Ζακλίν ήταν 
πολύτιμη…. 
   Άκουγε συνέχεια μουσική και ταξίδευε, αναπολήσεις και 
ρεμβασμοί ήταν οι καλύτεροι σύντροφοί της σ αυτό το 

ταξίδι, που τόσα χρόνια προσπαθούσε, μα μόλις πριν λίγους 
μήνες δρομολογήθηκε.. Το βουνό, αγαπημένο από τότε 
που μαζί με τους αρχαιολόγους φίλους της, δέχτηκε τη 
δροσερή πνοή του αέρα, ακούγοντας το ψιθύρισμά του, 
καθώς τους καλωσόριζε στις πλαγιές του. Τώρα όλα είχαν 
μία πολύτιμη μυρωδιά, μία συγκρατημένη ταραχή και 
θαυμασμό και ..περηφάνια «Αυτή την στιγμή αγγίζω την 
ιστορία» ήταν οι σκέψεις που ξανάρθαν στο μυαλό της. 
Εκείνο το ταξίδι και ο Θουκυδίδης, το βιβλίο δώρο της 
μαμάς της, ήταν η αρχή της μεγάλης αγάπης για τον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. 
   Ήταν θέμα τύχης, είχε πει κάποτε, στην παρουσίαση της 
εργασίας της, 20 χρόνια για μια μετάφραση του 
Θουκυδίδη, δεν μετάνιωσε ποτέ και αποτύπωσα, νεαρός 
ζωγράφος τότε εγώ, στην υγρή ακουαρέλα μου, όλον τον 
θαυμασμό και την έκστασή της «Στον Θούκυ. Για μια ζωή!» 
   Δεν άργησε το αντάμωμα! Ήταν εκεί, μπροστά του, 
αγέρωχη, ομιλητική μες στη σιωπή της, φωτεινή μέσα στο 
σκοτάδι της. Κάτι του θύμισε, θαρρείς, λόγια και σιωπές, 
αλγόριθμοι και αρχαία ρητά, συναρτήσεις και ελληνικά  
έγιναν κουβάρι ολομέταξο, που περίμενε τη λύση του. 
Διάβαζε τις σκέψεις της, ανάσανε την ηρεμία της, έβλεπε 
την προσμονή της - να έρθει το ένα, το σωστό, αυτό που θα 
άλλαζε τη ζωή της, θα .. έπαιρνε τη ζωή της. Στην αρχή 
όρμησε να «μουτζουρώσει» το γαλάζιο τ΄ ουρανού της, 
αλλά η αγωνία του μαλάκωσε, οι φωνές μες στο μυαλό του 
χαμήλωσαν και έσκυψαν ν ακούσουν τη γαλήνη της που 
απέπνεε μία αύρα μαγική «ακόμα είμαι εδώ και μπορώ να 
σκέφτομαι, να μυρίζω τη βροχή, να θαυμάζω, να προχωρώ 
και να προσπαθώ για το καλύτερο.. αν.. αντί να αγωνίζομαι 
για να μην χαθούν τα ίχνη, να έλεγα πως προσπαθώ να 
ξαναβρώ τα ίχνη μου, να διεισδύσω στη ζωή του αύριο». 
Τον μπέρδευαν όλα αυτά, αλλά και τον προκαλούσαν, σαν 
το Λαχείο, τότε, απέναντι από το σπίτι του. Ήθελε να 
μπορούσε να της μιλήσει, να μάθει για την ματαιότητα, την 
αστειότητα, την απάτη. 
   Κάποια μέρα το τόλμησε, την ακούμπησε  
-Ήρθες; Σε περίμενα, για σένα αναπαύτηκα σ΄ αυτή την 
άκρη του κόσμου, από εκείνη τη μέρα μες στο πλήθος, 
έψαξα να σε βρω, μα τότε είχα τα μάτια μου, δεν ήταν 
αρκετά, τώρα σε βλέπω ξεκάθαρα. 
-Σε ψάχνω, χρόνια τώρα από τότε, με τα λαμπιόνια και τα 
πυροτεχνήματα, έμπαινες μες στο μυαλό μου, σε μύριζα 
στον ιδρώτα μου, είχες γίνει ένα με τη θλίψη μου, με τον 
θυμό μου, ήθελα να βγεις από ΄κει μέσα.   
-Ξέρεις… ήμουν εγώ; ήσουν εσύ; μια σταγόνα αρκεί να 
γυρίσει η ματιά. 
-Ήσουν εσύ; ήμουν εγώ; Οι σκέψεις μου τρώνε το μυαλό. 
Τα όνειρα, απάτη, πουλούσαν όνειρα. 
-Ποιος δεν κάνει όνειρα; Ποιος δεν ψάχνει το τετράφυλλο 
τριφύλλι; Όλοι κυνηγούν το όνειρο, το λαχείο που θα τους 
δώσει εύκολα.. 
-…πλουμίδια και καλούδια, παραμύθια για άμαξες και 
κάστρα. Εύκολα. 
- Ποιος δεν γνωρίζει το τέλος, κι όμως συνεχίζει να 
μεγαλώνει τη σαπουνόφουσκά του, θέλοντας να πάει πιο 
ψηλά, πιο επικίνδυνα, πιο απατηλά; 
-Ποια είσαι και αψηφάς τον θάνατο; 
-Δεν αψηφώ τον θάνατο, αλλά και δεν τον φοβάμαι, 
συμφιλιώθηκα μαζί του, τώρα όλα είναι εφήμερα, πολύτιμα, 
μοναδικά. Τα ίχνη μόνο μη χαθούν, τα ίχνη όμως όχι, δεν 
χάνονται, όλοι οι αρχαίοι μας έδωσαν τις ιδέες τους, είναι 
ακόμα εδώ, σημάδια, προσμονές, αγωνίες, ερμηνείες. Τότε 
και τώρα, τέτοιος πλούτος, τόσα λόγια, τόση ένταση στις 
λέξεις. Δεν άργησε το αντάμωμα να γίνει συνήθεια, μία 
συνήθεια που είχε γεννηθεί πριν το σάλτο του, στον κόσμο 
των αριθμών. Άνθισε, γέμισε ο ίδιος χρώματα, αναζήτησε 
την ουσία, την αρχή, το ιδεώδες, τις βασικές αρχές μέσα 
στα βιβλία. Διάβαζε, μετέφραζε, ερμήνευαν, συζητούσαν 
και όσο διάβαζε, τόσο ένιωθε πιο δυνατός, όσο διάβαζε 
τόσο γινόταν φίλος με το χθες και το αύριο. Οι λέξεις 
άρχισαν να σχηματίζουν ρυάκια, εκεί στην άκρη του 
μυαλού του, πίεζαν το χρόνο, θελαν να γίνουν λόγος, λόγος 
συνετός, λόγος μοιρασμένος.  
   Τότε ήταν που άρχισε να γράφει, όχι στις πέτρες και στα 
δέντρα, μα στο χαρτί, με την πένα που του χάρισε η 
πολύτιμή του Ζακλίν, ήταν φιλντισένια κάτω από το 
ασημένιο καπάκι που είχε στη βάση σκαλισμένο το όνομά 
της και στην κεφαλή ένας μαίανδρος, έδινε την ώθηση  που 
είχε ανάγκη για την μετάβαση, για το ταξίδι. Εξύμνησε τον 
άνθρωπο, με τα προτερήματα και όλη την τραγικότητά του. 
Έγραφε ποίηση, δοκίμια, άρθρα, θεατρικά έργα, έμαθε να 
σκέφτεται, να ελέγχει τις παρορμήσεις του, να διορθώνει τα 
λάθη του, να εξελίσσεται. Έπαψε να είναι γραφικός, ο 

τρελός του χωριού, στο διάβα του έρχονταν να τον 
συναντήσουν να τον χαιρετήσουν, να μοιραστούν μαζί του 
τις σκέψεις τους, τις αγωνίες τους, ιδιαίτερα οι νέοι. 
   Η γνώση, μόνο η γνώση είναι ο πλούτος, το λαχείο, τα 
όνειρα, είχε πει κάποτε, στην παρουσίαση της εργασίας του, 
δεν μετάνιωσε ποτέ και  αποτύπωσα, στην υγρή ακουαρέλα 
μου, όλον τον θαυμασμό και την έκστασή του «Στη Ζακλίν. 
Για μια ζωή». 

Ελένη Παρασχίδου 
 

Τα γραμματάκια 

   Το σκέφτηκε εν ριπή. Το ραντεβού του κλείστηκε 
αστραπιαία. Τώρα βρισκόταν πια στο ασανσέρ. Κοιτούσε 
ολόγυρα μια χαμογελαστή αποστειρωμένη γιάπικη 
καράφλα που κράταγε στα λεπτεπίλεπτα δάχτυλα του μια 
τσιμπίδα και σου 'κλεινε το μάτι. 
-Είσαι σίγουρος παιδί μου; Όλα τα γραμματάκια; Κι αν 
μετανιώσεις; Εδώ βλέπω χονδρά δάκρυα, χμμμ..... Θα με 
κάνετε να το ακυρώσω. Αδελφή ελάτε σας παρακαλώ είπε 
με αυστηρή φωνή σ ένα κορίτσι σκουπόξυλο που 
κοντοστέκονταν απέναντι μας με ύφος φοβισμένου καρτούν 
«μέτρησε του τα δάκρυα» 
   Εκείνη άρπαξε μεμιάς μια μεταλλική μπατονετα 
φωσφόριζε κ την βύθισε στο δάκρυ μου. Έπειτα ένα ροζ 
κατασκεύασμα σαν σιδερένιος ανθός με μια τεράστια οπή 
άνοιξε διάπλατα, βγάζοντας μικρά σύννεφα ατμού σε 
πολυποίκιλα χρώματα. Αυτός ο ανθός ηταν ο μετρητής 
δακρύων. Βύθιζες στην οπή την μπατονετα κ σου βγάζε σε 
χρυσές φλούδες χαρτιού το πόρισμα. 
Το δικό μου έδειξε μέσα απ τη φωνή του καρτούν: 
«Φλογισμένος υπαρξιακός κραδασμός σε αδιέξοδο» 
   Ταχυφαγικα όνειρα σε γουδοαπαλυνση. Ηλεκτρισμένο 
αρνητικό φορτίο σε παραισθησιογόνα καλύβα, επωάζει 
αυγά ανυπαρξίας. Λίμπιντο θρυμματισμένη από 
συσσωρευμένη κόπωση ιδεατών προσμίξεων. Ερεθισμένο 
δηλητήριο προορισμένο για μέλι κατευθυντήριου 
εκτροχιασμού. Δάκρυ υψηλών διακρίσεων, εκλεπτυσμένης 
ρομαντικόπετσας που έχει εμπλακεί σε σάρκινο 
καταποντισμό» 
«Μα τα χίλια σάβανα του πόνου, αυτό είναι ρεσιτάλ 
δακρύων, τι κουβαλάς άνθρωπε μου; Έχουμε πήξει στην 
ασημαντότητα! Τι συστατικά είναι τούτα; Πως αντέχεις και 
ζεις;» 
   Πράγματι αν τα δάκρυα μου έκαμαν δεξίωση προς τιμήν 
του πόνου, τα δικά μου θα κατέβαιναν αυτοκρατορικά την 
σκάλα κ όλα τ 'άλλα παρακατιανά θα προσκύναγαν, και για 
τα πιο τολμηρά, θα εξατμίζονταν ουρλιάζοντας για κανένα 
αυτόγραφο. 
«Συγνώμη, γιατί φέγγει μπλιαχ η καρέκλα;» 
«Μετρητής λίπους πόνου. Παραέχετε, θα σκάσουν κ θα 
πλαντάξουν οι αρτηρίες σας. Απορώ τόσα χρόνια, τόσοι 
γιατροί μια δίαιτα δε σας σύστησαν;» 
   Έκλεισα τα μάτια με περιφρόνηση και το ροζ καρτούν με 
πλησίασε σε απόσταση αναπνοής. 
«Το περάσατε το τεστ μην αγχώνεστε, θα σας τα 
αφαιρέσουμε. Συνήθως ικετεύουν περιπτώσεις με δάκρυα 
τόσο συνηθισμένα, εσείς με την μία. Ενεσουλα θα 
κάνουμε;» 
Την κοίταξα με απορία.  
«Ότι θέλετε να κάνετε... Παραδίνομαι» 
   Μου βάλανε ένα γύψινο μαντήλι στον αυχένα να κοιτάω 
προς τα πάνω. Ένα εκτυφλωτικό φως χτύπαγε ακριβώς 
πάνω στο μέτωπο μου. Εκεί είναι λοιπόν, εκεί τα 'χω; 
Νόμιζα στην καρδιά μου. 
-Όχι αγαπητέ, όλοι εκεί τα' χουμε. Αχ κανείς δεν ακούει 
τους ποιητές. Το 'χει πει και ο Λόρκα, αλλά ποιος δίνει 
σημασία σ' αυτούς τους τρελούς ε; 
   Η σύριγγα βυθίστηκε στη φλέβα μου. Ένα παχύρευστο 
κύμα νύστας μ' άρπαξε απ τα μαλλιά και σιγά - σιγα με 
σφήνωσε στο σλιπιγκ-μπαγκ του ύπνου. Τα ροχαλητά μου 
κλείσανε ένα - ένα το φερμουάρ και μοσχοβόλησε ο τόπος. 
«Ουφ, επιτέλους κοιμήθηκε. Μα τι μπόχα και τούτη 
απόκοσμη. Απ την ώρα που πάτησε το πόδι του, μου 
βρώμισε το ιατρείο. Δώσε μου τώρα την βελόνα» 
«Όχι τσιμπίδα γιατρέ;» 
«Οχι βέβαια αδελφή, μα τούτα είναι κεντημένα, θέλουν 
τέχνη κ προσοχή.» 

