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Λασπότοποι 

   Στη μνήμη των εκατομμυρίων δουλοπαροίκων της ρωσικής γης 

   Οι ψίθυροι από καιρό σε καιρό διαδίδονταν με ταχύτητα 
φωτός στην αχανή ρωσική γη. Ψίθυροι, το περιεχόμενο 
των οποίων ποίκιλε, απ’ τον κοινωνικό αντίκτυπο έως τα 
απόκρυφα συμβάντα και ευτράπελα του αυτοκρατορικού 
κύκλου. Οι γλώσσες όλων των κοινωνικών τάξεων 
μετέφεραν, με το δικό τους τρόπο, τις ερμηνείες των 
διαδραματιζόμενων γεγονότων της πρωτευούσης, 
επηρεασμένες άμεσα απ’ τα ατομικά και συλλογικά 
βιώματα του μικροκόσμου των. Τούτες τις μέρες οι άνεμοι 
έπνεαν ούριοι πάνω απ’ τα τείχη του Κρεμλίνου. Ο νέος 
Αυτοκράτορας, Αλέξανδρος Β΄, ο οποίος ανήλθε στο 
ύπατο αξίωμα στα 1855, μολονότι δεν διέθετε 
μεταρρυθμιστικές χάρες έχαιρε ωστόσο πονηρής 
διπλωματικής φύσης. Έθεσε σε εφαρμογή σχέδια τα οποία 
είχαν εκπονηθεί στα χρόνια του Νικολάου Α΄ κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1830 και τα οποία αφορούσαν, 
μεταξύ άλλων, τη διευθέτηση του ζητήματος των 
δουλοπαροίκων, δεδομένου των νέων συνθηκών όπως αυτές 
προέκυπταν στο ευμετάβλητο τοπικό και διεθνές επίπεδο 
εξαιτίας των αλλεπάλληλων γεγονότων ισχύος. Τα 
τελευταία είχαν ήδη προλογίσει την έντονη παρουσία τους 
και στην ρωσική αυτοκρατορία καθώς, από τη μία πλευρά 
η γαλλική επανάσταση στα 1789 και από την άλλη η 
ελληνική επανάσταση στα 1821 προκάλεσαν πολλαπλές 
ρωγμές στο πλέγμα συντηρητικού ελέγχου το οποίο 
επιβλήθηκε απ’ τις ηγεμονεύουσες δυνάμεις της εποχής. 
   Στη Ρωσία, τα φιλελληνικά αισθήματα κατέκλυσαν 
διάφορα στρώματα της κοινωνίας. Η κοινή γνώμη τάχθηκε 
αναφανδόν υπέρ του αγώνος ανεξαρτησίας των ελλήνων, 
ενώ αξιωματικοί του ρωσικού στρατού υπέβαλαν, μαζικά, 
αιτήσεις μετάθεσης από την τσαρική φρουρά στα 
αντίστοιχα συντάγματα τα οποία έδρευαν στα νότια της 
χώρας, προετοιμαζόμενα να βαδίσουν εναντίον της 
Οθωμανικής Πύλης. Ανάμεσα στους υποστηρικτές των 
δικαίων της ελληνικής ανεξαρτησίας υπήρξαν ρώσοι 
φιλελεύθεροι διανοούμενοι. Στον ελληνικό αγώνα 
καθρέφτιζαν ενδόμυχες επιδιώξεις οι οποίες απέκτησαν 
σάρκα και οστά στην εξέγερση των Δεκεμβριστών στις 14 
Δεκεμβρίου 1825, εναντίον του τσάρου Νικολάου Α΄. Οι 
περισσότεροι εκ των συμμετεχόντων ανήκαν στις ανώτερες 
κοινωνικές τάξεις. Ορισμένοι εξ αυτών είχαν συμμετάσχει 
στους Ναπολεόντειους πολέμους και στον αγώνα της 
ελληνικής παλιγγενεσίας προ-οικονομούσαν την πάλη για 
την απελευθέρωση της Ρωσίας. Υπήρξε έντονος ο απόηχος 
της δράσης των ευρύτερα στις πόλεις και την ύπαιθρο 
χώρα. Ήτο τέτοιας απήχησης η πίεση στα κλιμάκια της 
εξουσίας ώστε ο τσάρος Νικόλαος Α΄ επέσπευσε την 
ανάμειξη στο Ανατολικό ζήτημα και τη συμμετοχή στο 
πλευρό των Ελλήνων με την κήρυξη του ρωσο-τουρκικού 
πολέμου. Μολονότι, οι πρωταίτιοι καταδικάστηκαν σε 
θάνατο και εκτελέστηκαν δι’ απαγχονισμού είτε εστάλησαν 
σε κάτεργα της Σιβηρίας, με τις πολικές θερμοκρασίες να 
σκεπάζουν κάτω από τόνους ψύχους τα ιστορικά ίχνη της 
απόπειρας, η ανάμνηση σιγόκαιγε. Ανάμνηση, η υπαρξιακή 
αγωνία της οποίας εναπόθετε τις ελπίδες για την 
αναγνώρισή της στα πρόσωπα εκατομμυρίων 
δουλοπαροίκων καθώς ματαίωναν την ανθρώπινη υπόσταση 
στα κτηνώδη μαστίγια των γαιοκτημόνων.  
   Η έλευση του Αλέξανδρου Β΄ στον αυτοκρατορικό 
θρόνο δεν έμελλε να εξελιχθεί σε ναρκοθετημένο πεδίο 
αντιδράσεων. Αντίθετα, αντιλαμβανόμενος τις εξελίξεις στο 
ευρωπαϊκό στερέωμα και προλαμβάνοντας καταστάσεις της 
εγχώριας ισορροπίας, καθώς σέρνονταν η Ρωσία 
καθημαγμένη στα φεουδαρχικά και ημι-βιομηχανικά 
πρότυπα περασμένων εποχών, τόλμησε να καταγράψει τις 
επείγουσες ανάγκες της κοινωνίας στο παρόν και το μέλλον 
με γνώμονα την επιβίωση του θρόνου. Συγκρότησε σώμα 
εξειδικευμένων προσώπων το οποίο ασχολήθηκε 
επισταμένα με το ζήτημα των αγροτικών σχέσεων στην 
ύπαιθρο και τις προϋποθέσεις εκσυγχρονισμού της 
οικονομικής δομής στα βιομηχανικά κέντρα. Στα νέα 
δεδομένα, οι ίδιοι οι αριστοκράτες έμοιαζαν δεκτικοί στην 
απελευθέρωση των δουλοπαροίκων λαμβάνοντας υπόψη 
πως μεγάλο τμήμα της ιδιοκτησίας των είχε απολεσθεί 
καθότι υποθηκεύτηκε σε τραπεζικούς οργανισμούς και 
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις υπέρ του κράτους. Η ίδια η 
φιλοδοξία διατήρησης των στην προμετωπίδα της 

κοινωνικής ιεραρχίας τούς έσπρωχνε ολοένα περισσότερο 
να αποδεχτούν λύσεις τις οποίες είχαν καταστήσει 
απαγορευτικές στο παρελθόν και αιτία διενέξεων. Το 
πρόβλημα το οποίο ανακίνησε η μεταρρυθμιστική πολιτική 
του τσάρου σχετίζονταν με το μέλλον των δουλοπαροίκων. 
Το βασικό ερώτημα αφορούσε, εάν θα εξακολουθούσαν να 
υπάγονται στους γαιοκτήμονες ή εάν θα μετατρέπονταν σε 
ανεξάρτητους κοινόχρηστους ιδιοκτήτες. Η εξισορρόπηση 
των αντιτιθέμενων απόψεων επιτεύχθηκε με την εισαγωγή 
τριών μέτρων. Ένα εξ αυτών, και το πλέον ιδιόμορφο, 
αφορούσε την καταβολή χρηματικού ποσού, εκ μέρους των 
απελεύθερων, στον γαιοκτήμονα για τη γη προς διάθεση 
σειράς εξαγορών. Προς ενίσχυση των νέων αγροτών 
ιδιοκτητών το κράτος θα αναλάμβανε να καλύψει το 
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνολικού ποσού 
και το εναπομείναντα υπόλοιπο θα ισοψηφούνταν απ’ τα 
κέρδη της παραγωγής των, ποσό το οποίο θα 
καταβάλλονταν στην κυβέρνηση εντός διαστήματος μισού 
αιώνος.  
   Στις 19 Φεβρουαρίου 1861 υπεγράφη το «Μανιφέστο 
της Απελευθέρωσης», το οποίο συντάσσονταν σε ένα 
πολυάριθμο πλέγμα νομικών πράξεων και κανονισμών. Με 
το εν λόγω έγγραφο, το οποίο έφερε την αυτοκρατορική 
σφραγίδα, οι δουλοπάροικοι αποκτούσαν πλήρη 
δικαιώματα ελεύθερων πολιτών, ενώ ορίζονταν και η 
διαδικασία εξαγοράς γης από τους υφιστάμενους 
γαιοκτήμονες. Η γη αποτελούσε συνώνυμο της νέας 
δέσμευσης των απελεύθερων καθώς πλέον υποτάσσονταν 
στα αόρατα νήματα της καπιταλιστικής οικονομικής 
οργάνωσης με τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα να εγγυώνται την παραχώρηση δανείων με 
τοκογλυφικούς όρους αποδοχής. Η ελευθερία θα 
μετατρέπονταν εκ νέου σε συνώνυμο της ματαίωσης στο 
αδιάφορο φόντο εγγράφων και γραφειοκρατικών 
γραναζιών. Η καπιταλιστική διάρθρωση της αγροτικής 
παραγωγής σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις και τις δικλείδες 
ασφαλείας, τα οποία επέβαλε η αθέατη όψη της ελεύθερης 
αγοράς, μακροπρόθεσμα υπονόμευσαν αντί να 
ισχυροποιήσουν την απολυταρχική θέσμιση της εξουσίας. 
Η απόλυτη ταύτιση του απελεύθερου δουλοπάροικου με 
τους νέους ενοικιαστές της ζωής του, νέμονταν τις 
προοπτικές των συνθηκών που προκαλούνταν στην 
ύπαιθρο. Η μεταρρυθμιστική μεταβολή οδήγησε σε 
διάψευση των προϋποθέσεων της επαγγελλόμενης 
ελευθερίας. Σε βάθος χρόνου, η χρεοκοπία των νέων 
ιδιοκτητών υπό το βάρος δυσθεώρητων υποχρεώσεων, στις 
οποίες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν, φορολογικών και 
δανειακών, που σαν θηλιές στο λαιμό περιόριζαν τις 
διόδους αναπνοής και με την παραγωγή να εξανεμίζεται 
στις ανειλημμένες δραστηριότητες των προηγούμενων 
δεσμεύσεων, το κοινωνικό σύστημα μετατράπηκε σε πεδίο 
αποστροφής και οι εξεγέρσεις καθόρισαν το ειδυλλιακό 
τοπία της ρωσικής γης με την πείνα και την εξαθλίωση σε 
πρώτο πλάνο. 
    Κι αν το μέλλον βάδιζε αβέβαιο αλλά βαπτισμένο στα 
ενθουσιώδη κηρύγματα των προοπτικών, τα οποία 
διαμόρφωνε λαθραία η υποβολή φιλελεύθερων ιδεών απ’ τα 
μήκη και πλάτη των ευρωπαϊκών ακαδημιών, στις 18 
Φεβρουαρίου 1864, μία ημέρα προτού τοιχοκολληθούν τα 
νομοθετικά μέτρα με επικυρωμένη την αυτοκρατορική 
βούληση να στιγματίζει το λευκό δέρμα των κειμένων, 
τίποτα δεν προμήνυε τα όσα θα επακολουθούσαν και θα 
μεταμόρφωναν το πρόσωπο της χώρας. Πράγματι, επί 
δεκαετίες, τα τεκταινόμενα στην πρωτεύουσα με 
αντανάκλαση στα σημαντικότερα αστικά κέντρα 
μεταδίδονταν με καθυστέρηση στην περιφέρεια και δη στις 
υπανάπτυκτες αγροτικές περιοχές. Απ’ το χάρτη των 
καθυστερημένων ενημερώσεων δεν έλειπε το Βορόνεζ, 
αστικό συγκρότημα στα σύνορα με την Ουκρανία. Λίγο 
προτού εκβάλει στον ποταμό Ντον μία ευθεία γραμμή 
τέμνει το κέντρο αυτής από τη Μόσχα, με το 
σιδηροδρομικό δίκτυο να είναι από τα πρώτα τα οποία 
οικοδομήθηκαν στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της νέας 
Ρωσίας. Ήδη, από τα χρόνια του Μεγάλου Πέτρου, 
απαγκιστρώθηκε γύρω της μία κομβικής σημασίας 
στρατιωτική αξία στην προάσπιση αφενός απ’ τις ταταρικές 
επιδρομές αφετέρου απ’ τον οθωμανικό κίνδυνο. 
Συμπληρώνονταν από εκτάσεις εύφορων εδαφών τα μήκη 
των οπίων διακόπτονταν απότομα στο βάθος του ορίζοντα, 