**** 
   Ένα - ένα τα γράμματακια του ονόματος σου ξεχύθηκαν 
σαν ρευστός πυρετός, σαν λαβωμένες νότες, σαν φίμωτρα 
για άγριους σκύλους, σαν πυώδη σκαλίσματα. Πήρε ένα 
καθρεφτάκι και τα τοποθέτησε. Πως ήθελα να χώσω τη 
μύτη μου και να τα σνιφαρω. Την μοναδική 
παραισθησιογόνα ουσία μου σ'  αυτόν τον κόσμο, για αυτό 
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ήρθα στον κόσμο, ετούτος ήταν ο προορισμός μου, να μου 
φορεθούν τα γραμματακια σου, να καρπωθώ το όνομα 
σου... 
   Κάποτε στο 'χα πει αγάπη μου «εεεεειιιι κλείσε τα φώτα, 
θα δεις το όνομα σου να φέγγει στο μέτωπο μου» μα δεν με 
πίστευες, ποτέ σου δεν με πίστεψες, τα θεωρούσες όλα 
υπερβολικά. 
   Τα γραμματάκια σου ήταν το στολίδι μου όταν ξυπναγα 
το πρωί. Μόνο οι τρελοί κ τα παιδιά μπόραγαν να τα δουν. 
Έμπαινα στο τραμ κ παιδικά χαμόγελα χαιρέτιζαν το 
όνομα σου. Γλειφιτζούρια κ παγωτά υποκλίνονταν σαν 
περνούσαμε. Η χώρα της φαντασίας ήταν το δεύτερο σπίτι 
μας, περπατήσαμε πάνω της, σα ρίγος στην πλάτη της. 
Σκρατςςςςςς..... Ο ήχος σαν τζάμι που σπάει, έσκισε τις 
τυμπανοφωλιες μου, δε ρώτησα απλα κοίταξα τον γιατρό 
και είπε «είναι η καρδιά τους που έσκασε» 
   Είχαν τα γραμματάκια καρδιά λοιπόν; 
«Είστε ελεύθερος αγαπητέ! Γίνατε ένας συνηθισμένος, 
απλός, φυσιολογικός άνθρωπος. Ήδη τα επίπεδα λίπους 
πόνου πέφτουν ιλιγγιωδώς κατακόρυφα. Ένα τσίρκο 
κατασκηνώνει αργά στα αιμοσφαίρια σας. Θα είστε αστείος 
κ αυτάρκης μας ξανάρθετε για ενα τεστ Μπαμ. Να ζήσετε 
και να ευτυχήσετε, πολλά να 'ναι τα ψωμιά σας» 
   Έκλεισα την πόρτα αδύναμα και περπάτησα έξω στο φως. 
Δε θα σε ξανάβλεπα ποτέ. Δε θα ήξερα καν οτι υπάρχεις.  

Δαβλαρα Αναστασία 

Χριστουγεννιάτικος κύκλος 

«Δεν θα αργήσω!», είπε καθώς φορούσε το παλτό της. «Θα 
κάνω κάποια τελευταία ψώνια» συνέχισε. «Το τραπέζι είναι 
σχεδόν έτοιμο». Καμία απάντηση! Ψέλλισε κάτι ακόμη κι 
έκλεισε την πόρτα πίσω της. 
   Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι ήταν στρωμένο με δύο 
πορσελάνινα σερβίτσια τοποθετημένα προσεκτικά το ένα 
απέναντι από το άλλο. Τα μαχαιροπήρουνα γυάλιζαν και τα 
κρυστάλλινα κολονάτα ποτήρια λες και περίμεναν 
καμαρωτά να γεμίσουν με κρασί. 
   Όταν επέστρεψε μπήκε στην κουζίνα κρατώντας μερικές 
σακούλες. Τακτοποίησε τα ψώνια, άναψε το φούρνο κι έριξε 
μια τελευταία ματιά να δει μήπως ξέχασε κάτι. Σε λίγο ήταν 
ντυμένη όμορφα, αν και το περσινό της φουστάνι έδειχνε 
κάπως φαρδύ επάνω της. Σταύρωσε αμήχανα τα χέρια 
μπροστά της. Θύμιζε ντροπαλή μαθήτρια λίγο πριν ανέβει 
στη σχολική σκηνή να πει το χριστουγεννιάτικο ποίημά της. 
   Έβγαλε το φαγητό από τον φούρνο και το ακούμπησε 
προσεκτικά στο κέντρο του τραπεζιού. Ο ήχος του κρασιού 
καθώς έπεφτε στα ποτήρια ακούστηκε ανακουφιστικά μέσα 
στη βουβή τραπεζαρία. 
   Κάθισε χωρίς όμως να δοκιμάσει ούτε μπουκιά. 
Απέφευγε να κοιτάξει προς την άδεια καρέκλα απέναντί της, 
προς το ανέπαφο πιάτο, προς το γεμάτο κρασί ποτήρι 
δίχως ίχνος αποτυπώματος πάνω του. Η ματιά της έψαχνε 
παρηγοριά στο στολισμένο δέντρο. 
   Κοιτούσε ώρα πολλή το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, 
ώσπου στο κέντρο μιας μεγάλης γυαλιστερής μπάλας, είδε 
να καθρεφτίζεται το είδωλό της. Αλλιώς φάνταξε η μοναξιά 
της μέσα στη γιορτινή γυαλάδα της μπάλας… Ήταν 
πράγματι αξιολύπητη καθισμένη κατάμονη στο γιορτινό 
τραπέζι! Η εικόνα αυτή την τάραξε τόσο που με τα χέρια 
της σαν κουπιά που κωπηλατούν πάνω σε άγρια κύματα 
έσπρωχνε με μανία ό,τι με τόση προσοχή είχε τοποθετήσει 
νωρίτερα πάνω στο τραπέζι. 
   Το πάτωμα γέμισε κομμάτια από πορσελάνη και 
κρύσταλλο και το χαλί λεκέδες που δύσκολα θα έβγαιναν. 
Ξεστόλισε το δέντρο. Αποφάσισε ετεροχρονισμένα να 
πενθήσει, να τον «αποχαιρετήσει», έστω κι έναν χρόνο μετά! 
Είναι κι αυτό μια αρχή! 
   Ένας κύκλος έκλεισε… 

Ελένη Δεληβοριά 
*Πρώτη δημοσίευση: 26/12/2018, frear.gr   
 

Χαρμολύπη 

   Γεννήθηκε σ' ένα μικρό νησί, όπου και έζησε τα πρώτα 
του έξι χρόνια. Τότε που ο πατέρας πήρε λέει μετάθεση. 
Καθώς έπλεαν προς το άγνωστο, ο μπόμπιρας ο Όντι - 
πρώτο ταξίδι γαρ - έτρεχε πέρα δόθε, μια στην πλώρη ν' 
ατενίζει το λαμπερό ορίζοντα και μια στην πρύμνη να 
βλέπει τ' όμορφο νησάκι του να σβήνει και να χάνεται, 
χωρίς εκείνος να μπορεί να κάνει τίποτα γι αυτό.  
   Σκαρφάλωσαν σ' ένα ορεινό χωριό κι έφτιαξαν μια φωλιά 
από ξύλα κι άχυρα. Εκεί τριγύρω παίζοντας κυρίως, του 
είπαν πως ολοκλήρωσε και το δημοτικό. Έγινε τότε μια 
γιορτή, τα παιδιά με τα καλά τους ρούχα και μελανιασμένα 

γόνατα, οι γονείς συγκινημένοι μία να καμαρώνουν και μία 
ν' αναστενάζουν για το αμείλικτο πέρασμα του καιρού.  
   Την επομένη κιόλας έφυγαν πάλι οικογενειακώς για την 
πρωτεύουσα. Άμαθος καθώς ήταν από τις μεγάλες πόλεις 
έμοιαζε ολότελα χαμένος στο αχανές συγκρότημα που 
στέγαζε το γυμνάσιο και το λύκειο απ΄όπου πήρε τελικά - 
χωρίς να καταλάβει πώς - μια μέρα απολυτήριο. Έτσι 
ένιωθε και μέσα του, ως έφηβος, ολίγον μπερδεμένος, πότε 
μικρός και πότε ήδη μεγάλος, περίεργος μαζί και 
φοβισμένος. Στη φάση εκείνη άρχισε να συνειδητοποιεί πως 
δεν άνηκε στ' αλήθεια πουθενά, πως περισσότερο έμοιαζε 
με αθίγγανο, ή μέλος περιοδεύοντος θιάσου, παρά με 
υπήκοο οποιασδήποτε δομής. 
   Στα δεκαοχτώ άνοιξε τα φτερά του και ταξίδεψε για άλλες 
πολιτείες, σπούδασε και φιλόσοφος - καταπώς 
αυτοσαρκαζόταν - μες στα παζάρια και στα καπηλειά. 
Πονούσε με τη δυστυχία που έβλεπε, γλεντούσε με τα 
ωραία. Και προχωρούσε, μόνος, ή με κάποια παρέα 
τυχάρπαστη, που λάχαινε να γνωριστούν στο δρόμο. 
Έπειτα οι δρόμοι χώριζαν. Δεν έμοιαζε να νοιάζεται γι 
αυτό. Άλλωστε δίκαιο φαίνεται - για λόγους ισορροπίας - 
πάντοτε κάτι να χάνεις όταν κάτι άλλο κερδίζεις.  
   Κι αφού φαινόταν να 'χει τύχη στα χαρτιά, κι αέρα στα 
πανιά, κι αυτοί οι όποιοι ακόμα έρωτές του έμοιαζαν να 
'χουνε σφραγίδα με την ημερομηνία λήξης. Δεν είναι ότι δε 
μπορούσε να συνδεθεί. Απλά το ρεύμα της ζωής του δεν 
τον άφηνε να σταθεί στην ίδια θέση για καιρό. Ίσως να 
συνδεόταν λιγάκι πιο επιπόλαια από τους υπολοίπους, κι 
αυτό ενδεχομένως να τον τρόμαζε, οπότε αμυνόμενος 
απέστρεφε το βλέμμα βιαστικά. Υπήρχε πάντα ο πόνος του 
αποχωρισμού, αλλά μες στη βαλίτσα του είχε μια θήκη 
ειδική για το καλειδοσκόπιο της ελπίδας.  
   Πολλά περισσότερα δε χωρούσε άλλωστε η 
χειραποσκευή του. Γι αυτό σε κάθε αναχώρηση άφηνε πίσω 
ολόκληρα κομμάτια του, τις μνήμες που είχαν πια 
αλλοιωθεί απ΄τη βαριά παλαίωση, τις δεσμεύσεις που του 
θύμιζαν τις αλυσίδες στα πόδια των παλιών φυλακισμένων. 
Δεν έπαυε ωστόσο να είναι εαυτός όλο αυτό που το σκληρό 
κομμάτι του υποτίθεται πως ξέχναγε σε κάποιο φτηνό 
ξενοδοχείο, σένα μονόκλινο ψευτοσουλουπωμένο ώστε να 
μοιάζει σπιτικό.  
   Από δουλείες διάφορες έκανε, όλες του ποδαριού, 
αφήνοντας τον κάματο να πάρει τις σκοτούρες μακριά. Η 
νέα μέρα νέα ζωή κι η χτεσινή καπνός. Έχοντας δει το ίδιο 
έργο αμέτρητες φορές, από μια φάση και μετά πίστεψε 
τόσο πως το περιθώριο να παραμείνει σε οποιαδήποτε 
κατάσταση ήταν προδιαγεγραμμένο, που σαν 
αυτοεκπληρούμενη προφητεία ετοίμαζε από μόνος του 
αποσκευές μπορεί και μήνες πριν.  
   Κι όταν το τρένο έφτανε και έφευγε κολλητά, σαλτάριζε 
κι αυτός με το καπέλο του λοξά, λαθρεπιβάτης μόνιμος 
στην ίδια τη ζωή του. Κι αν κάποια νοσταλγία του στεκόταν 
στο λαιμό, άνοιγε το παράθυρο του βαγονέτου και άφηνε 
τον άνεμο να διώξει τους ρηχούς συναισθηματισμούς που 
προκαλούν συνήθως οι τίτλοι τέλους εποχής.  
   Έτσι και τότε, πάνε κοντά είκοσι χρόνια τώρα πια, ήταν 
ξανά μία περίοδος αλλαγών. Κάποια περιφορά των 
πλανητών θα 'χε συμπληρωθεί. Ήταν ήδη πολύ καιρό μαζί. 
Η τότε σύντροφός του, μάλλον έβλεπε κάποιο ολοζώντανο 
όνειρο, γιατί έκανε μικρές σπασμωδικές κινήσεις μες στον 
ύπνο της. Τη φίλησε στο μέτωπο και γλίστρησε απαλά προς 
την ελευθερία. 
   Σεργιάνισε θάλασσες και βουνά, πόλεις και χωριουδάκια, 
γνώρισε φίλους και εχθρούς, γυναίκες κάθε σχήματος, 
μεγέθους και φυλής. Μπάρκαρε κι άλλαζε λιμάνια τακτικά, 
μέχρι κάποτε χάθηκε στο Τρίγωνο του δράκοντα, καθώς οι 
φήμες λένε, μα πάλι βρήκε τρόπο να ξεφύγει. 
   Κι αφού όλον τον κόσμο είχε γυρίσει έξι φορές, 
καραβοτσακισμένος και σκαμμένος απ΄ τον ήλιο που 
κατακαίει ό,τι φυτρώνει στην επιφάνεια της εμπειρίας, 
αφήνοντας τις ρίζες της ανέπαφες μα στείρες,  μια νύχτα με 
πανσέληνο βρέθηκε να κυκλοφορεί σε κάποιο απ΄ τα παλιά 
του τα λημέρια. 
   Τότε την είδε. Έλαμπε, με μιαν αύρα γύρω της σαν από 
άλλον κόσμο. Χόρευε αιθέρια και τραγουδούσε με μια 
γλυκιά αγριάδα στη φωνή της. Στη θέα της χτύπησαν όλα 
τα ρολόγια του μυαλού του μαζεμένα. Δεν ήξερε, κι ούτε 
ποτέ του ΄χε περάσει απ΄το μυαλό, μα ήταν προφανές.  
Ήταν ίδια η μάνα της, εκτός από τα μάτια.  
   Αυτά τα μάτια τα θλιμμένα που ο Όντι μια ζωή απέφευγε 
να βλέπει στους καθρέφτες. Ένα συνονθύλευμα από 
μπουκωμένα αισθήματα του έκοβε τη λαλιά. Άξαφνα σα να 
βρέθηκε ξανά στο αχανές συγκρότημα, άγνωστος και 
αμήχανος, να ψάχνει σε ποια αίθουσα να μπει. 

   Μήπως δεν έφυγε ποτέ απ΄την καλή του; Μήπως ήταν 
αυτός που ονειρευόταν κι όχι εκείνη; Μήπως, τις τελευταίες 
δυο δεκαετίες, ταξίδευε μονάχα όταν γυρνούσε στο πλευρό 
της; Το νεαρό κορίτσι ένιωσε κάτι φαίνεται απ΄τη λαχτάρα 
που κλωτσούσε το στομάχι του, ίσως είδε το δάκρυ που 
νότισε το σκαστό χαμόγελο του, και τον πλησίασε. "Όλα 
καλά;" τον ρώτησε ευγενικά. "Ναι κόρη μου, μη σκιάζεσαι" 
της είπε κι ένα ουράνιο τόξο ζωγραφίστηκε πάνω απ΄το 
κεφάλι του, όπως όταν ο ήλιος συναντάει μια περαστική 
βροχή.  

Φανή Χούρσογλου 
Το λαχείο 

«Πάρε ένα λαχείο. Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα» 
   Δεν ξέρω αν ήταν η τυχερή μου μέρα. Σίγουρα πάντως 
δεν φαινόταν κάτι τέτοιο. Μόλις είχα μάθει ότι οι υπηρεσίες 
μου πλέον δεν ήταν επιθυμητές. Μπορεί να μην ήταν 
ξεκάθαρη απόλυση αλλά τα τυπικά θα μου τα έλεγε η 
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού. Σκεφτόμουν με πόση 
διάθεση είχα δουλέψει. Πόσες ώρες είχα κάτσει για να 
μπορέσει να στηθεί η εταιρεία. Και τώρα, όλα είχαν γίνει 
παρελθόν. Έτσι είναι, σκέφτηκα. Όταν μπαίνουν στη μέση 
τα πολιτικά και οι προσωπικές φιλοδοξίες του εκάστοτε 
Προέδρου. Οι υπόλοιποι δεν είναι παρά γρανάζια σε μια 
μηχανή που αλλάζει τρόπους λειτουργίας. Τι θα έκανα από 
εδώ και πέρα δεν είχα προλάβει να σκεφτώ. Μέχρι σήμερα 
η δουλειά ήταν ότι πιο σημαντικό είχα. Μου έδινε ένα λόγο 
να σηκώνομαι το πρωί. Να πίνω καφέ κάνοντας το πρώτο 
τσιγάρο της ημέρας. Λάθος. Εκείνη μου το είχε πει πολλές 
φορές. Όμως η σχέση μας ήταν πάντα κάτι αμφιλεγόμενο. 
Εκεί που νόμιζα ότι οι προσπάθειες μου θα 
καρποφορήσουν, εκεί έπεφτα από το δέντρο. Είχαμε 
χωρίσει τρεις φορές. Την τελευταία φορά μου είπε ότι δεν 
αντέχει άλλο την συμβίωση. Την ζόριζε. Ενώ η δουλειά δεν 
είχε τέτοια προβλήματα. Ήταν μια πιστή σύντροφος. Μέχρι 
σήμερα. Βέβαια δεν ήταν δική της απόφαση να τραβήξω 
άλλο δρόμο. Άλλοι είχαν αποφασίσει για εμάς. Συνεπώς, 
όλο το οικοδόμημα κατέρρεε.  
   Ο λαχειοπώλης συνέχιζε να με κοιτάζει. Με τα μάτια του 
επέμενε ότι ήταν η τυχερή μου μέρα. Τίποτα δεν έδειχνε 
κάτι τέτοιο. Έτσι δεν αγόρασα λαχείο. Έφυγε 
απογοητευμένος. Σιγά, σκέφτηκα, μην το ενδιαφέρει πως 
είναι η δική μου μέρα. Αυτός τα λεφτά μου θέλει. Εξάλλου 
άλλοι αποφασίζουν ποια νούμερα κερδίζουν. Γενικά ένιωθα 
ότι εγώ δεν αποφασίζω για τίποτα. Ότι και να κάνω. Είχα 
δοκιμάσει διάφορες τακτικές. Εκείνη με κατηγορούσε και 
γι αυτό. Ότι θέλω να ελέγχω τα πάντα. Ίσως και να είχε 
δίκιο. Αλλά τι άλλο να κάνω; Δική μου είναι η ζωή. Αν δεν 
τη φέρω εγώ βόλτα, τότε ποιος; Και τότε έρχονταν ο νέος 
Πρόεδρος να μου θυμίσει ποια είναι η θέση μου στην 
τροφική αλυσίδα. Πάντα θα υπάρχουν μεγαλύτερα ψάρια 
από μένα που θα μου παίρνουν το φαί από το στόμα. Τα 
υπόλοιπα είναι αυταπάτη.  
Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κινητό μου. Στην οθόνη 
φαινόταν ένα άγνωστο νούμερο. Σκέφτηκα να μην το 
σηκώσω. Όταν συμβαίνει αυτό, συνήθως είναι εισπρακτικές 
εταιρείες να μου θυμίσουν ότι δεν έχω πληρώσει το δάνειο. 
Χαίρω πολύ. Λες και δεν ξέρω ότι οφείλω. Όχι μόνο στην 
Τράπεζα αλλά και σ εκείνη. Που με στήριξε στην πιο 
δύσκολη στιγμή της ζωής μου όταν μπήκα στο νοσοκομείο 
σχεδόν παράλυτος. Έμεινα σχεδόν δύο μήνες. Τίποτα δεν 
θύμιζε πια αυτήν την περιπέτεια. Μόνο τα μουδιάσματα το 
βράδυ. Και τα φάρμακα που έπρεπε να παίρνω για να με 
κρατάνε ήρεμο. Έκανε υπομονή. Όμως εγώ δεν ήθελα να 
τα παίρνω. Πίστευα ότι μπορώ να τα καταφέρω χωρίς 
βοήθεια. Έτσι δεν άντεξε. Μου ζήτησε να φύγω από το 
σπίτι. Μετά από λίγο καιρό κι εκείνη βρήκε άλλο σπίτι. 
Τώρα μένει κάπου στου Παπάγου. Κι εγώ την σκέφτομαι 
κάθε βράδυ.  
   Το τηλέφωνο σταμάτησε να χτυπάει. Συνέχισα να το 
κοιτάζω. Ήταν σα να το παρακαλούσα να φανεί στην οθόνη 
του το τηλέφωνο της. Είχαν περάσει τρεις μήνες χωρίς να 
έχω νέα της. Τότε το χέρι μου αυτονομήθηκε. Άνοιξε τις 
Επαφές και βρήκε το όνομα της: Κατερίνα. Ύστερα κάλεσε 
τον αριθμό. Μετά από δυο χτύπους άκουσα τη φωνή της. 
- Γεια σου Σπύρο. Πόσος καιρός.. 
- Τι κάνεις; 
- Καλά είμαι. Εσύ; 
- Καλά κι εγώ. Στο γραφείο.  
- Πως τα πας;  
- Όπως τα ξέρεις. Πως είναι η υγεία σου; 
- Ευτυχώς σταθερή.  
- Η δουλειά;  
- Ασταθής.. 