καθώς τα οπτικά μέσα δεν ήταν σε θέση να εγκολπωθούν 
το μέγεθός των. Η γεωργική ενασχόληση, στα 
φεουδαρχικά προπύργια του παρελθόντος, μονοπωλούσε 
το ενδιαφέρον καθώς κείτονταν μακράν από τις εξελίξεις 
και τις μεταβολές του αστικού ιστού. Στο χωριό 
Nizhnedevitsk η ζωή κυλούσε ξεχασμένη στους ρυθμούς 
της αριστοκρατίας των γαιοκτημόνων, ως παρακλάδι 
ενδόξου παρελθόντος.                                   
Στα κτήματα του Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς εργάζονταν 
πλήθος δουλοπάροικοι, όλων των ηλικιών. Οι δεσμοί 
αίματος συγγένευαν με την προσήλωση στην εκ φύσεως 
δουλείας που η μοίρα έλαχε. Κύρια ενασχόληση η 
παραγωγή σιταριού, το οποίο ευνοούνταν απ’ τις 
μεταβολές των καιρικών συνθηκών, καθώς το ζεστό κλίμα 
εναλλάσσονταν με το εύκρατο και η συγκομιδή κάλυπτε τις 
ανάγκες της ρωσικής κοινωνίας, με τα περισσεύματα να 
καταλήγουν στους στομαχικούς αδένες των 
δουλοπαροίκων. Ο Βλαντιμίρ Μουρόφ γεννήθηκε στις 
αγκάλες της εκμετάλλευσης. Υπήρξε ο εκπρόσωπος της 
τρίτης γενιάς εργατών γης, συνεχίζοντας την μακρόπνοη 
κατεύθυνση της ιστορίας στα δεδομένα που προηγήθηκαν 
και όσων έμελλε να ακολουθήσουν σε συντεταγμένη 
πορεία. Η ζωή του υπήρξε δεμένη κυριολεκτικά στην 
ιδιοκτησία του Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς. Το πρώτο και 
μοναδικό πράγμα το οποίο διδάχτηκε, καθώς οι παλάμες 
των χεριών του μάτωναν στις αγκαθωτές άκρες του σίτου, 
ήταν η πειθαρχία στις εντολές των επιστατών και η απόλυτη 
υπαγωγή στις προσταγές του φεουδάρχη. Μία αμείλικτη 
υπακοή επιβάλλονταν στην συναίσθηση του καθήκοντος. 
Εξάλλου, η ανθρώπινη πλευρά της εργασίας δεν είχε 
χτυπήσει ποτέ την εξώθυρα της ιδιοκτησίας. Ήτο έξυπνος 
και σωματώδης. Το πρώτο αποτελούσε μειονέκτημα, το 
δεύτερο προτέρημα. Γράμματα έμαθε αποστηθίζοντας τα 
παραμύθια τα οποία μετέδιδαν προφορικά οι μεγαλύτεροι 
σε ηλικία για να κοιμίζουν τις ανησυχίες και τους φόβους 
των παιδιών. Οι μύες των χεριών του και η σωματοδομή 
του επέβαλαν ολοένα σκληρότερες εργασίες. Οι επιστάτες 
υπήρξαν επιφυλακτικοί με τον ίδιο. Όσο βίαια ξέσπαγαν 
έναντι των υπολοίπων δουλοπάροικων, στους οποίους 
εξασκούσαν τη χρήση της βέργας, άλλο τόσο διατηρούσαν 
αποστάσεις από τον γιγαντόσωμο άνδρα. Το μίσος και η 
απέχθεια προς το πρόσωπό του μεταφέρονταν στις 
διαταγές που τον πειθαρχούσαν σε αλλεπάλληλες 
εξοντωτικές εργασίες. Ο ίδιος, ο Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς, 
είχε στρέψει πολλάκις το μένος εναντίον του. 
   Το πρωί της 18ης Φεβρουαρίου 1861, και καθώς οι 
δείκτες του ρολογιού κυλούσαν αντίστροφα προκειμένου 
να τοιχοκολληθεί το αυτοκρατορικό διάταγμα που 
κανονιοβολούσε τον θεσμό της δουλείας και σήμανε την 
απελευθέρωση εκατομμυρίων υπό το ζυγό των 
γαιοκτημόνων, ο Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς επιθεώρησε τις 
απέραντες εκτάσεις γης που ανήκαν στην ιδιοκτησία του. Ο 
θερισμός είχε ολοκληρωθεί. Η σπορά είχε βλαστήσει και η 
συγκομιδή υπερέβη τις προσδοκίες. Έμενε ωστόσο η 
νοσταλγία αλλοτινών εποχών καθώς το κέρδος της 
παραγωγικής δραστηριότητας το καρπώθηκε η κεντρική 
τράπεζα της Ρωσίας, στην οποία ήταν υποθηκευμένο το 
μεγαλύτερο μέρος αυτής. Ήτο το τίμημα προκειμένου να 
διατηρηθούν ο τρόπος ζωής, τα φανταχτερά χρώματα της 
γεωργικής αριστοκρατίας και οι ιδιαίτερες σχέσεις με την 
εξουσία του χρήματος, αφυδατώνοντας, με αυξημένη 
πίεση, τα τελευταία στρώματα λίπους της τοπικής 
ιεραρχίας. Πρόσωπα και οικογενειακοί χρόνοι σμιλεύονταν 
στο νου του Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς. Σαν 
κινηματογραφικό σενάριο οι εικόνες ζωντάνευαν ενώπιον 
του. Οι φλόγες της δόξης κατέρρεαν όσο οι εικόνες 
διαδέχονταν η μία την άλλη και άγγιζαν το παρόν. Το 
μαστίγιο, σύμβολο δύναμης και κυριαρχίας, 
ανεβοκατέβαινε με μανία στα πλευρά της γυαλισμένης 
μπότας. Το παρόν, στη ρεαλιστική του απογραφή, ήταν 
βουτηγμένο στη λάσπη όπως κάλυψε η πρωινή νεροποντή 
με τόνους υγροποιημένου χώματος, σχηματίζοντας εδώ κι 
εκεί στην πεδιάδα λίμνες. Γύρω απ’ αυτές ιδρωμένη η γη 
μετρούσε τις πληγές της. Τα εργαλεία των χειρωνάκτων 
εργατών και οι αναχρονιστικές μέθοδοι καλλιέργειας 
μετέτρεπαν το σώμα της σε πεδίο χαραγμένων 
συνειδήσεων. Εκάστοτε χέρι δουλοπάροικου μετέφραζε τις 
απωθημένες του αγωνίες και την άρνηση των επιθυμιών σε 
αιμάτινη χαρακιά στα χωμάτινα επίπεδα, διαπερνώντας τα 



υπαρξιακά προβλήματα επιβίωσης στις ακόρεστες 
αναπαραγωγές της φύσης. Κάθε σοδιά ήτο γιορτή ζωής 
μέχρις ότου ο επικεφαλής των επιστατών ορίσει εκ νέου το 
εποχικό πρόγραμμα σποράς και τα άγχη καταλύσουν κάθε 
πτυχή της σκέψης των. 

 
Προχώρησε λίγα μέτρα με τα υποδήματα να πνίγονται στα 
δροσερά πατώματα της πεδιάδας. Έμεινε ασάλευτος για 
ώρα. Από μακριά φάνηκαν οι δουλοπάροικοι υπό τη 
συνοδεία επιστατών. Στη θέα τους έστρεψε με αποστροφή 
το βλέμμα και το εναπόθεσε με μίσος πάνω στα 
ηλιοκαμένα τους πρόσωπα. Κατάκοποι από τους μήνες 
εργασίας που προηγήθηκαν μαρμάρωσαν στην 
ακτινογραφία των ματιών του. Στο πρόσωπό του είχε 
σχηματιστεί η παραίσθηση των ειδήσεων των οποίων θα 
γινόταν αγγελιοφόρος. Παρατάχθηκε έναντι των. 
«Αύριο θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχείο του Βορονέζ 
όπως και σε όλη τη ρωσική επικράτεια, το αυτοκρατορικό 
διάταγμα με το οποίο δεν ανήκετε πλέον στην ιδιοκτησία 
μου, είστε ελεύθεροι» είπε και ο τόνος της φωνής του 
ειρωνικά κοντοστάθηκε προτού συνεχίσει «Θα έχετε από 
εδώ και στο εξής το δικαίωμα να αγοράσετε γη της οποίας 
θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καλλιέργεια και το 
προϊόν αυτής. Αποκτάτε, επίσης, τα πολιτικά δικαιώματα 
των Ρώσων πολιτών. Με άλλα λόγια, η θεία χάρη του 
Αυτοκράτορα Αλεξάνδρου Β΄, με μεγαλοσύνη, σας 
αναγνωρίζει με ανθρώπινη ιδιότητα και σας εξισώνει με τα 
δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις όλων όσων επί γενεές 
συντηρούσαμε την αξία αυτού του τόπου. Ο κάθε ένας και 
η κάθε μία από σας εντός του επόμενου τριμήνου έως και 
την πρώτη του Μάη καλείστε να απευθυνθείτε στις 
δημοτικές αρχές του Βορονέζ προκειμένου να σας 
παραχωρηθούν τα κατάλληλα έγραφα προκειμένου να 
αναζητήσετε έπειτα, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους 
φορείς της διοίκησης, γη προς αγορά. Είμαι διατεθειμένος 
μα θυσιάσω ένα τμήμα της ιδιοκτησίας μου. Τώρα που ο 
νόμος σας ονοματίζει ανθρώπους δύναμαι να εξαγοράσετε 
απ’ εμού ένα μέρος των άγονων εκτάσεων, εκτάσεων 
χιλιομέτρων, στα νότια του οικισμού για το ξεκίνημά σας. 
Τα νομικά ζητήματα και η ερμηνεία των υποχρεώσεων που 
απορρέουν απ’ αυτά θα σας δοθούν κατατοπιστικά απ’ τις 
αρμόδιες αρχές με τα επίσημα πιστοποιητικά. Όπως 
βλέπετε η πρωινή βροχή σημάδεψε αλύπητα την τελευταία 
συγκομιδή. Σήμερα, είναι καιρός να ετοιμαστείτε για την 
σπουδαία μέρα ου ξημερώνει».  
   Με τα λόγια αυτά έκλεισε τον κύκλο απέχθειας που 
ξεστομίζονταν μαζί με τις λέξεις τις οποίες έντυνε με 
νευρώνες θυμού. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία των 
δουλοπαροίκων, κόντευε τα ογδόντα έτη ζωής, ύψωσε τα 
χέρια στον σκοτεινό από μαύρα σύννεφα ουρανό. Έκλεισε 
τα μάτια και ψιθυρίζοντας ευχαριστούμε τον Αυτοκράτορα 
για τη δύναμη που απλόχερα τους χάρισε να σταθούν 
όρθιοι στον ανήφορο τον οποίο επί γενεές ακολουθούσαν. 
Και να, τώρα, βρέθηκαν  ενώπιον της στιγμής εκείνης που 
εκατομμύρια δουλοπάροικοι θα γεύονταν τους κόπους της 
ελευθερίας. Γονάτισε στα μουσκεμένα χώματα που έμαθε 
να τα καλλιεργεί από παιδί. Οι άκρες των δακτύλων του 
χώρεσαν στις χούφτες τους χώμα με το οποίο έλουσε την 
κεφαλή του. Η λάσπη άρχισε να κυλάει σε όλο του το 
κορμί. Τα δάκρυα χαράς πότιζαν τα αποξηραμένα του 
βλέφαρα και οι σχισμές απ’ τα τραύματα των επιστατών 
επουλώνονταν γευόμενες τα κάλλη των συναισθημάτων μιας 
απροσδόκητης υπερηφάνειας, η οποία εσώκλειε τους 

προστατευτικούς δασμούς της προσαρμογής στα 
κελεύσματα του ρόλου που του δίδαξαν. Μαζί του 
γονάτισαν και οι εκατοντάδες δουλοπάροικοι οι οποίοι 
μοιράζονταν μαζί του τα κοινά πλέγματα της μοίρας. 
Καθείς εξ αυτών είχε να διηγηθεί τη δική του ιστορία με τα 
βάσανα και τον πόνο κυρίαρχα μοτίβα εικονοποιίας. Τις 
ευγνωμοσύνες στον Αυτοκράτορα διαδέχτηκαν προσευχές 
στον Ύψιστο και τα σταυροκοπήματα πολλαπλασίασαν τις 
ψευδαισθήσεις τις οποίες έτρεφαν επί μακρόν ως αναγκαίο 
αποκούμπι κατανόησης και αποδοχής των συνθηκών 
διαβίωσης.  
«Άξιος! Άξιος!» φώναζαν ενώνοντας τις φωνητικές τους 
χορδές να ευλογήσουν τον Αυτοκράτορα, με τους λυγμούς 
να δραπετεύουν απ’ τα στήθια τους και τη χαρά να 
δρασκελίζει ανάμεσά τους. 
Στράφηκαν στον Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς. 
«Ευεργέτη μας! Ευεργέτη μας!» αλάλαζαν τα πλήθη και 
γονατιστοί πλησίαζαν προς το μέρος του. Εκείνος, έμενε 
αγέρωχος. Βίωνε τη στιγμή αποθέωσης ενός 
ξεθωριασμένου μεγαλείου το οποίο παρέμενε λαμπερό 
χάρη στις αδηφάγες ονειρώξεις της υποτέλειας. 
«Και τώρα διαλυθείτε» αναφώνησε έντρομος καθώς κρύος 
ιδρώτας καρφώθηκε στο μέτωπό του σκεπτόμενος τους 
παρείσακτους αυτούς πένητες μελλοντικούς ιδιοκτήτες γης 
μα τείνουν χέρι ίσως αποστάσεων στα κοινά γυμνάσια στην 
ιδιοτέλεια των συμφερόντων. 
   Οι δουλοπάροικοι πήραν το δρόμο της επιστροφής όταν 
η φωνή του Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς σκανδάλισε τα ώτα.  
«Όχι, ο Βλαντιμίρ Μουρόφ» 
   Τα βλέμματα ολονών παγωμένα στράφηκαν στο 
πρόσωπο του νεαρού. Εκείνος, κοίταξε απευθείας τον Ίλιτς 
Ρουνιάνοφ, τον υπερήλικα επικεφαλή των εργατών γης. Ο 
τελευταίος έγνεψε καταφατικά. Με την κίνηση της κεφαλής 
ώθησε τον νεαρό να κινηθεί προς το μέρος του. 
«Οι υπόλοιποι επιστρέψτε στα οικήματά σας» είπε και 
διέταξε τους επιστάτες να τους προμηθέψουν με ψωμί, 
ζάχαρη και νερό. 
   Ο Βλαντιμίρ Μουρόφ απόμεινε μονάχος. Ένα ανελέητο 
τρέμουλο έγλειψε το σώμα του καθώς ο τσιφλικάς τον 
περιτριγύριζε όπως η μύγα ορέγεται τη στοίβα κοπράνων. 
Πέρασε τη λαβή του μαστιγίου στο λαιμό του. 
Αντιλαμβάνονταν τον φόβο του νεαρού και την παράλληλη 
του κυριαρχία. 
«Και τώρα, Βλαντιμίρ, τι θα κάνεις την ελευθερία σου;» 
ρώτησε και το μένος των λέξεων, αγκαθωτό, προσγειώθηκε 
με δύναμη στα τύμπανα της πρόσληψης. 
Ο Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς παρέμεινε ψύχραιμος στις 
κινήσεις του. Μεθοδικά διοχέτευε με φόβο το σώμα που 
κείτονταν όρθιο, σχεδόν κρεμασμένο απ’ τις κατόψεις των 
ματιών του. 
«Μίλα!» τον πρόσταξε με οργή και ο δουλοπάροικος 
εκτινάχθηκε σύγκορμος απ’ τη θέση του. 
«Τι είναι η ελευθερία, Βλαντιμίρ;» ρώτησε και τα μηνίγγια 
στα ρουθούνια του δέρνονταν με πάθος και ένταση. 
   Η εκτόνωση της ιστορίας δεν είπε ακόμη την τελευταία 
της λέξη. Ο γιγαντόσωμος νέος, καθώς ξέμεινε στις 
παραμυθένιες αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας, έδειχνε 
αγκυλωμένος.  
«Θα σου δείξω τι εστί εν τοις πράγμασι ελευθερία» και με 
το μαστίγιο τον χτύπησε απότομα, λίγο πιο κάτω απ’ το 
σημείο των γονάτων.  
   Ο πόνος υπήρξε ακαριαία οξύς. Έπεσε στο έδαφος 
σφαδάζοντας. Την ίδια στιγμή επελάσαν επί του σώματος 
του, παραδομένο καθώς ήταν στο έλεος του, δεκάδες 
επαναλαμβανόμενα χτυπήματα. Τα φτωχά ρούχα που ίσα 
ίσα κάλυπταν τη γύμνια του δεν κατόρθωσαν να 
περιορίσουν τον πόνο που προκαλούσε η μανιασμένη 
κτηνωδία. Οι κραυγές εγκλωβισμένες στην στοματική 
κοιλότητα αγωνίζονταν να κρύψουν επιμελώς την 
τρομοκρατία που υφίσταντο. Ξαφνικά ένιωσε τη μπότα τού 
Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς να καμαρώνει σιμά στο πρόσωπό 
του. Η επόμενη κίνηση έμοιαζε βγαλμένη απ’ τα παιδικά 
του χρόνια όταν ο ίδιος διέταξε αναίτια να τον 
μαστιγώσουν και να τον αφήσουν ένα ολόκληρο βράδυ στο 
στάβλο με τα ζωντανά. Ήταν μόλις πέντε ετών. Η μπότα 
προσγειώθηκε νοσταλγικά στην κεφαλή πιέζοντάς την στην 
λάσπη. Σύντομα, το βρεγμένο έδαφος υποδέχτηκε το 
αμούστακο αγόρι καθώς έλιωνε στα υποστρώματά του. 
Προτού η τελευταία ανάσα εκπνεύσει ο Αλεξάντρ 
Σεργκέγιεβιτς τράβηξε την φτέρνα και οι πνεύμονες 
δέχτηκαν κύματα οξυγόνου. Ο νεαρός δουλοπάροικος 
προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στη συνείδηση της 
πραγματικότητας και το παιδικό όνειρο της αθωότητας. 
Νέες μαστιγώσεις εμφάνισαν το αποτρόπαιο θέαμα των 