- Τι εννοείς; 
- Άλλαξαν τα πράγματα Κατερίνα. Νέα ήθη.. 
- Εσένα τι σ επηρεάζει αυτό; 
- Μ' επηρεάζει. Μου ζήτησαν να φύγω.  
- Σοβαρά μιλάς; Μα αφού εσύ ήσουν αφοσιωμένος 
- Ναι.. αυτό μ έφαγε.  
- Τι να πω.. Αυτοί χάνουν 
- Δε νομίζω ότι το βλέπουν έτσι. 
- Εσύ να το δεις 
- Θα προσπαθήσω 
- Χάρηκα που σ άκουσα 
- Κι εγώ 
- Χαιρετώ 
- Κατερίνα.. 
- Ναι; 
- Έχεις λίγο χρόνο; 
- Πότε; 
- Ξέρω γω 
- Σήμερα έχω ένα αυτόφωρο στο Μαρούσι. Δεν ξέρω πότε 
θα τελειώσω. 
- Μπορώ να σε περιμένω 
- Εντάξει Σπύρο.  
- Θα έρθω στο αστυνομικό τμήμα 
- Καλώς. 
   Έκλεισα το τηλέφωνο. Ήταν σα να μιλούσε κάποιος 
άλλος. Σα να είχε πάρει εκείνος τον έλεγχο. Τότε της είχα 
πει ότι δεν ήθελα να την ξαναδώ. Αν κι εκείνη μου είχε πει 
ότι θα ήθελε να έχουμε επαφή. Ο εγωισμός μου είχε 
πληγωθεί. Γιατί να μου λείπει; Δεν έπρεπε. Αυτή με άφησε. 
Μόλις είχα πιστέψει στην κοινή μας ζωή. Η φράση της μου 
τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια. Μάλλον ήταν 
ιπτάμενο. Δεν πατούσε σε κάποιο πάτωμα. Σίγουρα όχι στο 
πάτωμα του σπιτιού μας. Κι όμως ακόμα την σκέφτομαι. 
Όσο κι αν προσπάθησα να την βγάλω από το μυαλό μου. 
Ακόμα και η ζωή μου ήταν πιο εύκολη χωρίς εκείνη. Αυτός 
ο εαυτός που την πήρε τηλέφωνο έχει αναλάβει τα ηνία. 
Θέλει να την δει σήμερα. Που νιώθω ότι έχασα τον έλεγχο. 
Άραγε μ αγαπάει ακόμα; Μετά από όλα όσα έγιναν. Τώρα 
που ξέρει όλα μου τα ελαττώματα; Ακόμα κι εκείνη την 
απαγορευμένη μου συνήθεια. Είχε προσπαθήσει να με 
βοηθήσει να κόψω το χόρτο. Δεν τα κατάφερα. Το ξέρει. 
Μπορεί να με συγχωρήσει; Να με αντέξει; Είναι ο μόνος 
άνθρωπος που με νοιάστηκε. Δεν της το είπα ποτέ. Δεν 
τόλμησα να το παραδεχτώ. Γιατί είμαι εγωιστής. Κι ας μην 
το παραδέχτηκα ποτέ. Εγώ όμως το ξέρω.  
   Μπήκα στο αυτοκίνητο και ξεκίνησα για το Μαρούσι. 
Πάρκαρα κοντά στο αστυνομικό τμήμα. Ο αστυνομικός 
υπηρεσίας μου είπε ότι δεν είχε έρθει ακόμα κάποιος 
δικηγόρος. Άναψα τσιγάρο. Κοιτούσα τον κόσμο που 
μπαινόβγαινε. Ένα περιπολικό σταμάτησε μπροστά μου και 
από μέσα βγήκε ένας νεαρός ταλαιπωρημένος. Στα χέρια 
του ήταν περασμένες χειροπέδες. Τι να είχε κάνει άραγε; 
Πόσο σοβαρό ήταν το παράπτωμα του; Με κοίταξε 
φευγαλέα. Το βλέμμα του με διαπέρασε. Μ έκανε νιώσω 
λίγος. Και τυχερός ταυτόχρονα. Που τα δικά μου χέρια 
μου ήταν ελεύθερα. Ακόμα κι αν τα όνειρα μου ήταν 
φυλακισμένα. Είχα ακόμα την ευκαιρία ν ανοίξω την πόρτα 
και να τα ελευθερώσω.  
   Εκείνη τη στιγμή ήρθε η Κατερίνα. Όμορφη όπως πάντα. 
Με τα καστανόξανθα μαλλιά της να διακοσμούν το 
πρόσωπο της. Ήρθες, μου είπε και χαμογέλασε. Έλα μέσα, 
δεν θ' αργήσω. Μπήκα μαζί της στο τμήμα. Οι αστυνομικοί 
την ήξεραν. Την χαιρετούσαν με το μικρό της όνομα. Κι 
εκείνη προσεχτικά διαχυτική ανταπέδιδε την οικειότητα. Το 
ντύσιμο της ανάλογο του επαγγέλματός της αλλά όχι 
υπερβολικό. Το βάψιμο της διακριτικό. Είχε καταφέρει να 
κερδίσει τον σεβασμό και την συμπάθεια τους. Την ζήλευα 
που μπορούσε να κάνει την δουλειά που αγαπάει. Να 
παλεύει γι αυτήν. Έδειχνε να μην την πτοεί τίποτα. Μόνο 
εγώ ήξερα τις ανασφάλειες της. Τους φόβους της. 
Καμάρωνα κρυφά. Που είχα δει εκείνη την άλλη πλευρά 
του εαυτού της έξω από τις αίθουσες των δικαστηρίων. Είχα 
διαβάσει τα γραπτά της που φυλούσε μακριά από τα 
αδιάκριτα μάτια των συναδέλφων της. Τόσο ωραία 
ποιήματα. Κι ας μην της το είχα πει ποτέ ανοιχτά. Με 
τιμούσε με την εμπιστοσύνη της κι εγώ δεν είχα το θάρρος 
να της πω πόσο τυχερός ήμουν γι αυτό. Όπως και τόσα 
άλλα.  
   Κάθισα στην αίθουσα έξω από τα γραφεία των 
αξιωματικών. Δίπλα στο νεαρό που είχε βγει νωρίτερα από 
το περιπολικό. Τον κέρασα ένα τσιγάρο. Ένας νεαρός με 
στολή μου είπε ότι δεν επιτρέπεται το κάπνισμα μέσα στο 
αστυνομικό τμήμα. Ο νεαρός πήρε το τσιγάρο.  
- Γι αργότερα, μου είπε γελώντας 

- Φαίνεσαι καλό παιδί. Γιατί είσαι εδώ; 
- Κάποιο λόγο θα έχω, μου είπε και φάνηκαν τα κίτρινα 
δόντια του 
- Είναι σοβαρός;  
- Τι τα θες; Δεν είναι η πρώτη φορά. 
- Έχεις δικηγόρο; 
- Είσαι του καλού κόσμου εσύ ε; 
- Απλά θέλω να σε βοηθήσω 
- Δεν βοηθάς τον εαυτό σου ρε φίλε! 
- Μα.. 
- Κοίτα να δεις. Δεν θες να βοηθήσεις εμένα. Απλά θες να 
λες στον εαυτό σου ότι είσαι καλός. 
   Πήγα να διαμαρτυρηθώ αλλά τη συζήτηση μας διέκοψε 
ένας λαχειοπώλης. Στάθηκε μπροστά μας κρατώντας το 
κοντάρι που είχε πάνω τα λαχεία. Ελάτε παιδιά, είπε. 
Σήμερα κληρώνει. Τον κοίταξα απαξιωτικά. Ο νεαρός που 
φορούσε χειροπέδες άπλωσε τα χέρια του να διαλέξει ένα 
λαχείο. Έλα μικρέ, του είπε ο λαχειοπώλης. Εκείνος έβγαλε 
ένα από τα πολλά. Αυτό, του είπε. Μα καλά πιστεύεις σε 
τέτοια, τον ρώτησα. Δεν απάντησε. Μόνο χαμογέλασε. 
Είσαι εντάξει παιδί, του είπε ο λαχειοπώλης. Με πληρώνεις 
την επόμενη φορά που θα έρθεις εδώ. Ο νεαρός τον 
ευχαρίστησε και έβαλε το λαχείο στην τσέπη του.  
   Την ώρα που η Κατερίνα βγήκε από το γραφείο του 
αξιωματικού, ο νεαρός σηκώθηκε ν ακολουθήσει έναν 
αστυνομικό. Πάμε να κάτσουμε σ ένα καφέ, μου είπε ενώ 
τακτοποιούσε τα χαρτιά στην τσάντα της. Βγαίνοντας από 
το αστυνομικό τμήμα γύρισα το κεφάλι μου να ρίξω μια 
τελευταία ματιά. Ο λαχειοπώλης προσπαθούσε να πείσει 
έναν καλοντυμένο κύριο ότι σήμερα είναι η τυχερή του 
μέρα. 

Αλίνα Τριανταφύλλου    
Αφύπνιση  

   Από μικρή είχε μανία να συλλέγει παλαιά αντικείμενα και 
ρούχα. Όσο η οικογενειακή θαλπωρή φρόντιζε για τις 
καταναλωτικές της επιθυμίες, συγκέντρωνε στωικά το 
χαρτζιλίκι της προκειμένου να προμηθευτεί 
μικροαντικείμενα του παρελθόντος. Προτιμούσε την 
αισθητική παλαιότερων εποχών και τη μυρωδιά που 
ανέδυαν τα ενδύματα που κουβαλούσαν ιστορία. Διέκρινε 
ανάμεσα στους συμμαθητές της γι' αυτά και, ενίοτε, γινόταν 
το επίκεντρο του περίγελου. Μα δεν την έμελλε. Ένιωθε 
μοναδική μέσα σε χνουδωτά κασκόλ και κόκκινα 
λουστρίνια που της είχαν προσφέρει από την Ολλανδία, για 
τα γενέθλιά της.  
   Στα χρόνια της ενηλικίωσης διακόσμησε το δωμάτιο με 
ενδύματα, υποδήματα και κάθε λογής αντικείμενα που 
επιδείκνυαν υπερήφανα την ηλικία τους. Όταν, αργότερα, 
εγκατέλειψε την οικογενειακή εστία και μετακόμισε σε ένα 
διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, δεν ήταν πρέπον να 
αφήσει στην τύχη τους τα συλλεκτικά κειμήλια. Σύντομα το 
σπίτι μετατράπηκε σε χρονοκάψουλα που ευωδίαζε 
επίπλαστες, από την ίδια, μνήμες.Με τα είκοσι εφτά της, 
πλέον, χρόνια στην πλάτη, η Μυρτώ εργαζόταν σε 
παλαιοπωλείο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. 
Καθημερινά, διάβαινε τα στενά δρομάκια της γειτονιάς που 
οδηγούσαν στη στάση του λεωφορείου, προκειμένου να 
μεταβεί στην εργασία της. Έφτανε πρώτη κι έφευγε 
τελευταία για να περνά όση περισσότερη ώρα κατόρθωνε με 
τα παλαιά αντικείμενα του καταστήματος παρέα, αλλά και 
για να μεταδώσει στους πελάτες την αγάπη της γι' αυτά. 

*** 
   Εκείνο το χειμωνιάτικο πρωινό του Σαββάτου, η Μυρτώ 
αποφάσισε να αγοράσει καινούργιο πανωφόρι, καθώς το 
δικό της είχε φθαρεί ανεπανόρθωτα-μία από τις άμεσες 
συνέπειες του πανδαμάτορα χρόνου στα μεταχειρισμένα 
ρούχα. Ντυμένη ζεστά, κατευθύνθηκε στο γωνιακό 
συνοικιακό κατάστημα του επόμενου οικοδομικού 
τετραγώνου, στο οποίο προβάλλονταν συλλογή 
μεταχειρισμένων ειδών. Την ενδιέφερε η 
πολυπολιτισμικότητα  των εμπορευμάτων από διάφορα 
μέρη του κόσμου και, συχνά, έβρισκε πανέμορφα 
αξεσουάρ, ντελικάτα τσαντάκια, πουλόβερ ολόμαλλα από 
τη βόρεια Ευρώπη σε χαμηλές τιμές. Η ποιότητά τους 
ήταν, συνήθως, αρκετά καλή. Στα πρώτα, ήδη, λεπτά, 
διέκρινε δύο πανωφόρια. Το ένα καμηλό και το άλλο μπλε 
σκούρο. Αδύνατον να επιλέξει. Αποφασίζει να τα αγοράσει 
και τα δύο, καθώς η τιμή ήταν πολύ συμφέρουσα. Αφού 
πλήρωσε στο ταμείο, ακολούθησε το δρόμο της 
επιστροφής. 
   Στο σπίτι πια, ετοίμασε έναν ζεστό καφέ, βούλιαξε στην 
αναπαυτική πολυθρόνα του σαλονιού και πήρε στα χέρια τα 
παλτό. Η αφή τους φιλόξενη, μα η οσμή που ανέδυαν ήταν 
που τα οδήγησε στην αγκαλιά της. Γεύτηκε δυο γουλιές και 

στήθηκε μπροστά στον μεγάλο καθρέφτη για να τα 
δοκιμάσει. Πρώτα το σκουρόχρωμο. Ένωσε τα κουμπιά 
μεταξύ τους και σήκωσε τον γιακά. Υπέροχο και ακριβώς 
στα μέτρα της. Ευχαριστημένη από την επιλογή της, 
φόρεσε το δεύτερο πανωφόρι. Βυθίστηκε απολαυστικά στα 
σωθικά του κι έκανε μια επιδέξια στροφή για να ελέγξει την 
εφαρμογή στην πλάτη της. Ήταν, πραγματικά, εξαίσιο. 
Μηχανικά, έβαλε τα χέρια στην εσωτερική φόδρα. Τα 
ελαττώματα της δεν της προκάλεσαν ενόχληση. Συνέβαινε 
συχνά με τα πολυφορεμένα ρούχα. Το αποχωρίστηκε από 
το κορμί της και ξεκίνησε να ράβει το ορθάνοιχτο στόμα 
της φόδρας. Αναποδογύρισε το παλτό για να ελέγξει κι 
άλλες φθορές. Άξαφνα, ψηλαφίζοντας τη σάρκα του, αγγίζει 
κάτι σκληρό και άκαμπτο. Με απορία βουτά το χέρι και με 
συντεταγμένες κινήσεις, το ανασύρει στον έξω κόσμο. Μια 
πλαστική κάρτα με επικεφαλίδα «Δωρητής οργάνων». Στο 
σώμα της κάρτας, αναγράφονταν διάφορα άλλα στοιχεία: 
ένας επταψήφιος κωδικός, λεπτομέρειες δωρητή και το 
όνομα του ιδρύματος όπου εξεδόθη η εν λόγω κάρτα, το 
πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης. Κανένα 
ονοματεπώνυμο. Ο ιδιοκτήτης του ενδύματος το είχε 
τοποθετήσει στην τρύπια τσέπη κι εκείνο έπεσε στα έγκατα 
του πανωφοριού, πίσω από την αδιαφανή κουρτίνα της 
φόδρας. Αμέσως γεννήθηκε η ανυπομονησία να αναζητήσει 
τα ίχνη του δωρητή.  

*** 
   Κυριακή πρωί. Αφού απόλαυσε μια κούπα αρωματικών 
βοτάνων, κατευθύνθηκε με το λεωφορείο στο νοσοκομείο. 
Μόλις έφτασε, απευθύνθηκε στον υπάλληλο της υποδοχής 
για να πληροφορηθεί πού βρισκόταν το τμήμα δωρητών 
οργάνων κι εκείνος την κατατόπισε με προθυμία. Τρία 
πατώματα πιο πάνω, βρέθηκε στον χώρο υποδοχής του 
τμήματος δωρητών οργάνων. Η κοπέλα στον χώρο 
πληροφοριών, εξυπηρετούσε έναν γηραιό κύριο, οπότε η 
Μυρτώ κατέλαβε μια θέση στον χώρο αναμονής. Έβγαλε 
την κάρτα από το κεντητό πορτοφόλι και, κρατώντας την, 
κατασκεύαζε σενάρια για την προέλευσή της. Τί να είχε 
συμβεί στον δωρητή; Θα κατάφερνε να τον εντοπίσει; Ή 
μήπως ήταν γυναίκα; Ήθελε τόσο πολύ να μάθει την 
ιστορία που κουβαλούσε η κάρτα. Ανά τακτά διαστήματα, 
ύψωνε το βλέμμα στην υπάλληλο. Μερικά λεπτά αργότερα, 
είδε να της χαμογελά και η Μυρτώ την πλησίασε. 

 -Καλημέρα! Πώς μπορώ να σας φανώ χρήσιμη; 

 -Καλημέρα σας. Βρήκα αυτήν την κάρτα δωρητή οργάνων 
και αναζητώ τον ιδιοκτήτη για να του την παραδώσω. 

 -Ο ιδιοκτήτης της εκάστοτε κάρτας είναι η υπηρεσία 
έκδοσης, οπότε μπορείτε να την παραδώσετε σε εμένα και 
θα φροντίσω εγώ για τα υπόλοιπα. 

 -Το αντιλαμβάνομαι, μα θα ήθελα, εάν είναι εφικτό, να 
μάθω κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για αυτόν τον 
άνθρωπο. Η εύρεση της κάρτας μού δημιούργησε αρκετές 
απορίες μα, ταυτόχρονα, και ενδιαφέρον για τον δωρητή. 

 -Συμμερίζομαι το ενδιαφέρον σας, ωστόσο οι πληροφορίες 
των νοσοκομείων είναι απόρρητες. Ακόμη και σε αυτήν την 
περίπτωση, που το ονοματεπώνυμο δεν αναγράφεται στην 
κάρτα. 

 -Υποθέτω πως αυτός ο επταψήφιος κωδικός είναι η 
ταυτότητα του ασθενή για το νοσοκομείο σας. 

 -Σωστά. Με αυτόν τον τρόπο, αναζητούμε πληροφορίες 
στη βάση δεδομένων μας, τις οποίες, όμως, δεν μπορώ να 
σας κοινοποιήσω. Λυπάμαι. 

 -Καταλαβαίνω. Οπότε σας την παραδίδω! 

 -Πριν την παραλάβω, θα χρειαστώ τα στοιχεία σας. Είναι 
πολιτική του νοσοκομείου σε αντίστοιχες περιπτώσεις. 
Παρακαλώ συμπληρώστε αυτήν την φόρμα. Στην τελευταία 
παράγραφο, εφόσον δεν έχετε αντίρρηση να κοινοποιηθούν 
τα στοιχεία σας στον κάτοχο της κάρτας, σημειώνετε το 
αντίστοιχο πεδίο. Σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον 
επικοινωνήσουμε μαζί του και θελήσει να μάθει για εσάς, 
έχουμε τη συγκατάθεσή σας να τον ενημερώσουμε σχετικά. 
Όπως αναγράφεται στη συγκεκριμένη σημείωση, 
κοινοποιούνται μόνο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό 
σας. Λοιπά προσωπικά δεδομένα αφορούν αποκλειστικά το 
νοσοκομείο. 

 -Πολύ καλά.  
   Η Μυρτώ συμπλήρωσε το έντυπο και παρέδωσε την 
κάρτα στην υπάλληλο, ευχαριστώντας την για την 
εξυπηρέτηση. Με απογοήτευση μα και κατανόηση, 
επέστρεψε στο διαμέρισμά της. 