αιματωμάτων στο κορμί του. Τα σκισμένα, πια, ρούχα 
είχαν παραδοθεί ολοκληρωτικά στις διαθέσεις του. Τον 
έπιασε απ’ τα μαλλιά και τον έσυρε, σάκο αδειανό, ενώπιον 
του αλόγου. Τον έδεσε σφιχτά στη σέλα. Ίσιωσε την 
φανταχτερή του ενδυμασία, επέβλεψε τον οπλισμό στη 
ζώνη και εναπόθεσε το καπέλο στην κατάλληλη θέση του 
εγκεφάλου. Κοίταξε με οίκτο τον Βλαντιμίρ Μουρόφ. Μα, 
τα αισθήματα γρήγορα υπονομεύτηκαν απ’ το μίσος το 
οποίο μορφοποιούνταν στο πρόσωπο του δουλοπάροικου. 
Η απώλεια της εξουσίας, της οποίας την απόδραση 
γίνονταν μάρτυρας, φυλάκιζε την απέχθεια για την 
απόφαση του Τσάρου και το νέο σύστημα υπηρετών που 
απομυζούσαν την αξία της αυτοτέλειας των αριστοκρατών. 
Ανήμπορος να αντιταχθεί στον κύκλο της ζωής και τον 
εκφυλισμό της τάξης του, στις παραδεδεγμένες αλήθειες 
παραλειπόμενων εποχών, στράφηκε εναντίον του Βλαντιμίρ 
Μουρόφ. Του προκαλούσε αναθυμιάσεις η μεταξύ τους 
σύγκριση. Κοντός στο ύψος, με το δεξί πόδι ασθενικό να 
τον δυσκολεύει στο βάδισμα και την ίππευση του αλόγου, 
τα περιπαιχτικά σχόλια για το τραύλισμα και η αδυναμία 
του να χειριστεί το σπαθί στους αρχοντικούς αγώνες του 
κύκλου του, μείωναν διαρκώς την προσωπικότητα του. Το 
κενό υπερκαλύπτονταν απ’ τη δύναμη και το κύρος που του 
προσέδιδε η κατοχή ιδιοκτησίας. Πράγματι, πέντε γενιές 
οικογενειακής παράδοσης προηγήθηκαν προκειμένου ο 
ίδιος να διαχειρίζεται τη μισή ρωσική γη στα νότια της 
χώρας. Στα χέρια τους γεννήθηκαν και πέθαναν 
εκατοντάδες σειρές δουλοπαροίκων. Το τέλος της μακράς 
αυτής πορείας πλησίαζε και το μέλλον φανερώνονταν 
δυσοίωνο. Τα μελλούμενα υψώνονταν αντιφατικά και η 
αμφισβήτηση της αρχής των σιγόκαιγε απειλητικά. Με τον 
Βλαντιμίρ αναίσθητο και δεμένο πισθάγκωνα ο ίδιος ίππευε 
το άλογο φέρνοντας κύκλους το λασπωμένο χωράφι. 
Γδαρμένα πλέον τα άνω και κάτω άκρα εκτόξευαν φιάλες 
αίματος. Ανικανοποίητος καθώς ήταν απ’ το θέαμα του 
υποψηφίου απελεύθερου ακινητοποίησε το άλογο και 
στάθηκε κοντά του. Έγειρε το πρόσωπό του να 
αφουγκραστεί την ανάσα του. Συνειδητοποίησε ότι ήταν εν 
ζωή.  
«Ζεις για να δεις την ελευθερία σου; Άτιμε!» αναφώνησε 
εξοργισμένος και εκτός ορίων άρπαξε το σώμα του και το 
έσυρε στο άτονο άροτρο που παρεύλανε αχρησιμοποίητη. 
Τον έδεσε στην κεφαλή του και τον διέταξε να το τραβήξει 
εμπρός για να οργώσει ο λασποχώραφο.  
   Ο Βλαντιμίρ Μουρόφ, που όλη αυτή την ώρα ψήνονταν 
στον πυρετό, με τα αιμάτινα αγγεία σπασμένα και το σώμα 
μελανιασμένο στις σχισμές του μαστιγίου, άνοιξε την 
αυλαία των οφθαλμών του. Συγκέντρωσε όσες δυνάμεις τού 
είχαν απομείνει και με αργές αλλά σταθερές κινήσεις 
σήκωσε ανάστημα στα έκπληκτα μάτια του Αλεξάντρ 
Σεργκέγιεβιτς. Εκείνος, ρούφηξε επιπόλαια το τελευταίο 
σύννεφο οξυγόνου που βρέθηκε στο διάβα του. Με τις 
κινήσεις των χεριών του ενεργοποίησε εκ νέου το μαστίγιο. 
Η ράχη του χάιδευε με βία το παραδομένο σώμα. Τα 
χτυπήματα, καθώς ενώνονταν στις ίδιες πληγές, 
προκαλούσαν αβάσταχτο πόνο. Οι κραυγές οδύνης 
σκίαζαν τα τείχη του ανέμου. Δονούνταν στα ξεθωριασμένα 
χνώτα της πεδιάδας ενώ ο Βλαντιμίρ Μουρόφ τέντωνε τους 
μύες να τραβήξει το σιδερένιο άροτρο. Κάθε χιλιοστό 
τιμωρίας έμοιαζε με τυφώνα που ούρλιαζε στα κελεύσματα 
της ελευθερίας. Η γδαρμένη σάρκα σχεδόν κρέμονταν στη 
λάσπη και το πρόσωπό του να ξεφλουδίζεται στον πυρετό. 
Ο τιτάνιο αυτός αγώνας επιβίωσης διήρκησε ώρες. 
Κατάφερε να δρασκελίσει λίγα μέτρα. Τα σύννεφα, που 
όλη αυτή την ώρα συσσώρευαν τη δική τους οργή, 
ξέσπασαν σε υγρή κατακρήμνιση. Η φύση, ανταπέδιδε τα 
δικά της ρυθμικά επώδυνα αγγίγματα επιφέροντας τον 
πέλεκυ της δικαιοσύνης στο μαρτύριο του δουλοπάροικου. 
Ο Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς νιώθοντας τις ψιχάλες της 
βροχής να πολλαπλασιάζονται έλυσε τον Βλαντιμίρ 
Μουρόφ και τράπηκε σε φυγή. Οι εναπομείναντες 
επιστάτες στο σημείο που παρακολουθούσαν όλη αυτή την 
ώρα με μία υπόκωφη ευχαρίστηση τον βασανισμό του, 
έσπευσαν να τον αποβάλλουν απ’ τα κτήματα του αφέντη. 
Σέρνοντας τον, τον μετέφεραν σε απόσταση χιλιομέτρων 
και χάθηκαν στη νύχτα που είχε σκεπάσει επιμελώς τα 
αποτυπώματα του σωματικού και ψυχικού βιασμού.  

*** 
    Ο ήλιος κοντοστάθηκε πάνω απ’ την πεδιάδα με τις 
παπαρούνες. Κόκκινες στο εξωτερικό τους περιτύλιγμα 
χρωμάτιζαν το γαλάζιο φόντο τ’ ουρανού προσδίδοντας 
άρωμα άνοιξης. Οι ακτίνες φωτεινές αγκιστρώθηκαν στον 
Βλαντιμίρ Μουρόφ. Απελεύθερος, πλέον, είχε απολέσει την 
επαφή με τον εξωτερικό κόσμο. Παρατηρούσε το 
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περιβάλλον που μεγαλουργούσε γύρω του ξεχασμένος στις 
εικόνες που βίωσε κατά την κορύφωση της σκλαβωμένης 
του ταυτότητας. Το σώμα σε αποσύνθεση έμοιαζε 
ανήμπορο να υπακούσει στης επιθυμίας την ενέργεια. 
Έκλεισε τα μάτια και αφέθηκε στον πυρετό που τον 
καρτερούσε επί μέρες. Σε απόσταση βολής ακούστηκαν 
φωνές. Ένα έφιππο τάγμα της αυτοκρατορικής φρουράς 
πλησίασε στο σημείο. Ο επικεφαλής, με έκδηλο τον φόβο 
αλλά και την ευθύνη ενώπιον του ανθρώπου, τον 
προσέγγισε προσεκτικά. Τα βήματά του νωχελικά 
περικύκλωσαν τον Βλαντιμίρ Μουρόφ. Επιχείρησε αρχικά 
να διαπιστώσει εάν ήταν νεκρός ή παρίστανε το νεκρό. 
Πέταξε προς το μέρος του μία πέτρα. Το σώμα δεν 
κουνήθηκε απ’ τη θέση του. Τότε ο αξιωματικός πλησίασε 
αρκετά κοντά ίσαμε την οπή του στόματος. Οι βαρύθυμες 
ανάσες υπεδείκνυαν ζωή στα κατάστηθα του. Διέταξε να 
τον μεταφέρουν αφού πρώτα αναζήτησε οποιοδήποτε 
στοιχείο πάνω του θα ταυτοποιούσε την παρουσία. 
Άκαρπες απέβησαν οι προσπάθειες. Κανένα έγγραφο δεν 
υποδείκνυε το όνομα και της ιδιότητα του τραυματισμένου 
νέου. 

*** 
   Οι μεταρρυθμίσεις του Αλέξανδρου Β΄ αναζωπύρωσαν 
τις κοινωνικές συγκρούσεις ενώ παράλληλα διαμόρφωναν 
το κατάλληλο πεδίο για την εισαγωγή καινοτομιών στην 
παραγωγική βάση της χώρας και τη λειτουργία του 
κράτους. Οι έντονες μεταβολές που συντελέστηκαν σε 
διαταξική βάση έφεραν πρώην αριστοκράτες στο κατώφλι 
της πενίας. Ορισμένο τμήμα του πληθυσμού αντιτάχθηκε 
στην αυτοκρατορική πολιτική ακριβώς επειδή 
υποσκάπτονταν ολοένα περισσότερο οι δομές της ιδιωτικής 
περιουσίας. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά ιδεώδη μίας νέας 
μορφής οργάνωσης της ρωσικής κοινωνίας είχαν αρχίσει να 
βλασταίνουν. Έως ότου ένα οικτρό γεγονός επαναφέρει 
ανώμαλα την πραγματικότητα στα όριά της. 
   Στα 1861, η μηδενιστική οργάνωση «Λαϊκή Θέληση» 
όπλισε εναντίον του Αυτοκράτορα και κατάφερε 
θανατηφόρο χτύπημα. Οι έρευνες απαίτησαν δύο δεκαετίες 
για να συλληφθούν οι πρωταίτιοι. Τα δημοσιογραφικά 
μέσα της Ρωσίας, απαθανάτισαν με λεπτομέρειες τα 
διαδραματιζόμενα γεγονότα. Φανταστικές και μη ιστορίες 
πλάθοντας στις στήλες των εφημερίδων. Οι φωτογραφικοί 
φακοί αποτύπωναν τα πρόσωπα του στυγερού εγκλήματος. 
Ανάμεσά τους και ο Αλεξάντρ Σεργκέγιεβιτς. Στις δίκες 
που ακολούθησαν οι κατηγορούμενοι προέρχονταν απ’ όλα 
τα στρώματα της κοινωνικής πυραμίδας. Πρώην 
δουλοπάροικοι που απελεύθεροι σκλαβώθηκαν στα αθέατα 
δεσμά του οικονομικού ανταγωνισμού, αριστοκράτες οι 
οποίοι βίωσαν την οριστική κατάπτωση της θέσεώς των εις 
το σημείο της μισθωτής εργασίας στα κτήματα πρώην 
δικών τους εργατών γης καθώς και περιθωριοποιημένα 
στοιχεία των αστικών κέντρων με τις διασυνδέσεις του 
υποκόσμου, συγκροτούσαν μία ανομοιόμορφη 
τρομοκρατία η οποία στάθηκε απέναντι στην 
αυτοκρατορική εξουσία προσωποποιώντας την αιτία των 
δεινών στις αφηρημένες θεωρίες εκμετάλλευσης. Η Ρωσία 
απαθανάτιζε με αγωνία την έκβαση της δίκης. 
Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή εγκεκριμένων δικαστών.  
Στην κορυφή του προεδρείου ο Βλαντιμίρ Μουρόφ. 
«Άρχεται η συνεδρίασις» 

Αντώνης Χαριστός 

 
 

Πώς έμαθα να πλέκω ιστορίες 

   Πάντα αγαπούσα τα παράξενα ονόματα: πόσο ωραίο να 
σε λένε Ηλέκτρα, Ζωγραφούλα, Μυρτώ, Λυδία. Πόσο 
συνηθισμένο να σε λένε Μαρία, Ελένη, Κατερίνα. Και 
πόσο αδιάφορο να σε λένε Ιωάννα. Κάποτε μου είχαν πει 
μια ιστορία οι δικοί μου. Πως είχαν τάχα σκοπό να μου 
δώσουνε το όνομα της μιας γιαγιάς μου - αυτής που, όπως 
έδειξαν άλλωστε τα χρόνια που ακολούθησαν, με μεγάλωσε 
στο σπίτι και την αγκαλιά της. Τα σχέδιά τους όμως 
άλλαξαν αφού λίγο μετά που γεννήθηκα ο παππούς μου, ο 
άντρας αυτής της γιαγιάς που λέω, μας άφησε χρόνους. Κι 
έτσι, μ’ είπαν κι εμένα από Γιάννη, Ιωάννα.  
   Εμένα, όμως, που μ’ έκαιγαν τα παράξενα ονόματα, το 
όνομα αυτό δεν μου καθόταν και πολύ καλά όταν λίγο 
μεγάλωσα. Προτιμούσα να ‘χω εκείνο της γιαγιάς μου, που 
δεν το είχε άλλος κανείς παρά μόνο κάτι εβδομηντάρες 
ξαδέρφες της στο χωριό: Μανουσάκα. Το Μανουσάκα είναι 
όνομα ποντιακό. Σημαίνει ίσως βιολέτα ή ναρκισσία. 
Πάντως ένα άνθος λευκό είναι το μανουσάκι, υπάρχει και 
τραγούδι παραδοσιακό:  
 

Εμένα η μάνα μ’ έστειλε να μάσω μανουσάκια 
Μανουσάκια μανουσάκια, μόσχος και γαρυφαλλάκια 

 
   Αυτή ήταν, λοιπόν, η γιαγιά μου η Μανουσάκα που με 
μεγάλωσε. Κανείς μας όμως δεν την φώναζε με τ’ όνομά 
της. Για όλους ήταν η κυρά ή γιαγιά Μαίρη. Πιο κόσμιο 
και αστικό, ταίριαζε στο εμπορικό, δυναμικό προφίλ της. 
Γιατί η γιαγιά μου δεν ήταν καμία γιαγιά γερασμένη, 
διπλωμένη από τα βάρη της ζωής, με τσεμπέρια και πόδια 
που σέρνονταν. Καλίγωνε ψύλλο η γιαγιά. Ήταν 
εμπόρισσα, κρατούσε μαγαζί όλα τα χρόνια της ζωής της 
και πουλούσε όλων των ειδών τα πράγματα: κλωστές, 
κουβάρια, κοκαλάκια, παιχνίδια, μασουράκια, 
δαχτυλιδάκια ψεύτικα για τα κορίτσια, αποκριάτικα, ό, τι 
μπορεί να βάλει ο νους σου. Αρχόντισσα μέσα στα ψιλικά 
της, μάζευε γύρω της στο μαγαζί όλες τις γριές και όλα τα 
παιδάκια της γειτονιάς. Όλοι την ήξεραν κι από όλους ήταν 
αγαπητή, κανέναν δεν έδιωχνε ή δεν κακομιλούσε.  
   Όχι πως ήταν καμιά γυναίκα γλυκερή κι ανέμελη, 
καθόλου, ούτε καν. Βασανισμένη και μάλιστα πολύ, σ’ όλη 
τη ζωή της. Διπλά ορφανή από μικρή, σταμάτησε το 
σχολείο της για να δουλέψει, παντρεύτηκε μικρή κι 
ανέθρεψε τρία παιδιά. Ποτέ δεν σταμάτησε να εργάζεται 
μαζί με τον άνδρα της μέχρι που εκείνος αρρώστησε, τον 
χτύπησαν καρκίνοι κι εγκεφαλικά, και πήγαινε η γιαγιά 
πρωί κι απόγευμα στο μαγαζί και το μεσημέρι γυρνούσε 
σπίτι να τον κοιτάξει λίγο και τραγουδούσε καθώς έπλενε 
τα πιάτα πριν ξαναφύγει για το βασίλειο των ψιλικών της: 
 

Θ’ ανέβω και θα τραγουδήσω, στο πιο ψηλότερο βουνό 
Ν’ ακούγεται στην ερημιά, ο πόνος μου με την πενιά 

 
   Δεν το έβαλε κάτω ποτέ. Ήταν καλοσυνάτη συνειδητά, 
σαν να ‘χε πάρει μέσα της την απόφαση να είναι καλή, να 
βοηθάει, να προσφέρει. Ταυτόχρονα, όμως, το πρόσωπό    
της και το βλέμμα είχανε κάποια αγριάδα. Ήταν σκληρή 
με τον απλό, φυσικό τρόπο των παλιών, που με όσα είχαν 
περάσει και περνούσαν ήταν σαν να γεννήθηκαν σκληροί, 
με κοφτερά κι απότομα σαν τον γκρεμό χαρακτηριστικά 
στο πρόσωπό τους. Έτσι ήταν η γιαγιά μου η Μαίρη. Σαν 
βράχος. Ποτέ δεν θα την έβλεπες να κλαίει, να συγκινείται 
ίσως μόνο και τότε το καταλάβαινες από τα μάγουλά της 
που κοκκίνιζαν κι άλλαζε θέμα ή έλεγε μια παροιμία στα 
τουρκικά, κάτι που κανείς δεν καταλάβαινε τι σημαίνει μα 
για εκείνη είχε φαίνεται κάποιο νόημα. Ίσως να διαλύσει τη 
φόρτιση τη συναισθηματική με τις απορίες μας για το τι 
σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο.  
   Όταν στεναχωριόταν κοκκίνιζε πάλι και ξεφυσούσε, δεν 
καταλάβαινες καλά καλά αν είναι λυπημένη ή κάτι της 
έφερε θυμό. Όλα τα συναισθήματα η γιαγιά μου δεν τα 
πολυφανέρωνε. Ίσως απλώς να τα ανέφερε με λόγια, σαν 
ένα σημείωμα σ’ ένα χαρτάκι που το διαβάζουμε δυνατά κι 
έπειτα το τσαλακώνουμε και το πετάμε στον κάδο. Έτσι 
μου διηγούταν και τις ιστορίες απ’ όταν ήτανε μικρή. 
Καθώς μαγείρευε στην κουζίνα στο μικρό διαμέρισμά της, 
πήγαινα κι εγώ, καθόμουν στο σκαμνάκι μου δίπλα στην 
πόρτα κι όλο της έλεγα πες μου την ιστορία με την 
μπριζόλα που σας έφαγε η γάτα, πες μου την ιστορία που 
τραγούδησες τη Μισιρλού στη γιορτή του στρατοπέδου στο 
χωριό, πες μου πώς έδωσες στη γιαγιά σου πετραδάκι αντί 
για καραμέλα κι έσπασε το δόντι της -  

«Αυτήν την ιστορία άσ’ την, δεν τη λέω, αφού ξες πως με 
στεναχωρεί, πώς το ‘κανα αυτό το πράμα στη γιαγιά μου!», πες 
μου πώς έμαθες να χορεύεις μάμπο χαζεύοντας τις 
χοροεσπερίδες των μεγάλων, πες μου πώς χόρεψες με τον 
παππού με λασπωμένες μπότες γιατί δεν είχες καθαρά 
παπούτσια, πες μου, πες μου, πες μου… 
   Τις ιστορίες τις ήξερα όλες με κάθε λεπτομέρεια, μα 
πάντα ζητούσα να τις ξανακούσω. «Καλά, δεν τις βαρέθηκες 
ακόμη;». Πού να τις βαρεθώ εγώ, τις απολάμβανα! Μου 
άρεσαν όλες οι συνήθειες που είχαμε με τη γιαγιά. Όπως 
πχ να σηκωνόμαστε στα καλά καθούμενα, να με πιάνει για 
βαλς και να χορεύουμε τραγουδώντας: 
 

Πάρε το δαχτυλίδι μου που γράφει τ’ ονομά σου 
Και πίστεψε πως σ’ αγαπώ με όλη την καρδιά μου 

 
   Πάντα γελούσαμε μετά απ’ αυτό κι αγκαλιαζόμασταν. 
Άλλοτε λύναμε μαζί σταυρόλεξα ή παίζαμε ζώο φυτό 
πράγμα. Εκεί μαλώναμε όμως πολύ γιατί επέμενε στο ζώο 
από Θ να βάζει θηρίο και στο φυτό από το ίδιο γράμμα, να 
γράφει θάμνος. Ζωγραφίζαμε κιόλας – πάντα το ίδιο 
πράγμα. Ένα μεγάλο σχολείο που στην αυλή του 
κοριτσάκια με φορέματα και τεράστιους φιόγκους στα 
κεφάλια πιάνονταν για να χορέψουν όλα μαζί. Μέχρι και 
μια αποτυχημένη προσπάθεια για πλέξιμο είχα κάνει μαζί 
της, της είχα ζητήσει να μου δείξει αλλά φευ! Πώς λέγανε 
οι παλιοί «ε, δεν είναι και τα γράμματα» για να δηλώσουνε 
πως κάτι είναι εύκολο; Το ίδιο έλεγα κι εγώ μα για τ’ 
αντίθετο. Έμαθα όμως ένα σωρό άλλα πράγματα. Στο 
σπίτι της γιαγιάς πρωτομαγείρεψα, έπλυνα πιάτα, έκοψα 
φρούτα - «δεν έχουμε ζώα εδώ, πιο λεπτές κόβε τις φλούδες!», 
της διάβαζα Ορέστεια, καθώς σιδέρωνε, απ’ τα βιβλία που 
είχε αλλά ποτέ δεν διάβασε από μόνη της κι έμαθα ακόμη 
λίγες λέξεις έστω στα τούρκικα και στα ποντιακά.  
   Για να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι σήμερα σχεδόν 
καμία απ’ αυτές τις λέξεις. Ωστόσο συγκινούμαι όταν 
ακούω ποντιακά, θυμάμαι τη γιαγιά μου και σκέφτομαι πώς 
να, γι’ αυτό οι άνθρωποι κρατούν έθιμα και παραδόσεις. 
Για να κρατήσουνε κοντά τους και μες στη θύμησή τους 
αυτούς που αγαπάνε και τους πήρε το παρελθόν - ίσως 
αυτή να είναι μία ακόμη σημασία της λέξης παρελθόν. 
Έμαθα όμως να πλέκω κι ας δυσκολεύομαι ακόμη, κι ας 
κουνάω τα χέρια μου απ’ τους αγκώνες απλώς για να 
περάσω μια θηλιά, δεν πειράζει, όπως θα έλεγες κι εσύ αν 
μ’ έβλεπες:  
«Τα πρώτα εκατό χρόνια είναι δύσκολα» 

Ιωάννα Λιούτσια 
*πρώτη δημοσίευση, 8/1/20,  Fractal 

Ιούνιος 

   Σπάταλο το φως του Ιούνη. Πίστεψα πως η βίαιη ψυχή 
μου μαλάκωσε, ξεκίνησε να βρει τη θέση της. Κανείς δεν 
μπορεί να κρυφτεί από τούτο το φως. Οι αυταπάτες σιγά 
σιγά θα κατέρρεαν. Κάπου στα μισά του μήνα, έξω από το 
παραθυρόφυλλο μου, αντίκρισα προοδευτική τη φθορά της 
φύσης, εκεί κάπου ανάμεσα σε ξεραμένες θυμαριές 
και διψασμένα τζιτζίκια.  
   Ρημαγμένος ορίζοντας, μονάχα λίγα ξερά φύλλα στα 
κλαδιά υψώνονταν στον ουρανό δίχως κινήσεις, επέμεναν 
να αντιστέκονται ασθενικά στην ανυπαρξία. Ο χημικός 
γάμος με το χώμα δεν ήταν μακριά. Το φθινόπωρο θα 
ολοκλήρωνε σύντομα αυτό το πάντρεμα της ύλης. Το 
χρονικό μιας μεταμόρφωσης, χρονικό μιας φαινομενικής 
απώλειας. Εμπρός στα μάτια μου η πομπή της φύσης προς 
την αποσύνθεση και τα τζιτζίκια με τα τραγούδια τους, 
πρωταγωνιστές στα προεόρτια του θανάτου. Το φως 
αφουγκράζεται την αδυναμία της φύσης για αιωνιότητα· 
λήθη δημιουργεί και αναγεννά. Το πανηγύρι αυτό της 
αποκαθήλωσης δημιουργεί αιτία ανάστασης.  
   Εγώ με τη σειρά μου εκπαιδεύω τα μάτια μου για να 
μπορώ να αντικρίζω το ζωογόνο, ακέραιο. Άλλωστε οι 
ζωές μας είναι ασκήσεις φωτός στην πηχτή νύχτα και σ’ 
ατελείωτα μεσημέρια. 