***    
   Κύλησαν κάμποσες ημέρες, με την Μυρτώ να φέρνει στο 
νου το μυστήριο της κάρτας κάθε φορά που φορούσε το 
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καμηλό παλτό. Ώσπου ένα απόγευμα, δέχθηκε μια κλήση 
από άγνωστο αριθμό. Μια βραχνή, γυναικεία φωνή 
διαπέρασε το ηχείο του τηλεφώνου. Της ζήτησε συνάντηση, 
αναφέροντας πως επρόκειτο για την κάρτα δωρητή 
οργάνων. Η Μυρτώ δίστασε, αρχικά. Έπειτα, όμως, 
επανεξέτασε γοργά και αποφάσισε τη συνάντηση με τη 
γυναίκα στην άλλη άκρη της γραμμής. Το ραντεβού δόθηκε 
για την επόμενη Κυριακή. Η Μυρτώ αποσυνδέθηκε από 
την κλήση με ένα παράξενο συναίσθημα αγωνίας. 
   Η μέρα της συνάντησης ήρθε γρήγορα, μες στους 
φρενήρεις ρυθμούς της καθημερινότητας. Καθισμένη σε 
ένα τραπεζάκι δίπλα στο παράθυρο, η Μυρτώ ανέμενε την 
άγνωστη γυναίκα. Η ώρα 11:27 π.μ. Εκτός απροόπτου, ανά 
πάσα στιγμή, θα έφθανε στο κατώφλι του καταστήματος. 
Πράγματι, στο επόμενο πεντάλεπτο, μια ψηλή γυναίκα 
στάθηκε μπροστά στην Μυρτώ. 
-Είστε η Μυρτώ, σωστά; 
-Μάλιστα. 
-Αγγελική Αλεξάνδρου. Χαίρω πολύ. 
   Της πρόσφερε θερμή χειραψία. Ήταν γύρω στα πενήντα. 
Το πρόσωπό της διέσχιζαν  ρυτίδες, σαν ποτάμια που 
ενώνονταν. Τα μαλλιά της είχαν φωλιάσει σε ένα πορφυρό, 
τσόχινο καπέλο και τα μάτια της φανέρωναν άνθρωπο 
κουρασμένο και ταλαιπωρημένο. Η Αγγελική έλαβε θέση 
απέναντι από τη Μυρτώ. Για δυο λεπτά, η αμηχανία 
κυριάρχησε. Η Αγγελική έσπασε τη σιωπή. Ζήτησε 
πληροφορίες για την εύρεση της κάρτας. Ενώ η Μυρτώ την 
πληροφορούσε, η άγνωστη γυναίκα περιεργαζόταν το 
κρεμαστό που αγκάλιαζε τον ρυτιδιασμένο λαιμό της, 
γεγονός που τράβηξε την προσοχή της Μυρτούς. Ήταν 
απλό, με λεπτή αλυσίδα και ένα μονόγραμμα να κρέμεται 
στον γκρεμό του: «Μ», τί να σήμαινε άραγε; 
   Όταν η Μυρτώ τελείωσε την αφήγηση, η Αγγελική 
συνέχισε μονολογώντας... 
«Ο επταψήφιος κωδικός που αναγράφεται στην κάρτα είναι 
δικός μου. Πάνε χρόνια που την εξέδωσα. Ήταν τότε που 
έμαθα πως η σύντροφός μου ήταν άρρωστη και χρειαζόταν 
μεταμόσχευση ήπατος. Κάτι τέτοια δεν τα σκέφτεσαι όσο 
είσαι υγιής, πιστεύεις πως ποτέ δεν θα σου χτυπήσουν την 
πόρτα. Όταν, όμως, ο πιο κοντινός σου άνθρωπος 
βρίσκεται σε τόσο μεγάλη ανάγκη, αναθεωρείς πολλά. 
Πέρασα μερόνυχτα αγωνίας μέχρι να εντοπιστεί συμβατός 
δότης. Είχα απολέσει τον ύπνο μου και σταμάτησα τη 
δουλειά για να είμαι συνέχεια μαζί της. Παρακαλούσα για 
ένα θαύμα. Ντρέπομαι που το λέω αλλά ευχόμουν να 
αποβιώσει κάποιος για να σωθεί εκείνη. Τόσο απελπισμένη 
ήμουν». 
   Η Μυρτώ την παρακολουθούσε με ενδιαφέρον και 
συμπόνια. Εκείνη φανερά συγκινημένη. Η ανασκόπηση στο 
παρελθόν ήταν σίγουρα δύσκολη, ίσως και λυτρωτική. Αφού 
παρήγγειλε τσάι συνέχισε. 
«Η κατάστασή της επιδεινώνονταν ώρα την ώρα. Εγώ 
υποκρινόμουν μπροστά της για να μην επιτείνω  την 
στενοχώρια της έτι περισσότερο, μα όταν έμενα μόνη, 
ξεσπούσα σε λυγμούς. Ένα βράδυ, εκείνη κοιμόταν κι εγώ 
ανεβοκατέβαινα τον διάδρομο έξω από τον θάλαμό της. 
Ένιωθα να στενεύουν οι τοίχοι γύρω μου. Υποσιτιζόμουν 
και κοιμόμουν ελάχιστα. Προσπαθούσα να σκεφτώ τη ζωή 
μου χωρίς εκείνη και να αποδεχτώ αυτό που φαινόταν 
αναπόφευκτο. Τα μάτια μου λίμνασαν. Δάγκωσα τα χείλη 
σκεπτόμενη την επερχόμενη συμφορά. Ένα φως τρεμόπαιζε 
ακατάπαυστα στον διάδρομο. Μετρούσα το παιχνίδισμα 
του σα να επρόκειτο για χτύπους καρδιάς. Έπρεπε να βρω 
τρόπο να απασχολήσω τη σκέψη μου. Καθισμένη πια, 
έγειρα το κεφάλι στον τοίχο κι έκλεισα τα μάτια. 
Αποκοιμήθηκα. Εξαντλημένη όπως ήμουν ένιωσα στα 
ξαφνικά ένα άγγιγμα στον ώμο. Πετάχτηκα και με έντρομο 
βλέμμα είδα τον θεράποντα γιατρό μπροστά μου. Με ένα 
σχιστό χαμόγελο να συνοδεύει τις λέξεις του, μου 
ανακοίνωσε το ωραιότερο νέο της ζωής μου, «είχε βρεθεί 
συμβατός δότης!». Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Νόμιζα 
πως ονειρευόμουν. Βούρκωσα και δάκρυα ανέλπιστης 
χαράς πλημμύρισαν το πρόσωπό μου. Όχι, δεν 
ονειρευόμουν. Ήμουν ξύπνια και είχε γίνει το θαύμα. 
Συνόδευσα τον γιατρό στον θάλαμο και τον άκουσα να της 
προσφέρει το ανέλπιστο δώρο της σωτηρίας. Έπειτα, 
κοιταχτήκαμε στα μάτια και βουλιάξαμε στα κλάματα 
χωρίς να ψελλίσουμε λέξη. Η εγχείρηση είχε ήδη 
προγραμματιστεί για τα ξημερώματα. Παρόλο που υπήρχε 
πιθανότητα να απορρίψει το μόσχευμα, ήμουν ανεξήγητα 
αισιόδοξη. Όπως κι έγινε. Η εγχείρηση είχε αίσιο τέλος κι 
εγώ ξαναβρήκα το χαμόγελό μου. Ξαναβρήκα εκείνη....». 

   Η Μυρτώ ήταν τώρα συγκινημένη, σαν να της είχαν δώσει 
τα πιο χαρμόσυνα νέα. Με το μανίκι σκούπισε τα μάτια της 
και αντίκρισε την Αγγελική να κάνει το ίδιο. 
-Τώρα είναι καλά στην υγεία της; 
-Ναι, έκτοτε δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Δεν 
περνάει μέρα που να μην ευχαριστώ τον άγνωστο δότη. Η 
οικογένειά του δεν θέλησε να αποκαλύψει τα στοιχεία του. 
Θα θέλαμε πολύ να έχουμε την ευκαιρία να τον 
ευχαριστήσουμε, αλλά... 
-Ίσως ήταν καλύτερα έτσι για όλους σας. 
-Ίσως...το σίγουρο είναι πως αυτή η εμπειρία άλλαξε για 
πάντα την θεώρηση της ζωής για εμάς. Τίποτα δεν είναι 
δεδομένο. Εμείς έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία και 
εκμεταλλευόμαστε την κάθε στιγμή. Ακόμα και οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε φαίνονται μικρές μπροστά 
σε αυτά που ζήσαμε. Μήπως δεν είναι; 
-Δεν μου είπατε, όμως. Η κάρτα δωρητή οργάνων πώς 
προέκυψε; 
-Εκεί ήθελα να καταλήξω, καλή μου. Πριν την εξαγωγή της 
από το νοσοκομείο, φρόντισα να εκδώσω την κάρτα. Το 
θαύμα έγινε από κάποιον που είχε φροντίσει να κάνει το 
ίδιο. Ήταν το ελάχιστο και το αυτονόητο, πλέον που ήμουν 
σε θέση να πράξω...να προσφέρω τη ζωή ανιδιοτελώς, όπως 
είχε πράξει κάποιος άλλος για εμάς. 
   Η Μυρτώ χαμογέλασε και της έσφιξε το χέρι. Εκείνη 
ανταπέδωσε το χαμόγελο. 
«Αυτός είναι ο λόγος που θέλησα να σε συναντήσω. Για να 
σου διηγηθώ την ιστορία μας και όσα αυτή μού δίδαξε. 
Όπως τη διηγούμαι συχνά. Για να αφυπνίζω τους 
ανθρώπους, να χαρίζουν το δώρο της ζωής». 
   Η Αγγελική χαμογέλασε, σηκώθηκε, χαιρέτισε τη Μυρτώ 
και απομακρύνθηκε. Η Μυρτώ ακολούθησε οπτικά την 
πορεία της και την είδε να κοντοστέκεται στην πόρτα για να 
την χαιρετίσει εκ νέου με ένα νεύμα. Έξω χιόνιζε πια, μα 
στη σκέψη της Μυρτούς είχαν ανθίσει κιόλας λουλούδια. 

Νατάσα Χασάκιοϊλη 

Αλέξανδρος 

   Πετάχτηκε όρθιος απ’ το κρεβάτι του. Άρχισε να 
βηματίζει πέρα-δώθε μέσα στο δωμάτιο. Πήρε τα χάπια 
του και άρχισε να φουσκώνει. Ένιωθε τα νεύρα του να 
τεντώνονται. Πίστευε πως οι δυνάμεις που τον καθοδηγούν 
και τον προστατεύουν του έστελναν μήνυμα για κάποια 
αποστολή. 
   Αφού βημάτισε αρκετή ώρα, πήρε την απόφαση. «Θα 
κινηθώ ανατολικά» σκέφτηκε, «όπως ο Αλέξανδρος». Πήρε 
το αυτοκίνητό του, τον Βουκεφάλα όπως τον έλεγε και 
ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη. 
   Είχε εικοσιτέσσερις ώρες να κοιμηθεί. Στο δρόμο έβλεπε 
τα σύννεφα να παίρνουν παράξενα σχήματα και πίστευε ότι 
οι θεοί του στέλνουν μηνύματα και προσπαθούσε να τα 
ερμηνεύσει. Κάποια στιγμή, στη μέση της διαδρομής, τα 
μάτια του έκλεισαν. Το αμάξι έφυγε από το δρόμο, έφερε 
δυο-τρεις στροφές στον αέρα και προσγειώθηκε ανώμαλα, 
με τις ρόδες προς τα πάνω. 
   Τότε ξύπνησε. Η πόρτα του ήταν κλειδωμένη. Άνοιξε με 
το χερούλι το τζάμι και βγήκε γρήγορα έξω. Για πέντε 
λεπτά καθόταν εκεί και έβλεπε το αμάξι. Ύστερα βγήκε στο 
δρόμο και έκανε ωτοστόπ. Κανένας δεν σταματούσε ώσπου 
για καλή του τύχη σταμάτησε ένα φορτηγό. Ήταν μέσα δύο 
τύποι και του χαμογέλασαν. 
   «Καλημέρα, στρατηγέ» του είπαν ή έτσι του φάνηκε ότι 
είπαν. Ανέβηκε πάνω και συνέχισαν. Στην είσοδο της πόλης 
κατέβηκε και πήγε στον Ερυθρό Σταυρό γιατί είχε κάποια 
επιπόλαια τραύματα. Αφού τον περιποιήθηκαν βγήκε έξω 
και άρχισε να περπατάει. Τα κτίρια του φαίνονταν μικρά 
και οι άνθρωποι νάνοι. Πήγε στον Άγιο-Δημήτριο και 
άναψε ένα κερί. Συνέχισε το περπάτημα και κατευθύνθηκε 
στην παραλία. Εκεί έβγαλε το χρυσό του δαχτυλίδι και το 
κατάπιε για να μην καταλάβουν ποιος είναι άμα τον πιάσουν 
αιχμάλωτο. 
   Συνέχισε τις άσκοπες βόλτες ώσπου ο ήλιος έδυσε. 
Άρχισε σιγά-σιγά να αισθάνεται ότι μικραίνει. Τα κτίρια του 
φαίνονταν τεράστια και οι άνθρωποι γίγαντες. Πήγε τότε 
στην οδό Αγίας Σοφίας με τους πολλούς γιατρούς. Είδε 
εκεί μια γνωστή ταμπέλα και χτύπησε την πόρτα. Ο γιατρός 
του άνοιξε και τον υποδέχθηκε θερμά. Αφού συζήτησαν 
περίπου μισή ώρα, του έκανε μία ένεση και του έγραψε μια 
συνταγή. Πήρε και τηλέφωνο στους συγγενείς του να έρθουν 
να τον πάρουν. 
Μετά από οχτώ ώρες ύπνου συνήλθε και ήταν αρκετά καλά. 

 Γρηγόρης Σακαλής 

 

Τι ταλαιπωρία υπέστη ένα χαρτί περιτυλίγματος 
από σοκολατάκι 

ή οι άχρηστες σκέψεις των ανθρώπων 
 
   Η έκθεση ζωγραφικής του ζωγράφου τελείωσε. Ο 
Κυριάκος, παιδί από τη μεταφορική, ξεφόρτωσε τους 
πίνακες από το φορτηγάκι για να τους μεταφέρει  στον 2ο 
όπου ήταν το σπίτι του ζωγράφου. Από τις σκάλες, γιατί 
στο ασανσέρ δε χωρούσαν. Η προθυμία προθυμία αλλά το 
ό,τι κουράστηκε, κουράστηκε. 
   Τα σοκολατάκια, με το γαλάζιο περιτύλιγμα και 
σοκολάτα υγείας, ήταν από καιρό στο ψυγείο. Ωραία, 
σφριγηλά, με κολλαριστό το χαρτάκι, όλο ομορφιά και 
κομψότητα. 
   Σε μια στάση της δουλειάς κι αφού η ζέστη κι η δουλειά 
μαζί ανέβαζαν ρεύματα φλογερά, ιδιαίτερα στο κρανίο, η 
κυρία πρόσφερε χυμό πορτοκάλι στον Κυριάκο. Θυμήθηκε 
και τα σοκολατάκια. 
-Πάρε , Κυριάκο, ένα σοκολατάκι. 
   Το απόγευμα πήγε για μπάνιο στην κοντινή παραλία. 
Καθώς κατέβαινε τις σκάλες, γιατί φοβόταν  να ανεβεί στο 
ασανσέρ, αφού κλείστηκε, πριν από μέρες, δυο φορές σε 
άλλο ασανσέρ, μετά από βλάβη, είδε ένα χαρτάκι, γαλάζιο, 
περιτύλιγμα από σοκολατάκι, στη σκάλα που κατέληγε στην 
πόρτα της κυρίας του 1ου. 
   Το χαρτάκι έδινε μια νότα διαφορετική στα γκρίζα 
σκαλοπάτια, αλλά δεν έπαυε να είναι ένα ξένο σώμα πάνω 
στο σκαλί. 
-Αχ, Κυριάκο, Κυριάκο! 
   Την επόμενη φορά είδε το χαρτάκι τρία σκαλιά πιο πάνω, 
προς την πόρτα του ζωγράφου, από τον 1ο, μπρος στην 
πόρτα της κυρίας που ήταν. Η κυρία του 1ου που αντί να το 
μαζέψει, το πέταξε πιο πάνω! Σιγά μη μαζεύει σκουπίδια 
άλλων! Και μάλιστα να τα πετάνε μπροστά στην πόρτα της!! 
-Αχ, Κυριάκο! 
   Μια από τις επόμενες μέρες, μετά από την παραλία, 
ανεβαίνοντας στον 3ο, το μάζεψε. 
   Το χαρτάκι βρέθηκε στο πάτωμα του δωματίου της, γιατί 
της έφυγε από τα χέρια, όταν ακουμπούσε κάτω την τσάντα 
της. Περνούσε, ξαναπερνούσε. 
-Το χαρτάκι! 
   Τελικά το μάζεψε και με ένα άλλο που προοριζόταν για 
τον κάλαθο της τουαλέτας πήγε να το πετάξει.  Το χαρτάκι 
βρέθηκε όμως στο πάτωμα της τουαλέτας. Η κυρία 
περνούσε ξαναπερνούσε , το έβλεπε με τη γωνία του ματιού 
της αλλά δεν το μάζευε.  
-Ουφ, κι αυτό το χαρτάκι!! 
   Το χαρτάκι είναι για την ανακύκλωση. Το ξέρει για αυτό 
είναι ατίθασο. Ταλαιπωρημένο, αφού από κολλαριστό, 
όμορφο χαρτί για σοκολατάκια, πετάχτηκε επιπόλαια και 
αδιάφορα από τον Κυριάκο, έγινε έρμαιο στα χέρια ή 
μάλλον στα πόδια της κυρίας του 1ου , που θύμωσε όταν το 
βρήκε στην πόρτα της, ξεχάστηκε από την κυρία του 2ου 
στο πάτωμα του δωματίου της, εγκαταλείφτηκε μετά στο 
πάτωμα  της τουαλέτας και φορτώθηκε γενικά τόσες 
σκέψεις. Τόσες σκέψεις άχρηστες των ανθρώπων σαν 
απορρίμματα στον κάδο απορριμμάτων. 
   Η κυρία όμως του 2ου που τα σκέφτηκε όλα αυτά και 
αφού έγραψε την ιστορία του, θα σηκωθεί και θα το βάλει 
εκεί που ανήκει, στον κάδο ανακύκλωσης για να τελειώνει 
επιτέλους και η ταλαιπωρία του. 

Τα πράγματα 

-Τα πράγματα, πρέπει να μου δώσει τα πράγματα 
επιτέλους!                                                                        
Η πολλοστή φορά που το σκεφτόταν. 
-Γιατί τα κρατάει, τα χρειάζομαι. Θα του τηλεφωνήσω. 
Είχαν χωρίσει εδώ και καιρό. Τα πράγματα δεν της τα είχε 
επιστρέψει. Βιβλία, cd, και άλλα που  του ‘χε δανείσει. Το 
ένα βιβλίο ήταν της αδερφής της. Είχε εκτεθεί. Και το dvd  
με τη ρώσικη ταινία…. 
-Απαράδεκτο. Θα του τηλεφωνήσω. 
Είχαν χωρίσει εδώ και δέκα μήνες. Δεν ήξερε γιατί. Ήταν ο 
έρωτάς της. Δεν ήξερε γιατί. Δεν είχε καν καταλάβει τι 
άνθρωπος ήταν. Δεν ήξερε γιατί.  Ίσως γιατί οι άνθρωποι 
τελικά είναι ένα τι. 
Το σκεφτόταν συχνά. 
-Τα πράγματα , να μου δώσει τα πράγματα. 
Της είπε να της τα δώσει όταν χώριζαν. 
-Έλα αύριο στο σπίτι να  πάρεις τα πράγματα. Δε θυμάμαι 
ποια ακριβώς είναι. 
Την άλλη μέρα της είπε ότι είναι κουρασμένος. Την τρίτη 
δεν απάντησε. Χάθηκαν. Τα πράγματα όμως τους ένωναν 
ακόμη. 



-Πρέπει να μου τα δώσει.  
Δεν τολμούσε όμως να τον πάρει. Το ανέβαλλε.  
Βαθιά μέσα της ήξερε ότι ήταν η κλωστή που τους έδενε.  
Η ελπίδα. Μιας συνάντησης, μιας ένωσης.  
Κι ο αδερφός της αποφάνθηκε. Χωρίς να ξέρει. 
-Δε σου τα επιστρέφει γιατί ίσως κάτι θέλει. 
Ήταν ο έρωτάς της. Ο μόνος άνθρωπος που ήθελε να 
παντρευτεί. Στα σαράντα δύο της. 
Δεν ήξερε γιατί χώρισαν. Δεν ήξερε ποιος ήταν. 
Οι φίλοι έδωσαν χιλιάδες εκδοχές. 
-Δεν είναι ώριμος. 
-Έχει οικονομικά προβλήματα. 
-Έχει ψυχολογικά προβλήματα. 
-Είναι καλός. 
-Είναι πονηρός. 
-Απατεώνας. 
-Δεν ξέρει τι θέλει. 
-Μόνο παίρνει. 
Δεν ήξερε. Οι άνθρωποι σήμερα είναι ένα τι. Θέατρο 
σκιών, θέατρο ξενιτεμένων εαυτών. Μάσκες, μάσκες παντού. 
Πέρασαν δώδεκα μήνες. Τα πράγματα είναι ακόμη στο 
σπίτι του. 
-Θα του τηλεφωνήσω. 
Δε θα του τηλεφωνήσει. Δε θα κόψει την κλωστή. Τα 
πράγματα θα τους ενώνουν εσαεί. Είναι ο έρωτάς της. Τα 
πράγματα είναι στον έρωτά της. 
Ίσως… Μπορεί… 
Ένα πρωί βρήκε μια κλήση. Ήταν από κείνον. Είχε πάρει 
το προηγούμενο βράδυ.  
-Καλύτερα που δεν το είδα νωρίτερα. Μη νομίσει κάτι                                        
Ήξερε ότι τα αντανακλαστικά της θα την πρόδιδαν. 
Τον πήρε το μεσημέρι. Τη ρώτησε πώς είναι, τι κάνει. 
-Μπορούμε να βρεθούμε κάποιο βράδυ.. να πιούμε ένα 
ποτό.. 
Εκείνη κοντοστάθηκε. 
-Είναι κι εκείνα τα πράγματα..να τα φέρω..  αν θέλεις.. 
Δεν απάντησε. 
-Στις εννιά στο Τρε Μαρί. 