Δημήτρης Αθανασέλος 

Το κουκλοθέατρο 

(μέρος Α΄, διήγημα σε δύο συνέχειες) 

   Οι ρυθμοί ζωής στην τσιμεντένια πολιτεία έμοιαζαν 
καθηλωτικοί. Ένα αδιάκοπο πανηγύρι λειτουργιών, εν 
εγρηγόρσει, τέθηκε σε εφαρμογή μετατρέποντας τους 
δείκτες του ρολογιού σε πιόνια αέναης αναπαραγωγής. Η 
τσιμεντένια πολιτεία, μολονότι οικοδομήθηκε στα 
βιομηχανικά πρότυπα περασμένων αιώνων, μετέβαλε την 



όψη του εξωτερικού της κόσμου ριζικά με την βαθμιαία 
εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών οι οποίες 
διαμόρφωσαν, σταδιακά, μία νέα οπτική θέασης των 
πραγμάτων. Η πορεία απ’ την βιομηχανική αρχιτεκτονική 
στην τεχνολογικής υφής αναπαράσταση των, μέχρι 
πρότινος, τσιμεντένιων κατασκευών δεν υπήρξε απότομη 
και ρηξικέλευθη. Αντίθετα, ανταποκρίθηκε στο κοινωνικό 
συμβόλαιο το οποίο κυριάρχησε στις, επί μακρόν, 
συζητήσεις θεσμικών παραγόντων και λαού. Η τεχνολογική 
επανάσταση παρουσιάστηκε ως μονόδρομος προόδου και 
ριζικής επίλυσης χρόνιων παθογενειών που ταλάνιζαν τις 
συλλογικές και ατομικές παρεμβάσεις των πολιτών στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι. Ιδεολογικοί μηχανισμοί της πολιτείας 
ενεργοποιήθηκαν στο έπακρο προκειμένου να εμπεδωθεί η 
αποδοχή των μελλούμενων. Τα τελευταία χαιρέτιζαν το 
παρόν με ενθουσιασμό και τυμπανοκρουσίες. Η μαζική 
αποδοχή των τεκταινόμενων επέτρεψε την ομαλή 
μετάβαση απ’ τα δεδομένα της βιομηχανοποιημένης 
κοινωνίας στα αντίστοιχε νέα της τεχνολογικής 
διευκόλυνσης, απαντώντας στο σύνθημα της «αλλαγής» 
καθώς έπνεαν ούριοι άνεμοι των καιρών. Πλέον, η 
συνείδηση αφοπλισμένη παρέδωσε τα ιμάτιά της ενώπιον 
του τεχνολογικού εξοπλισμού και μία νέου τύπου 
δραστηριότητα επέβαλε την παρουσία της. Ήταν αυτή των 
πληκτρολογίων και των οθονών πολλαπλών χρήσεων. 
«Έξυπνες» μηχανές στα κελεύσματα των χρηστών 
διακήρυτταν τη ριζική μεταβολή των παραδεδεγμένων 
αληθειών. Οι χρήστες θα απελευθερώνονταν απ’ τους 
πολλαπλούς περιορισμούς της καθημερινότητας. 
Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής θα ήτο για πρώτη φορά 
στην ανθρώπινη ιστορία η εμπειρία μίας ανώτερης 
πραγματικότητας, η οποία με τη σειρά της θα 
αναθεωρούσε εκ βάθρων τις έννοιες χρόνος, χώρος, 
ελευθερία, αλήθεια επικεντρώνοντας τις δυνατότητές της 
στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου.  
   Οι προεκτάσεις της τεχνολογικής επανάστασης υπήρξαν 
αντιστρόφως ανάλογες προθέσεων και εξαγγελιών. Οι 
πολίτες, στα πρώτα στάδια εφαρμογής, βίωναν μία άνευ 
προηγουμένου επίλυση συμπλεγμάτων του καθημερινού 
βίου. Οι πειραματικές απόπειρες προκάλεσαν κύματα 
ψυχικού θαυμασμού. Εκδηλώσεις υπό τη συνοδεία πύρινων 
λόγων και φιέστες προβολής νέων εφευρέσεων κατέκλυζαν 
την τσιμεντένια πολιτεία. Σύσσωμη η πολιτειακή ηγεσία και 
κατά πόδας ο λαός παρακολουθούσαν γιγαντιαία κτίρια να 
ορθώνονται στη θέση κλασικών οικημάτων περασμένων 
μεγαλείων, καθώς θάβονταν οριστικά στο χρονοντούλαπο 
των αναμνήσεων. Κάθε νέα κατασκευή ευλογούνταν με τις 
ευχές της επισήμου θρησκευτικής ηγεσίας. Δεν αρκούσαν 
παρά μόνο ελάχιστα λεπτά της ώρας έως ότου άλλο ένα 
υπερσύγχρονο οικοδόμημα φυτρώσει στον σωματότυπο 
της πολιτείας. Οικοδομικά συγκροτήματα εκτινάσσονταν 
στο έδαφος της νεωτερικότητας. Ο χρόνος είχε εξαϋλωθεί. 
Ήταν τέτοιας δυναμικής το πάθος για τη νέα εποχή ώστε 
μάζες πολιτών επενεργούσαν προκειμένου να γεφυρωθεί το 
χάσμα απ’ την προεργασία στην υλοποίηση του 
αρχιτεκτονικού οράματος.  
   Η απόσταση που διέκρινε αλλοτινούς καιρούς  
πολύβουης συμβατικότητας με τον πνεύμα ισορροπίας το 
οποίο επικρατούσε στα νέα δεδομένα εκμηδενίστηκε. 
Απόλυτη σιωπή επιβλήθηκε με τρόπο αναιμικό στις 
ανθρώπινες σχέσεις. Πλέον, η ατομικότητα βούλιαζε στην 
ομοιομορφία και τον κομφορμισμό των συμβαλλόμενων 
μερών. Η απρόσωπη πολιτεία αναγορεύτηκε σε θεσμό 
καθημερινών διεκπεραιώσεων. Μηχανικές στάσεις και 
συμπεριφορές εξαφάνισαν απ’ το προσκήνιο την γλωσσική 
επικοινωνία. Οι στοματικές κοιλότητες αγκυλώθηκαν στους 
φραγμούς τους οποίους έθετε η πολύωρη ακινησία. Μόνο 
τα δάκτυλα των χεριών με τις αλλεπάλληλες 
πληκτρολογήσεις ανέπτυξαν κρυφά ταλέντα. Οι λέξεις 
αντικαταστάθηκαν με τετραγωνισμένες εντολές. Τα 
εκπαιδευτικά κέντρα μετεξελίχθησαν ώστε να αξιοποιήσουν 
τα τεχνολογικά μέσα. Απ’ τη νηπιακή ηλικία τα παιδιά 
εντάσσονταν σε ολοένα βεβαρυμμένο περιβάλλον 
εκμάθησης των ηλεκτρονικών μηχανισμών υπονομεύοντας 
την αθωότητα της σκέψης και της φαντασίας σε δομημένες 
ενέργειες άμεσα συνδεδεμένες με τις απαιτήσεις της 
σύγχρονης κοινωνικής αποδοχής. Εξάλλου, οι κλίμακες 
ανάπτυξης της πολιτείας υπολογίζονταν στη δυνατότητα 
της ιδίας να αυξάνει ποσοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
στο μέρισμα του παγκόσμιου καταμερισμού εργασίας και 
πλούτου. Η τεχνολογία υπήρξε μοχλός προοδευτικής 
αυτό-αναίρεσης των ανθρώπων και η αυτοματοποίηση της 
παραγωγής διαμόρφωνε τις προϋποθέσεις εξόντωσης κάθε 
ίχνους ανθρώπινης ζωτικότητας. 

   Η πολιτεία μετατράπηκε σε απέραντο εργοτάξιο 
ανακαίνισης. Δυσθεώρητα κτίρια από σκυρόδεμα και γυαλί 
υψώθηκαν και σκέπασαν τον ουράνιο θόλο. 
Ανθρωπόμορφες μηχανές συμμετείχαν με πειθαρχία στον 
παραγωγικό θίασο του ανταγωνισμού. Πλατείες και σημεία 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος απαλλοτριώθηκαν, με την 
ιδιωτική πρωτοβουλία να πρωτοστατεί στον ολικό 
μετασχηματισμό της κοινωνικής κάτοψης. Τα 
εναπομείναντα φουγάρα των βιομηχανικών μονάδων 
βαρυγκωμούσαν στη διαχρονική βαρβαρότητα των 
πνευμόνων τους καθώς σωριάζονταν τα νεκροταφεία των 
απόκληρων όπου γης, ενώπιον των διαδραματιζόμενων 
γεγονότων. Η νέα πραγματικότητα όριζε την ταυτότητά 
της στο εκμαγείο των τεχνολογικών αποζημιώσεων. Η 
απάντηση στα χθεσινά αδιέξοδα μετατράπηκε σε αόρατα 
δεσμά ηθελημένης υποτέλειας. Ο ίδιος ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος μετασχηματίστηκε καθώς συρρικνώνονταν στις 
αποσυναρμολογημένες σάρκες της κριτικής σκέψης. Μιας 
σκέψης η οποία αφυδατώθηκε ελλείψει ερεθισμάτων του 
εξωτερικού περιβάλλοντος κόσμου. Τα πλαστικοποιημένα 
εργαλεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών επικύρωναν την 
παρουσία τους στη θέση της ηττημένης ανταλλαγής 
απόψεων και επιχειρημάτων. Ο ίδιος ο έρωτας και η 
φαντασίωσή του απώλεσαν οριστικά την πρωτοκαθεδρία 
στα αρχέτυπα της ανθρώπινης επικοινωνίας. 
Μεταβλήθηκαν σε άγνωστες λέξεις κενού περιεχομένου, 
έννοιες καταχωρημένες στα ηλεκτρονικά λεξικά. Απ’ την 
τσιμεντένια πολιτεία απέμειναν μονάχα συντρίμμια πλίνθων 
να θυμίζουν την κυκλώπεια πορεία του ανθρώπου απ’ τον 
κόσμο των φυσικών αισθήσεων σε αυτόν την 
ολοκληρωτικής αποξένωσης. Μέχρι και το ηλιακό σύστημα 
προσαρμόστηκε στις συμπαντικές ανατροπές που επέφερε 
η χρήση της τεχνολογίας. Η ανατολή και η δύση του 
υπήρξαν αντικείμενα προγραμματισμού απ’ τους ειδικούς. 
Χιλιάδες επιστήμονες συνεργάστηκαν προκειμένου να 
τιθασεύσουν τον ήλιο και να ρυθμίσουν τα νέα δεδομένα. 
Οι φωτεινές του ακτίνες με τις φλεγόμενες ανάσες 
αντικαταστάθηκαν από πλαστικά κακέκτυπα. Ένας 
συγκεκριμένος ωρολογιακός μηχανισμός τακτοποιούσε την 
πορεία των πραγμάτων. Στο ίδιο μήκος κύματος και η 
βραδινή συσκότιση. Με τηλεχειριστήριο απ’ τις 
ηλεκτρονικές συσκευές των κεντρικών γραφείων ελέγχου η 
πολιτεία αποχαιρετούσε το θερμαινόμενο υπόστρωμα της 
ατμόσφαιρας και καλωσόριζε το μαύρο σεντόνι τ’ ουρανού. 
Προνόησαν οι επιστήμονες και πρόσθεσαν χιλιάδες 
λαμπιόνια στις σκοτεινές βλεφαρίδες αυτού προκειμένου να 
μην λησμονηθεί η ρομαντική διάσταση της έναστρης 
σκηνής. Μία πανδαισία τεχνολογικών επεμβάσεων 
διέρρηξε τη φυσική ακολουθία των γεγονότων 
συντονίζοντας τις παρανυχίδες του παρόντος στις άγνωστες 
βουλές του μέλλοντος. Όλα είχαν τακτοποιηθεί σε 
κατηγορίες και ρυθμιστεί σύμφωνα με προδιαγραφές των 
ηλεκτρονικών συσκευών. Οι άκρες των δακτύλων 
συνδεδεμένες μαζί τους έμοιαζαν με προεκτάσεις 
αυτοσκοπών.  
   Στις αναίμακτες μέρες που εδραιώθηκαν, εμφανίστηκε 
μία αλλόκοτη παρουσία αγνώστων στοιχείων. Ουδείς 
γνώριζε οτιδήποτε γι’ αυτόν. Μία συμπαθητική φιγούρα 
προερχόμενη απ’ τα κατάστιχα του παρελθόντος 
περιπλανιόταν στους έρημους δρόμους της πολιτείας. Και 
καθώς οι τεχνικοί δείκτες, ορόσημο της εποχής, έδειχναν 
να ακολουθούν αδιάφορα το δικό τους συνηθισμένο 
πέρασμα, η φωνή του έσκασε σαν κρότος στην 
ακινητοποιημένη καταστολή του λόγου. 
«Ακούσατε, ακούσατε! Το κουκλοθέατρο του Καραγκιόζη 
βρίσκεται στην πολιτεία σας. Μικροί, μεγάλοι όλοι παιδιά 
ελάτε στη δική του αγκαλιά. Ακούσατε, ακούσατε! Το 
κουκλοθέατρο του Καραγκιόζη στήνει το έργο του και σας 
περιμένει. Νέοι, γέροι όλοι παιδιά στη δική μου αγκαλιά». 
   Η φωνή διαπερνούσε τα στρώματα της παθητικότητας 
και σαν αντίλαλος προσέκρουε στις οικοδομές της 
τεχνολογίας. Απ’ τα στενά δρομάκια και τους υπόγειους 
συρμούς του άστεως με ορμή νεοφερμένων παφλασμών τα 
ρεύματα των φωνητικών ιαχών καρφώνονταν με μανία στα 
παραπήγματα του εγκεφάλου. Όσο συρρικνωμένος ήταν ο 
τελευταίος άλλο τόσο βλάσταινε επιθυμίες και απόκρυφες 
αναμνήσεις στη σκέψη των πολιτών. Παιδικές εικόνες 
αποσυμπιεσμένες από τις τεχνολογικές επιρροές του 
παρόντος χρόνου ξεθάβονταν στο άκουσμα του 
προσκλητηρίου. Οι αναμνήσεις γεφύρωναν την αθωότητα 
στις πληγές του ευνουχισμού και νέες ελκυστικές δυνάμεις 
κατέστρωναν την περιέργειά τους. Η φωνή συνέχιζε στη 
δική της μελωδία.. 

 «Ακούσατε, ακούσατε! Το κουκλοθέατρο του Καραγκιόζη 
βρίσκεται στην πολιτεία σας. Μικροί, μεγάλοι όλοι παιδιά 
ελάτε στη δική του αγκαλιά. Ακούσατε, ακούσατε! Το 
κουκλοθέατρο του Καραγκιόζη στήνει το έργο του και σας 
περιμένει. Νέοι, γέροι όλοι παιδιά στη δική μου αγκαλιά». 
   Άπαντες διέκοψαν την μονότονη σύμβαση των 
ενασχολήσεών τους και ξεπρόβαλαν τους οφθαλμούς των 
σε παράθυρα και πόρτες. Οι περαστικοί, μέχρι πρότινος 
βιαστικοί με κατεβασμένη την κεφαλή οριακά έως την 
κορυφογραμμή των κάτω άκρων, έμειναν αποσβολωμένοι 
αναζητώντας την πηγή των φωνητικών προσκλήσεων. Για 
λίγες στιγμές του αφηρημένου χρόνου, συνολικά, η 
πολιτεία νέκρωσε έως ότου η φιγούρα του ασπρομάλλη 
υπερήλικα με το δέρμα βουτηγμένο στις σχισμές της 
πρωτοπρόσωπης ιστορίας να σέρνει το σκηνικό του 
θεάτρου φορτωμένο σε τέσσερις κυλινδρικούς άξονες 
λειτούργησε καταλυτικά για να ξεσπάσουν σε γέλια μέχρις 
δακρύων. Η αστυνομία πόλεως, που έσπευσε στο σημείο, 
χλεύαζε την ιδιόμορφη παρουσία ενισχύοντας τον ωκεανό 
γέλωτα που αυθόρμητα τον περικύκλωσε. Εκείνος, 
περιεργάστηκε τη στάση των μηχανοποιημένων ανθρώπων. 
Δεν δίστασε ενώπιον της συλλογικής αποδοκιμασίας. 
Στάθμευσε το θεατρικό του σανίδι παραπλήσια του 
«Τεχνολογικού Ινστιτούτου Παιδικών Συνειδήσεων». 
Άρχισε να στήνει τα συνθετικά υλικά του έργου 
ανασύροντας απ’ τον πυθμένα ενός συρόμενου μπαούλου 
χειροποίητες κούκλες. Κούκλες, τα πρόσωπα των οποίων 
ήταν εντοιχισμένα με χρώματα και λογιών λογιών στολίδια 
τα οποία προσέδιδαν στις αναπαραστάσεις ιδιαίτερο 
χαρακτήρα, ανανεώνοντας την όψη περασμένων εποχών. 
Από την άλλη πλευρά, τα ενδύματα με τα οποία τις έντυνε 
υπήρξαν σχεδιασμένα με κομψότητα και χάρη 
αναδεικνύοντας την τέχνη της υψηλής ραπτικής σε όλες της 
τις εκφάνσεις. Η επιμέλεια στον χειρισμό των έδειχνε την 
προσήλωση και την αποφασιστικότητα τού γέροντα εμπρός 
στο δημιούργημά του. σύντομα ξεπρόβαλε ο 
Καραγκιόζης. Κινούνταν στην αντίπερα όχθη της αστικής 
εμφάνισης των προσώπων που προηγήθηκαν.  
   Ο θρύλος του Καραγκιόζη ξεπήδησε με μιας απ’ τα 
στενόχωρα τοιχώματα του μπαούλου. Σύμφωνα μ’ αυτόν ο 
Καραγκιόζης και ο Χατζηαβάτης πρωταγωνιστούσαν στην 
κατασκευή ενός μουσουλμανικού τεμένους προς τιμήν του 
σουλτάνου Οχράν. Ο Χατζηαβάτης είχε το ρόλο του 
επιστάτη και ο Καραγκιόζης αυτόν του εργάτη. Οι μεταξύ 
τους διάλογοι υπήρξαν περιπαιχτικοί με αποτέλεσμα το 
σύνολο του έργου να καθυστερήσει καθώς οι υπόλοιποι 
εργάτες διέκοπταν τις ενασχολήσεις τους για να χαζέψουν 
τους διαπληκτισμούς που λάμβαναν χώρα. Για το λόγο 
αυτό ο Σουλτάνος διέταξε τον θάνατο και τον δύο. Μέσα 
απ’ τα μάτια του Καραγκιόζη σατιρίζεται μία ολόκληρη 
εποχή και οι κοινωνικές της απηχήσεις προκαλώντας την 
σκωπτική κριτική και τον γέλωτα. Η φτωχή και πονηρή του 
φύση σε αντιδιαστολή με τα φερσίματα του Χατζηαβάτη, 
διαμορφώνουν μία ιδιαίτερη κατάσταση πραγμάτων η 
οποία βρίσκει απόκριση στα αιτήματα κάθε κοινωνικής 
πραγματικότητα. 
   Σε αυτό το πλαίσιο ο γέροντας άπλωσε τα σύνεργα 
καταγής. Τα τοποθέτησε στη σειρά καταλλήλως και αφού 
προετοίμασε το σκηνικό σήμανε, με μία αυτοσχέδια 
τρομπέτα, την έναρξη της παράστασης. Πλέον, οι ψίθυροι 
και τα επικριτικά βλέμματα των περαστικών μειώθηκαν και 
σταδιακά εξαφανίστηκαν επιστρέφοντας σε γνώριμους 
ρυθμούς. Εξάλλου, το σύντομο αυτό διάλειμμα έβαινε 
τροχοπέδη στον ημερήσιο κύκλο εργασιών που όφειλαν να 
φέρουν εις πέρας. Η κυκλοφορία στους δρόμους 
αποκαταστάθηκε και η πολιτεία επανήλθε σε γνώριμα 
λημέρια. Όμως, η φωνή του απρόσμενου επισκέπτη 
απέκτησε βαρύτητα και πλαισιώθηκε με ορμή. Δεν 
πτοήθηκε απ’ την αδιαφορία. Έστρεψε τη ρίζα της κεφαλής 
του προς το πελώριο κτίριο μέσα απ’ το οποίο 
αχνοφαίνονταν εκθαμβωτικά φώτα που κατάκλυζαν τη 
φαντασία των παιδιών. Άφησε ένα βαρύτονο αναστεναγμό 
να αποκαλυφθεί στο στόμιο των χειλιών του και με 
τακτικές κινήσεις σήμανε το εγερτήριο του έργου. Στη 
σκηνή εμφανίστηκε ο Καραγκιόζης και ο Χαζτηαβάτη, τα 
δύο κεντρικά πρόσωπα αυτού. 

Γεώργιος Καστριώτης 
                     (τέλος πρώτου μέρους)  
  
 
 
 
 
surrealists.salonik@gmail.com 
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 Zinaida Serebriakova - Portrait of Boris Serebryakov, 1915 

Γυμνό σώμα 

   Την ώρα που η κ. Φράνσις έκανε μπάνιο στην ακτή, της 
συνέβη ένα απρόοπτο γεγονός.  Καθώς κολυμπούσε, 
συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει το μαγιό της. Έκανε ένα 
μακροβούτι και κράτησε την αναπνοή της κάτω από το 
νερό για μισό λεπτό∙ δεν μπορούσε παραπάνω. 
Προσπάθησε να το βρει αλλά δεν τα κατάφερε. Στη 
συνέχεια, σκέφτηκε να παραμείνει μέσα στο νερό μέχρι ν’ 
αδειάσει η παραλία. Αυτή φάνηκε πως ήταν η καλύτερη 
ιδέα. Έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε πολύς κόσμος και είχε 
αρχίσει να σουρουπώνει. 
   Καθώς περνούσαν τα λεπτά, άρχισε να νιώθει την 
κούραση∙ κρύωνε και φοβόταν. Στην ακτή, πλησίαζε μια 
βάρκα. Επέστρεφαν οι βραδινοί ψαράδες της περιοχής. 
Την προσοχή τους τράβηξε ένα γυμνό σώμα που επέπλεε. 
Ήταν το δικό της. Η παραλία είχε πλέον αδειάσει. Οι 
ψαράδες σκέφτηκαν ότι μάλλον προσπάθησε να 
αυτοκτονήσει. Ειδοποίησαν το λιμενικό. Έφτασαν και 
κάποιοι από την καντίνα. Την ακούμπησαν ανάσκελα στο 
έδαφος.  
   Προσπάθησαν μάταια να την επαναφέρουν με μαλάξεις. 
Έξι άνθρωποι σχημάτισαν έναν κύκλο γύρω της, μάλλον 
χωρίς να το καταλάβουν. Συζητούσαν τους πιθανούς 
λόγους που την οδήγησαν στην αυτοκτονία. Τελικά, 
βγάλανε το πόρισμα: καθαρή αυτοκτονία, μετά από 
ερωτική απογοήτευση και ταραγμένη ψυχική υγεία. Τι 
ειρωνεία! Η κ. Φράνσις ντρεπόταν για το ζωντανό σώμα 
της και το νεκρό είχε μετατραπεί σε αξιοθέατο. 

Λάμπρος Αναγνωστόπουλος 

Αἱ λάρνακες τῶν ἐρωτικῶν μνημῶν καὶ τῶν ὀνείρων 

   Φυλάξατε μετ’ εὐλαβείας θρησκευτικῆς, τὴν ξυλίνην 

λάρνακα τῶν ἐρωτικῶν σας μνημῶν, μὲ τάς ὀρειχαλκίνους 

χειρολαβάς. Διατηρήσατε στιλβούσας τάς χειρολαβὰς καὶ 

λείαν τὴν ξυλίνην ἐπιφάνειαν, συντηρῶντες αὐτήν, ἀπὸ 

καιροῦ εἰς καιρόν, δι’ ἐπαλείψεως λινελαίου. 

   Ἐνίοτε, ἴσως τὸ περιεχόμενον να μὴ εἶναι ἀρκούντως 

ἀπαστράπτον, τῆς ἐπιμεληθείσης ἐπιφανείας 

συγκρινόμενον. Ὅμως εἰς καμμίαν περίπτωσιν ἡ διαφορὰ 

ταύτη συνιστᾶ ἄλλοθι ἀμελείας. 

   Μὴ ἀνοίγετε τὴν λάρνακα τῶν ἐρωτικῶν σας μνημῶν, 

παρὰ μόνον ἐὰν πρόκειται να ἐναποθέσετε, μετὰ δεούσης 

προσοχῆς, μίαν νέαν τινα, ἄρτι προκύψασα. 

Ἀντιμετωπίσατέ την μὲ σεβασμὸν ὡσὰν νά ἐπρόκειτο διὰ 

τεφροδόχον, περιέχουσα σποδὸν ἠγαπημένου τινος. 

   Εἰς ἑτέραν λάρνακα ταπεινήν, φυλάξατε τὰ ὄνειρά σας, 

ἅτινα σᾶς ἐπεσκέφθησαν ἐν ὑπνώσει, ἀλλὰ καὶ ὅσα εἴτε 

σᾶς ἐπεσκέφθησαν εἴτε τὰ ἐπεσκέφθητε ἐν ἐγρηγόρσει. 

   Οὐδεμία φροντὶς ἀπαιτεῖται διὰ τὴν λάρνακα τῶν 

ὀνείρων. Μηδεμία ἐπιμέλεια τῆς ἐξωτερικῆς ἐπιφανείας τῆς 

λάρνακος ἢ τῶν χειρολαβὼν ἀπαιτεῖται. Περιορισμοὶ εἰς 

τὸ ἄνοιγμα ἢ τὸ κλείσιμον τῆς λάρνακος ταύτης, οὐδόλως 

ὑφίστανται. Τῆς ἐναποθέσεως νέου ὀνείρου ἐντὸς αὐτῆς, 

δύναται να ἀκολουθήσει ἀναμόχλευσις ἢ καὶ ἐπαναδιάταξις 

τοῦ περιεχομένου τῆς λάρνακος. 

   Ἡ διάκρισις χρήσεως τῶν δύο λαρνάκων, δέον ὅπως 

ἰσχύει διὰ βίου. Μὴ ἀνακαλεῖτε ἔρωτας παλαιοὺς ἐκ τῆς 

λάρνακος τῶν ἐρωτικῶν μνημῶν. Ἀναζητήσατε νέους. 

Συνεχίσατε τὴν πορείαν σας. Ὁ ἀναθερμαινόμενος ἔρως 

ὄζει πολλάκις, ὡς μᾶζα, κακῆς ποιότητος 

ἀναθερμασθέντος κρέατος. Ἀντιθέτως, δέον ὅπως εἶναι 

ἐλευθέρα ἰσοβίως, ἡ δημιουργία, ἡ χρῆσις, ἡ ἔμπνευσις, ἡ 

ἐναπόθεσις, ἡ ἀνάκλησις, ἡ ἀποθήκευσις, ἁπάντων τῶν 

πάσης φύσεως παραχθέντων ἢ δημιουργηθέντων ὀνείρων. 

   Καὶ ὅταν ἀκουσθῇ τὸ κέρας ἢ ἡ σάλπιγξ ἐκ τῆς 

μελανιστίου τριήρεως μὲ προορισμὸν τάς νήσους τῶν 

Μακάρων, αἴρονται αὐτομάτως ἅπαντες οἱ περιορισμοὶ 

χρήσεως τῶν λαρνάκων. Ἅμα τῇ ἐπιβιβάσει σου ἐπὶ τῆς 

τριήρεως, αἱ λάρνακες ἀνοίγουσιν αὐτομάτως. Τότε, ἐν 

ἀπουσίᾳ σου, ἄρχεται ἡ ἀνάδυσις, ὅσον μνῆμαι, ἔρωτες 

καὶ ὄνειρα, ἀναμειγνύονται καὶ διαχέονται μὲ ὀσμὴν 

κεκαυμένου ξύλου ἐξωτικοὺ καὶ στύρακος, εἰς τὸν, 

ἀμφιλεγόμενον τῇ ὑπάρξει του, αἰθέρα τοῦ Σύμπαντος.... 