Ξανθίππη Ζαχοπούλου 
 

Η προσθεσμία 

   Προχωρούσε γρήγορα στον νυχτερινό δρόμο. Κανείς δεν 
παραφυλούσε στα παράθυρα. Η μοναξιά του 
οδοστρώματος διακόπτονταν από το φως την φαναριών. 
Είχε βρεθεί να προσέχει τη βροχή νωρίτερα και τώρα οι 
λάμπες σε μια συμμετρική αναλογία ζωγράφιζαν στον 
δρόμο τη μορφή τους. Πάντα ταξίδευε στην οπτασία αυτού 
του δρόμου. Άλλοι πρόσεχαν τα κακοπαρκαρισμένα 
αυτοκίνητα, άλλοι τα ξεχασμένα καφάσια του μανάβη, 
άλλοι τα πλημμυρισμένα δοχεία ανακύκλωσης. Μα αυτή 
ήταν η ηρωίδα του βιβλίου της. Αυτή ζούσε στην ταινία της 
βροχής της. 
   Προχωρούσε γρήγορα στον νυχτερινό δρόμο. Τα 
γοβάκια της κατάστρεφαν την γαλήνη του δρόμου. Τα 
λάτρευε αυτά τα γοβάκια, τα κυοφορούσε στη σκέψη της 
για χρόνια. Ήταν μονόδρομος η αγορά τους όταν τα 
αντίκρισε στην αγορά της ελβετικής πόλης. Δεν ήταν 
ακριβά, πόσο λάθος γνωστή είναι η καθημερινότητα της 
Ελβετίας! Ήταν, όμως, πολύτιμα. Ήταν τα γοβάκια της και 
φώναζαν κάθε φορά που τα φορούσε. Χτυπούσαν στο 
πεζοδρόμιο, αντηχούσαν έντονα. Αν ήταν άλλο ζευγάρι 
υποδήματα θα έβλεπε τα νεύρα της να τρέχουν στο δρόμο. 
Μα, τώρα ακουγόταν τόσο ρυθμικό και μελωδικό το 
χτύπημά τους. 
Εδώ, εδώ, εδώ! Περνώ, περνώ, περνώ! 
   Προχωρούσε γρήγορα στον νυχτερινό δρόμο. 
Σπαρταρούσε στο νυχτερινό δρόμο. Η όρασή της ήταν 
γυάλινη, γεμάτη με τις υδάτινες αντανακλάσεις των οδικών 
λαμπτήρων. Συμμετρικές στήλες κρεμόταν απειλητικά στο 
δεξί οδόστρωμα. Πρόσεξε τις κακοτεχνίες που είχε ο 
δρόμος. Αυτή η απόσταση μεταξύ των λαμπτήρων έχασκε 
σαν στόμα ατάιστο. Ούτε τα σπίτια, ούτε τα παρκαρισμένα 
αυτοκίνητα χόρταιναν το κενό. Μόνο στα παράθυρα 
παχουλά παιδιά άχνιζαν τα κρύα τζάμια. Τόσα μάτια να 
ακολουθούν την νυχτερινή της διαδρομή. 
   Προχωρούσε γρήγορα στον νυχτερινό δρόμο. Οι 
θόρυβοι γέμιζαν την οστική ακοή της. Κάθε κύτταρο 
ξεχείλιζε ήχους. Τα λαμπιόνια των μπαλκονιών, οι υλακές 
των αδέσποτων, τα μαρσαρίσματα των αδέξιων οδηγών. 
Πόσο επιθυμούσε να ακούσει τα γοβάκια της να 
κροταλίζουν στο πεζοδρόμιο. Ήταν ο ήχος της συντροφιάς 
της από τότε που τα κυοφορούσε στις επιθυμίες της. Και τα 
αντίκρισε στην ελβετική βιτρίνα. Και τα έκανε ολόδικά της 

να αντηχούν σαν τα νομίσματα που μάζευε για να τα 
αποκτήσει. Ήταν τα γοβάκια της, ο οδικός της χάρτης. 
Εκεί, εκεί, εκεί! Προχώρα, προχώρα, προχώρα! 
   Προχωρούσε γρήγορα στον νυχτερινό δρόμο. Είχα 
φτερά και πετούσε από το πεζοδρόμιο στο οδόστρωμα. 
Αιωρούνταν όπου γυάλιζαν τα φώτα στα νερά της βροχής. 
Οι λαμπτήρες άγγελοι οδηγούσαν την πορεία της. Ήταν 
ηθοποιός σε γαλλική ταινία, ήταν χορεύτρια σε αμερικάνικο 
μιούζικαλ, ήταν γυναίκα της επαρχίας. Όλοι την έβλεπαν, 
κάνεις δεν την γνώριζε. Όλοι της μιλούσαν, κανείς δεν την 
αντιλαμβανόταν. Η ευθεία του δρόμου ήταν άδεια εκτός 
από το σταυροδρόμι. Μόνο, οι γωνίες περίμεναν γεμάτες 
με σκυλιά. Τα αδέσποτα της καρδιάς τους. Και αυτή 
πετούσε σαν αλύτρωτη ψυχή. 
   Προχωρούσε γρήγορα στον νυχτερινό δρόμο. Τα 
γοβάκια χτυπούσαν ανελέητα το πεζοδρόμιο. Επώδυνοι 
ήχοι στα αυτιά της. Τα κυοφορημένα του ονείρου της, με 
κόπο συντηρημένα γοβάκια της κατάκτησης, της μελωδικής 
ανάγκης. Αυτά τα γοβάκια με τα κενά τακούνια, που 
ηχούσαν σε κάθε επώδυνο βήμα, που αντηχούσαν σαν 
Ερινύες. Άδεια, κενά, ηχηρά τακούνια των ονειρικών 
διαδρομών, των ειρηνικών σκέψεων.  
Έτρεχαν στο βροχερό οδόστρωμα. 
Τρέξε, τρέξε, τρέξε! Γράψε, γράψε, γράψε! 
Πρόλαβε την προθεσμία. 
Την προθεσμία. 
Να γράψεις για τον υγρό μοναχικό δρόμο της νύχτας. 
Να γράψεις για τα πολύτιμα, ηχηρά γοβάκια. 
Με τα χαμηλά, θορυβώδη τακούνια. 
Αυτά τα κενά. 

                                                Λίνα Βαταντζή 
 

Αιχμάλωτος 
(αφήγημα δομημένου υπερρεαλισμού) 

 
   Γιγαντιαίες μεταπτώσεις στο πέλμα της ονείρωξης 
διόγκωσαν τους λεμφαδένες του πέους. Τα μάλλινα 
υφάσματα του δέρματος καταβυθίζονταν στης φαντασιακής 
δέσμης την διέγερση. Οι πτυχώσεις κέρινων ομοιωμάτων 
υποδέχονταν με θράσος τις ακρογωνιαίες αναλαμπές των 
δακτύλων. Τρία ολοστρόγγυλα τετραγωνισμένα διανύσματα 
περικύκλωναν το μένος της εξωτερικευμένης βαναυσότητας, 
να αποσπούν της μακαριότητας το πρελούδιο από τα 
γάργαρα βρέφη του πνεύματος. Δοξολογίες ερωτικής 
επιθυμίας ανέκρουαν στης πόλωσης τον αυχένα τα κολάρα 
μαζικής μετάγγισης ιδεών, ακατάλληλων για ενήλικες. 
Σκέψεις ηδονικών παφλασμών κατέρρεαν εντός των 
τοιχωμάτων της σεξουαλικής αποτοξίνωσης. Δέσμιος στα 
περιττώματα νουθεσιών της χθεσινής αποτέφρωσης 
ασπάστηκα το κέλυφος γλωσσικής λακτόζης να 
εκσπερματώσω στου βλέφαρου το άλγος. Λεπρές μάζες 
οξυγόνου αντιπάλευαν τα μηνίγγια ανάσας που έκρουαν τον 
κίνδυνο ολοκληρωτικής απομάγευσης του έρωτος. Τα 
γάντια σπίρτων λεύκαναν τη ναφθαλίνη λουσμένου 
μαυσωλείου, περιφρουρώντας τον ανήθικο  χαρακτήρα της 
συνουσιαστικής καταδίκης.  
   Οι φλέβες των άνω άκρων συναπαντήθηκαν με την 
ομοούσια αιμομιξία νεκρικών αισθημάτων. Τα καρποφόρα 
τέλματα της χρονικής διάρκειας μόχθησαν ακαριαία να 
υπερβούν τις ενοχές διαστρέμματος, καθώς υπέγραφα τα 
νοσήλια της μελλοντικής μου εισαγωγής. Χειρουργική 
αποκτήνωση στον ομφάλιο λώρο της μητρικής έλξης 
κατέτασσε τους οπτικούς σκελετούς στα δόγματα του 
μοντερνισμού. Ήταν οι ίδιες λέξεις που μέχρι πρότινος, 
καθημαγμένες στις λακανικές απαγορεύσεις, αντιπρότειναν 
υπακοή και πίστη στα καρποφόρα βλαστάρια ροζιασμένης 
απόφραξης. Τρομαγμένη η αγχόνη λεκιασμένων υγρών 
αχολογούσε στο περίγραμμα μεμονωμένων εκριζώσεων. 
Στα γλωσσικά σχήματα των τετραγωνισμένων σημειώσεων, 
η τέχνη της διοπτροφόρου εποχής άνοιξε τα μανταλωμένα 
όμματα του μυθιστορήματος να ξεναγήσει τον επίδοξο 
θηριοδαμαστή στα σκεύη της απόλαυσης.  
   Οι κολπικές εκκρίσεις τολμηρών υποθέσεων στιγμάτισαν 
με τρόπο ανεπανάληπτης υφής τα γκριζωπά μαστάρια της 
γυναικός. Οι εξογκωμένες ρώγες διαιωνίστηκαν  στου 
ασύρματου σκελετού το κρανίο. Ο μηρός της γυναικός 
απλώθηκε σαν τανάλια στο σχήμα των όρχεων. Η πίεση 
στους καρδιακούς παλμούς εγκολπώθηκε το στήθος του 
άρρενος αποστέλλοντας ανά διαστήματα καρκινικά 
αποστάγματα έλκους. Οι πληγές εν σώματι  εξακοντίζονταν 
στης χωρικής διάστασης το απαύγασμα. Λεπτεπίλεπτες 
επιστρώσεις ερωτογενούς ζύμωσης κάρφωναν με πείσμα το 
εκμαγείο της ανάρρωσης στα σεντόνια θερμοφόρων κλινών. 

Γεώργιος Καστριώτης                                            

Αρχισυντάκτης: Αντώνης Χαριστός 
 

Συγγραφείς: Αντώνης Χαριστός 

Νατάσα Χασάκιοϊλη 
Αργύρης Φυτάκης 

Δημήτρης Αθανασέλος 
Φανή Χούρσογλου 
Μαρία Πανούτσου 
Δήμητρα Κουβάτα 

Νίκη Σκουτέρη 
Μαρία  Βαρταμτζίδου  

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης 
Χριστόφορος Τριάντης 

Αλεξία Καλογεροπούλου 
Πηνελόπη Τριάντου 
Ελένη Παρασχίδου 

Ξανθίππη Ζαχοπούλου 
Γρηγόρης Σακαλής 

Λίνα Βαταντζή 
Αλίνα Τριανταφύλλου 
Δαβλαρα Αναστασία 

Ελένη Δεληβοριά 
Λυδία Κασσαβέτη 

Έλενα Λιάτου 
Γεώργιος Καστριώτης                                             

 
 

 
  
 
 
   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

*Τα κείμενα των συντακτών εκπροσωπούν αποκλειστικά απόψεις 
και θέσεις των ιδίων και δεν σχετίζονται με τις αντίστοιχες της 

Υπερρεαλιστικής Ομάδας Θεσσαλονίκης και του Εκδότη  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