Χρῆστος Πολατίδης 

Δύο ώρες 

 Εναπόθεσε το φορτίο του σώματός του στη βάση ενός 
ιωνικού σπασμένου  κίονα. Σειρά του για σκοπιά σήμερα. 
«Στο διάολο! κι έχει ένα ψοφόκρυο αυτήν τη νύχτα!»  Ήταν 
η σειρά του για σκοπιά σ’ αυτήν την καταραμένη πλαγιά. 
Σ΄ ένα πρόχειρο κατάλυμα  προστατευμένο από βράχια 
και πυκνές συστάδες θάμνων δεν είχαν μείνει παρά πέντε 
μονάχα άτομα. Με δόντια και με νύχια φύλαγαν το 
πέρασμα κάτω από την πλαγιά. Έπρεπε να σταθεί βράχος, 
ανάμεσα στα βράχια, στο καθήκον του. «Βράχος 
παγωμένος», σκέφτηκε στρίβοντας ένα τσιγάρο. 
 «Ήταν ανάγκη να θάψουν  τον σκοτωμένο με την τελευταία 
περισσευούμενη κουβέρτα; Δεν μπορούσαν να εφεύρουν 
άλλον τρόπο να σηκώσουν το παγωμένο και διαμελισμένο  
από την οβίδα σώμα του; Ορίστε! Και του νεκρού τα 
διαμελισμένα κοκαλάκια θαμμένα στην παγωμένη γη, θα 
‘ναι πιο ζεστά μέσα στην κουβέρτα, που χρησίμευσε για 
φέρετρο». Δεν τους άφησε ο αρχηγός να τον πετάξουν 
απλά στον ανοιγμένο πρόχειρα λάκκο! «Ρε ψοφίμια», τους 
είπε «σεβαστείτε τις θυσίες και τη θέση του σκοτωμένου 
λοχαγού στη μονάδα μας! Ούτε με μια γαμοκουβέρτα δεν 
αξίζει να πάει στον άλλον κόσμο;» Έσκυψαν το κεφάλι και 
σεβάστηκαν τα ψοφίμια τις θυσίες και τη θέση του 
σκοτωμένου  λοχαγού και τώρα ψοφάνε στο κρύο με μια 
κουβέρτα λιγότερη στη σκοπιά. 
    Έτριψε την πλάτη του στον κίονα που ακουμπούσε 
μήπως και με την τριβή, έστω και σε μια αρχαία παγωμένη 
κολόνα, προκληθεί κάποια θερμότητα. Το μόνο που 
προκλήθηκε  ήταν ένας πόνος  κι  ένα μούδιασμα σε όλη 
την πλάτη. Είχαν σακατευτεί τα κόκαλά του τόσους μήνες 
σ’ αυτά τα βουνά.  Άντε να περάσουν αυτές οι δύο ώρες!  
Όταν ερχόταν η σειρά του καθενός, έβριζε και τη μάνα που 
τον γέννησε.  
 Κρύο!  Πόσο κρύο! Έσβησε το τσιγάρο κι έκανε χωνί τα 
χέρια του προσπαθώντας  με το χνότο του να τα ζεστάνει. 
Βρομάνε όλα πάνω του και μέσα του - τα χνότα του, τα 
ρούχα του, το κεφάλι του, η ψυχή  του… Δεν ξέρει ακόμη 
αν συνηθίζεται τόση βρόμα. Τόσος πόλεμος. Τόσο χυμένο 
αίμα. 
  Έβαλε δυό γουλιές  νερό στο στόμα του απ’ το παγούρι 
του και το ‘φτυσε στο χιόνι. Σαν να ‘φτυνε τον φταίχτη 
τούτης της  παγκόσμιας ηλιθιότητας που γελούσε με τα 
πιόνια της.    
 Έτριψε τα πόδια του  πάνω από το παντελόνι με τα τραχιά 
του χέρια. Ούτε με την τσάπα στα χωράφια δεν είχαν γίνει 
τόσο σκληρόπετσα τα χέρια του. Πήραν το σχήμα και τη 
σκληράδα του όπλου. Σκληρόπετσος ο πόλεμος έτσι  
φαίνεται  ζητάει και τη  σάρκα.  Να μπορούσε τουλάχιστον 
να έβγαζε αυτά τα κωλοάρβυλα. Τον ξενύχιασαν και 
γέμισαν φουσκάλες τα πόδια του. Νύχι για νύχι δεν θα του 
μείνει σαν γυρίσει πίσω.  
   Πίσω πού άραγε; Πώς ήταν τα πράγματα στο  χωριό 
του; Να ζούσαν  οι γέροι του; Να ζούσαν οι δυο αδερφές 
του;  Πάνε τέσσερις μήνες που είχε να κατέβει στο χωριό. 
Είχε γίνει πολύ επικίνδυνο. Είχε γεμίσει απ’ ό,τι μάθαινε  
χαφιέδες το κάθε  χωριό. Αν τον έπαιρνε κάνα μάτι, δεν θα 
γλύτωνε ούτε αυτός, ούτε η οικογένειά του.  Έτρεμε σ’ 
αυτήν τη σκέψη!  
   Ο πατέρας του τα τελευταία χρόνια δεν είχε πολλές 
δυνάμεις πλέον στα χωράφια. Τον είχε σακατέψει και μια 

πνευμονία που πέρασε πριν τρία χρόνια. Σήκωσε κι αυτός 
τα μανίκια, παράτησε  μια τέχνη που μάθαινε στα Γιάννενα 
και γύρισε πίσω στο χωριό να τον βοηθήσει πριν αρχίσουν 
τα γεγονότα.  Οι αδερφές του μεγάλωναν κι έπρεπε να τις 
προικίσουν για έναν καλό γάμο. Η μεγάλη ήδη δεχόταν 
προξενιά. Είχε πατήσει τα δεκαοχτώ. Η μικρή είχε λίγα 
χρόνια μπροστά της ακόμη. Τι να κάνουν άραγε; Η μάνα; 
Την τελευταία φορά που κατέβηκε κρυφά στο σπίτι, την 
είδε πιο γερασμένη. Την έτρωγε η έγνοια του. 
   Έτριψε το πρόσωπό του δυνατά. Νόμιζε πως δεν είχε 
μύτη από το κρύο. Νόμιζε πως δεν είχε άκρα. Νόμιζε πως 
δεν είχε ελπίδες πια ότι μια μέρα θα τελειώσει αυτό. Ό,τι κι 
αν έλεγαν από τα ψηλά, αυτοί που δίνανε τις κατευθύνσεις, 
δεν μπορούσε να μην βλέπει το μίσος που είχε διαποτίσει 
και τις δύο πλευρές. Κρύο και μίσος! Τα είχε σιχαθεί και 
τα δύο. 
   Είχε σιχαθεί τα αίματα και τα αποκεφαλισμένα πτώματα. 
Είχε σιχαθεί να φυλάει κάθε μέρα σκοπιά στα 
αποκεφαλισμένα τοπία του νου του  για να μην τρελαθεί. 
Πόσο αλώβητοι θα έβγαιναν άραγε μετά απ’ όλ’ αυτά που 
βίωναν; Απορούσε βλέποντας τον αρχηγό τους πολλές 
φορές. Από τι υλικό ήταν φτιαγμένος; Εντολές, αποφάσεις, 
διαταγές για εκτέλεση καθηκόντων. Οχτώ νεκροί  κι άλλοι 
πόσοι στο παρελθόν κάτω απ’ τις δικές του τελικές 
αποφάσεις. Τον έβλεπε όλη μέρα να περπατά, να ανεβαίνει 
στα κατσάβραχα τόσο ελαφρύς, χωρίς να βαραίνει το βήμα 
του κανένας νεκρός. Ή μήπως πάλι λάθευε; Ένας 
μπάρμπας  του πιο παλιά τού είχε εξομολογηθεί - ήταν 
μικρός μα τα θυμάται - πως σαν έχασε ένας ξάδερφος από 
λάθος του μπάρμπα  στο κυνήγι τη ζωή του, ο μπάρμπας 
έκανε χρόνια να έρθει στα καλά του. «Κουβαλούσα έναν 
ωραίο νεκρό στην τσέπη του σακακιού μου, παιδάκι μου», 
του είχε πει. Και μέσα στη φυλακή που έκανε κάποια 
χρόνια  και έξω από αυτήν. Του είπε πως το διάστημα που 
δεν ήταν στα καλά του, μετρούσε όλη την ημέρα 
ανθρώπους με τους ίσκιους τους και πως του έβγαινε πάντα 
ένας ίσκιος παραπάνω. « Ήταν ο αποθαμένος  παιδάκι 
μου».   
  Φου! Ψοφόκρυο! Τι να σου κάνει κι ένα παλιοαμπέχονο 
σε χίλια μέτρα υψόμετρο στα μέσα του Μάρτη; Γύρισε να 
κοιτάξει προς την πλευρά που κοιμόντουσαν οι άλλοι, 
προφυλαγμένοι σε μια  σπηλιά από βράχια . Δυο  τρία 
δέντρα - και κάτι μεγάλα πουρνάρια γύρω  κάλυπταν 
ακόμη καλύτερα τη  σπηλιά. Και από τα στοιχεία της 
φύσης και από τον εχθρό. Χα, εχθρός! Μπορεί αυτή τη 
στιγμή απέναντί του  να ήταν κάποιος της ηλικίας του, που 
κρύωνε κι αυτός, που σκεφτότανε το σπίτι του, τη  μάνα 
του, τα αδέρφια του, τον τόπο του. Μπορεί αυτή τη  
στιγμή να άπλωνε  το χέρι αυτός ο εχθρός, μες στο πηχτό 
σκοτάδι,  για να νιώσει άλλου το χέρι για παρηγοριά.  
Μπορεί να γυρίζουν και να ξαναγυρίζουν στο μυαλό του 
χιλιάδες πράγματα , όπως και σ’ αυτόν  και να μην βρίσκει 
άκρη από τη  «λογική» του ανθρώπου.  
     Μα όλα  έδειχναν ήρεμα τούτη τη  στιγμή. Σαν να ‘ταν 
ψέμα. Μόνο το κρύο ζωντάνευε την πραγματικότητα. 
Ευτυχώς με το χιόνι είχε κόψει ο δαιμονισμένος αέρας των 
προηγούμενων ημερών. Να μπορούσε τουλάχιστον να 
ανάψει μια μικρή φωτιά. Να ξεχάσει τη  ματαιότητα που 
ζούσε.  Μα αυτό θα ήταν και η καταδίκη τους. Αμέσως θα 
εντόπιζαν τη θέση τους  και τότε… 
   Πέντε άτομα. Από τα δεκατρία! Τους είχαν αποδεκατίσει 
σχεδόν σε δύο μήνες! Τους εντόπιζαν συνέχεια. Σαν να 
ήξεραν πριν από αυτούς τη  θέση τους. Άρχισε να 
επικρατεί καχυποψία και γκρίνια μεταξύ τους. Έφτασαν στο 
σημείο να υποψιάζονται και τον ίδιο τους τον εαυτό. Τους 
έτρωγαν οι αμφιβολίες. Ευτυχώς τους ενημέρωσαν από το 
αρχηγείο μετά από πολλές δυσκολίες. Η βρομοδουλειά  
γινότανε από κάποιον καινούργιο.  
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Τον απείλησαν οι άλλοι πως θα κρεμάσουν τη γυναίκα και 
το παιδί του σαν έμαθαν με ποιους είναι. Αναγκάστηκε να 
δίνει κάθε πληροφορία που μάθαινε. Τον είχαν στριμώξει 
άσχημα.  Ευτυχώς η ενημέρωση έφτασε έγκαιρα. Αλλιώς 
θα είχαν αλληλοσφαχτεί.  Ξανασκέφτηκε τον διαμελισμένο 
και  φρεσκοθαμμένο νεκρό   με την κουβέρτα κι ένιωσε το 
κρύο  να φτάνει  πιο βαθιά στο κόκαλο.  Άραγε 
αναπαυόταν εν ειρήνη με τον δίκαιο αγώνα του;  Ή τους 
μούντζωνε κάτω απ’ το χώμα με τα δυο του 
ακρωτηριασμένα χέρια;   
 Κοίταξε τα ψηλά κίτρινα χορτάρια που έβγαιναν οι 
κορυφές τους πάνω από το χιόνι, σαν πληγές που αναβλύζει 
από μέσα τους το φως του φεγγαριού. Γέλασε αυθόρμητα 
μ’ αυτήν τη  σκέψη και τα παγωμένα χνότα του έφτιαξαν 
μορφές στη νύχτα. «Ανόητε», σκέφτηκε. «Έγινες και 
ποιητής τώρα στα κατσάβραχα και στην ταλαιπώρια.  Κάτι  
τέτοια έπρεπε να τα είχες ξεφουρνίσει σε κείνη την 
ξανθούλα από τα Γιάννενα, που μόνο που σε κοιτούσε 
έλειωνε, ξεροσταλιάζοντας όρθια απέναντι από το μαγαζάκι 
του κυρ - Ανέστη, τάχατες ότι έβλεπε τα χρώματα στις 
κλωστές έξω από τη  βιτρίνα. Με τα λευκά καλτσάκια της 
να φτάνουν ως τη  γάμπα. Με το γαλάζιο, όλο ανθάκια,  
φουστανάκι της. Μα πού να ‘ξερες κι εσύ καημένε πως η 
αναχώρησή σου θα ήταν πιο σύντομη απ’ ό,τι υπολόγιζες. 
Πού να ‘ξερες κι εσύ και τόσοι άλλοι;»                                
   Έπιασε με τη  χούφτα το πράμα του.  Ψόφια τα 
πράγματα. Νηστικό και παγωμένο αρκούδι δεν χορεύει. 
Μωρέ, ας γυρνούσε πίσω… Μόλις ζεσταινόταν τα 
κοκαλάκια του και χόρταινε λίγο φαί, τέρμα το 
συνεσταλμένο ύφος, οι ρομαντισμοί και όλα. Ευκαιρίες 
ήθελε μονάχα από δω και πέρα. Ευκαιρίες για ζωή! 
  Έτριψε πάλι την πλάτη του σ’ αυτόν τον αρχαίο κίονα. 
Πρόσεξε τα διάσπαρτα ερείπια  κοντά του. Κανένας ναός ή 
κανένα  μαντείο θα ‘ταν εδώ χιλιάδες χρόνια πριν. Ό,τι και 
να ‘ταν πάντως, ερείπια μονάχα τώρα. Έτσι θα ‘ναι  μάλλον  
η μοίρα αυτού του κόσμου:  να καταντάει  ερείπια. Ιδού 
λοιπόν  καημένε, φτάσανε  κι οι εποχές που σου έλεγε γι’ 
αυτές εκείνο το καλό το δασκαλάκι στο δημοτικό κι εσύ με 
τον Νικολάκη γελούσατε και κοροϊδεύατε και του 
πετούσατε κρυφά σαΐτες. Ιδού λοιπόν οι εποχές  που 
χρειάζονται χέρια πιο επιδέξια και πιο γρήγορα στον 
πόλεμο και στο μεροκάματο. Χέρια που θα χειριστούν τις 
μηχανές που θα σκοτώνουν και τις μηχανές που θα αλέθουν 
μεγαλύτερες βρομιές. 
  Φου! Όσες σκέψεις και να κάνει το γαμωκρύο, δεν 
ελαττώνεται δεν λέει, να ξημερώσει ακόμη. Πιάστηκε τόση 
ώρα καθιστός και ξυλιασμένος. Τουλάχιστον να σερνότανε 
πιο κει για κατούρημα για να ξεπιαστεί λιγάκι. Σύρθηκε με 
τους αγκώνες  λίγα μέτρα πιο κει κρατώντας το όπλο του 
γερά. Το χιόνι έλειωσε κάτω από το ζεστό κίτρινο υγρό 
που του βάραινε τα σωθικά.  Ακόμη κι αυτή η ανάγκη,  
έτσι ζεστή που έβγαινε από μέσα του, του έδινε  μια κάποια 
απόλαυση. Σύρθηκε  πίσω στη  θέση του  πάνω απ’  το  
παγωμένο χιόνι. Έβγαλε καπνό, να στρίψει και δεύτερο 
τσιγάρο. Ευτυχώς από καπνό ήταν εφοδιασμένοι. Όχι από 
τους καλύτερους,  μα δε βαριέσαι. Ήταν μια πολυτέλεια 
που άλλοι δεν την είχαν κι ούτε αυτή. Σε πιο χαμηλό 
υψόμετρο ο αρχηγός δεν άφηνε ούτε καπνό  ούτε χνότο να 
βγάλουν από το στόμα τους. Ο εχθρός μπορούσε και μέσα 
από αυτές τις λεπτομέρειες να τους εντοπίσει. 
  Τράβηξε μια ρουφηξιά και φύσηξε τον καπνό ανάμεσα 
στα πόδια του, μέσα στην κάννη του όπλου. Είδε τη μικρή 
κάφτρα  του τσιγάρου σαν τα σήματα καπνού των Ινδιάνων 
που έστελναν όταν  κινδύνευε η φυλή τους. Έτσι  κι αυτός 
έστελνε  μήνυμα απόγνωσης και κούρασης σε κάποιον 
αδερφό του στον κόσμο  που τούτη την ώρα κοιμότανε 
ειρηνικά στο σπιτάκι του κρατώντας στην αγκαλιά του τη  
γυναίκα του με ξέμπλεκα μαλλιά, ακούγοντας την  αθώα 
ανάσα  των παιδιών του μέσα στον ύπνο.    
   Τα χέρια του χάιδεψαν  το όπλο του,  σαν το πιο κοντινό 
πράγμα στον κόσμο, σαν το παιδί που δεν είχε αποχτήσει 
ακόμη - το μόνο πράγμα που μπορούσε να ‘χει μέσα στα 
δυο του χέρια τους τελευταίους μήνες.  Τουλάχιστον ήταν 
ευγνώμων μέσα του που δεν είχε χρειαστεί  να σκοτώσει 
κάποιον.  Που δεν είχε χρειαστεί να κόψει το νήμα από 
κανένα ανάστημα. Ακόμη και οι σφαίρες που είχε χαλάσει, 
σαν να ξέρανε και ν’ αποφεύγανε τα κορμιά. Σαν να ξέρανε 
πως φεύγανε μέσα από κάννη χωρίς πολιτικά φρονήματα.  
Ντρεπότανε λίγο μέσα του γι’ αυτό, πιο πολύ τους 
συντρόφους του, που σχημάτιζαν, όταν ζόριζαν τα 
πράγματα, πλέγμα ασφαλείας γύρω του. Μα ξέρανε πως 
ήτανε άμαθος και πως με βία αναγκάστηκε να πάρει τα 
βουνά μαζί τους  ύστερα από εκείνη την κάλυψη που έδωσε 

σ’ έναν απ’ αυτούς. Και τι να ‘κανε δηλαδής; Να τον άφηνε 
να πεθάνει, άνθρωπος πράγμα, έξω από τα χωράφια τους; 
Ούτε σε σκυλί δεν θα το έκανε αυτό. Τον έκρυψε στον 
στάβλο με τα δυο τους τα μουλάρια για καμιά βδομάδα. 
Σαν μαθεύτηκε σε δυο γείτονες , που είχαν χωράφια και 
σπίτια κοντά,  του είπαν να φύγει γιατί δεν θα μείνει πολύ 
κρυφό. Θα τον έπαιρναν χαμπάρι και ίσως να την 
πλήρωναν κι αυτοί και οι οικογένειές τους  μαζί του που 
δεν μίλησαν.  Έτσι την επομένη, κι ενώ είχε θρέψει κάπως 
η πληγή του τραυματία, φύγανε για πάνω.   
    Προσπάθησε να μετρήσει τις αποστάσεις από ότι ήταν 
ορατό γύρω του για να ξεφύγει από σκέψεις που τον 
κατέβαλλαν περισσότερο.  Το παγωμένο και πονεμένο του 
κορμί ένιωθε σαν να έπαιρνε κι αυτό υπόσταση σκοτεινή  
μέσα στο πυκνό σκοτάδι, όπως η ψυχή του που είχε 
καμουφλαριστεί το μαύρο για ν’ αντέξει. Δεν ήταν έτσι 
πάντα. Αλλοιώθηκε σιγά - σιγά, μα σταθερά. Ο πόλεμος 
κατάφερε να τον ποτίσει. Σκέβρωσε το κορμί των είκοσι 
δύο χρόνων, σκέβρωσε το μέσα του. Από παιδί ήταν  
πάντα αισιόδοξος. Όλη η κακία του κόσμου είχε 
κατακαθίσει μέσα του. Και να την τώρα! Πλημμυρισμένη 
στο  αίμα με τούτον τον  πόλεμο, ανέβαινε ως απάνω. Τον 
έπνιγε, κι αυτός πάλευε τόσο καιρό να σωθεί από τον 
βέβαιο πνιγμό του.  Μα ήταν άνισος αγώνας και το ‘ξερε. 
Γιατί όσο και να κρατούσε, κάποτε το αίμα θα ξεπερνούσε 
το μπόι του και τότε θα γινόταν  ένα θηρίο που θα ‘πινε κι 
αυτό με τη σειρά του  αίμα.  
  Τινάχτηκε σαν ελατήριο στην τελευταία τούτη σκέψη και 
ύψωσε το μπόι του πάνω από τις ημισκότεινες αρχαίες 
πέτρες.  Όχι! Θ’ αντιστεκότανε όσο μπορούσε σ’ αυτήν τη 
μετάλλαξη που του επέβαλλαν. Θ’ αντιστεκόταν  σ’ αυτήν 
τη  φρίκη με νύχια και με δόντια.   
  Κοίταξε γύρω του πώς έπαιρνε να χαράζει. Έκλεισε τα 
μάτια και αφουγκράστηκε το τσιτσίρισμα του ήλιου καθώς 
έβγαινε πίσω από τις απέναντι βουνοκορφές. Φαντάστηκε 
το σπίτι του, τον κάμπο που απλωνόταν μπροστά του. Οι 
πρώτες αχτίνες του ήλιου θα ξυπνούσαν σε λίγο όλα τα 
αγριολούλουδα και τα ζώα μες στα παχνιά τους. Κι η ζωή 
θα έπαιρνε τον δρόμο της   με το αλέτρι και την τσάπα 
στους ώμους. Με τα μουγκανίσματα και τις κουδούνες απ’ 
τα κοπάδια.  Ένας μεγάλος θυμός για την ηλιθιότητα του 
κόσμου άρχισε να καταλαμβάνει τη  λογική του. Πέταξε το  
όπλο χάμω, άνοιξε τα χέρια του και με μια κίνηση  τα 
κατέβασε  στα σκέλια του, δείχνοντας τα γεννητικά του 
όργανα   στις απέναντι κορυφογραμμές και στους γκρεμούς 
μπροστά του, που δέχονταν στοργικά το πρώτο φως. 
Να  κερατάδες  πού  γράφω τις πολιτικές σας γραμμές και 
φιλοσοφίες!   
   Το μόνο που ακούστηκε ήταν ένας συριγμός  σφαίρας  
μέσα από τις πυκνές  συστάδες των θάμνων .   
   Τον βρήκανε με τα μάτια ανοιχτά. Κοιτούσε δασωμένα 
φαράγγια ανάμεσα στα σύννεφα. Ματωμένη κηλίδα στο 
μέτωπό του ο ήλιος. Έτσι ακίνητος στα χιόνια, 
κοκαλωμένος, να κοιτά με τέτοια αυθάδεια τα ουράνια, 
απόχτησε κάτι το πρόστυχο το βλέμμα του, μια δόση 
ειρωνείας στις κόρες των ματιών. Κοιτούσε ευθεία στην 
επιφάνεια των πραγμάτων, ευθεία μέσα στον θάνατο αυτοί. 

Ελευθερία Θάνογλου 

Night: Session 

   Quick, quick, slow... Quick, quick, slow... These steps are 
stuck in my mind. Dance might be a hidden language we 
use to interrogate ourselves if our feet do fail our souls. 
We might think that it ain’t make sense. And it ain’t. But 
think for a moment, what are doing for us? This question 
still drills my mind every time I cross the opening door.  
But this is up to us and only. As Woolf says in Waves, we 
perished each alone. We perished each alone. What have 
we done to ourselves? Why are we throwing ourselves to 
the tides? It ain’t a clear answer.  
   Nowadays, many people are just throwing themselves. 
They are giving themselves to others and others. In a 
poem, it is written that to give yourself into another body,  
that’s all = you want really. We, the subjects are becoming 
us, the object and we are transforming our syntax 
structure. Our active voices have become passive. And 
when you ask by whom, the agent, the answer is literally 
straightforward: by us. We must gain the empowerment 
to transform ourselves, to get them besotted in the first 
place. Just do something for us, for ourselves, for our 
inner and innermost voices. 
Hello, said he 
Just go, said she 
Give me your name, said he 

You are so lame, said she 
May I touch, said he 
This is rough, said she 
   This conversation is improvised by the ee. Cummings’ 
poem.  This might be a hypothetical dialogue with our 
selves. Whenever you see he say, mind and whenever you 
see she say, soul. To keep this strained, just pl.... 
Oh, what’s that? 
Oh, it’s the kettle. The water is bringing to boil. I have to 
turn it off. 
Quick, quick, slow... Quick, quick slow...  
These steps reverberate in my mind.   

All the time. 
Αργύρης Φυτάκης 

 

Ο μόνος δικός μου άνθρωπος 

(Διήγημα σε συνέχειες, μέρος Α΄) 

   Στάθηκε μπροστά στον τάφο. Ντυμένη στα μαύρα, δεν 
κατάφερε να κρυφτεί από τις φωταψίες του ήλιου που 
παραμόνευαν στα πλουμιστά σύννεφα. Την πρόδωσαν τα 
πένθιμα γυαλιά. Μια υγρή στάλα πότιζε τους πόρους του 
προσώπου. Με κίνηση ελάσσονος κύρτωσης, απόθεσε ένα 
λευκό τριαντάφυλλο στο γκριζωπό μάρμαρο. Ένα και 
μοναδικό, σαν την εκλιπούσα. Όρθωσε το βλέμμα στην 
επιγραφή σα να μοχθούσε να πιστέψει πως εκείνη είχε 
αφήσει τα εγκόσμια. Έγραφε το όνομά της· ετών 
εβδομήντα εννέα, μα είχε βαστάξει κόπους και 
στενοχώριες δύο ζωών. Οι σκέψεις πλημμύρισαν το μυαλό 
της. Είχαν παρέλθει, εξάλλου, μόλις τρεις ημέρες από την 
άτακτη φυγή της Ίριδας. Της μίλησε για λίγο κοιτώντας τη 
φωτογραφία πίσω από το διάφανο τζάμι, μα τον μονόλογο 
διέκοψε ένας αχός που προσέγγιζε. «Θα ξανάρθω 
σύντομα», της είπε και πήρε τον δρόμο για την οικία της. 
   Τα μαύρα γυαλιά ανέκτησαν το σκοτάδι τους. Το πακέτο 
με τα τσιγάρα είχε αδειάσει στα σπλάχνα της. 
Αγανακτισμένη, εγκατέλειψε την κούπα της προκειμένου να 
προμηθευτεί νικοτίνη από το συρτάρι της κάμαρης. Κάπου 
εκεί, εγκλωβισμένο σε μια χάρτινη σακούλα, είδε 
φωλιασμένο το σάλι της Ίριδας. Με το πακέτο εξάρτησης 
στο ένα χέρι και το σάλι στο άλλο, επέστρεψε στην 
κουζίνα. Παραδόθηκε μηχανικά στην ανάγκη του 
τσιγάρου, μα ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ανάγκη να τυλίξει 
το σάλι στον κατάλευκο λαιμό της. Μαύρο, με κόκκινες 
φλέβες στα κρόσσια του, τα δεμένα σε γόρδιους δεσμούς, 
σαν τη ζωή της Ίριδας. Ένιωσε ρίγος να την διαπερνά 
καθώς εισέπνευσε τη μυρωδιά του. Παραδόθηκε σε ταξίδι 
μνήμης…  

*** 
   Πρώτη μέρα στον οίκο ευγηρίας και η αγωνία την είχε 
πλημμυρίσει. Παρόλη την εμπειρία που σήκωνε επάξια 
στους ώμους, αναγνώριζε το βάρος της εθελοντικής 
εργασίας ως λειτούργημα. Σε εκείνη τη στέγη έβρισκαν 
άσυλο δεκάδες μοναξιές. Χρόνιες παθήσεις, άνοια και 
εγκατάλειψη συντρόφευαν τους φιλοξενούμενους που, δίχως 
νομίσματα φροντίδας, κούρνιαζαν περιμένοντας τη 
λύτρωση. Μετά τη συνάντηση με τον διευθυντή του οίκου, 
ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους. Πρώτη στάση το 
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σαλόνι, με το πορφυρό τζάκι να λιώνει υπομονετικά κάθε 
ξύλινο κορμό στα έγκατά του. Η ζέστη του αισθητή, μα το 
ψύχος της μοναξιάς ακατανίκητο. Σε άτακτη παράταξη, 
πλήθος χιονισμένων κεφαλιών με άδεια βλέμματα που 
κοίταζαν μα δεν έβλεπαν· κορμιά λυγισμένα, κάποια 
υποβασταζόμενα από βακτηρίες, άλλα αφημένα σε 
τέσσερις τροχούς, ελάχιστα αυτόνομα. Στη συνέχεια, 
επισκέφθηκε θαλάμους ασθενών και ένιωσε την 
εγκατάλειψη κατάσαρκα. Με προσποιητή ψυχραιμία, έλαβε 
τις τελευταίες οδηγίες, ενδύθηκε στα λευκά και επέστρεψε 
στο σαλόνι. Τα μάτια περιπλανήθηκαν στον χώρο, τον 
κατακλυσμένο από άναρχους φθόγγους και παραμιλητά. 
Πλησίασε διαδοχικά τους γηραιούς φιλοξενούμενους, 
ανταλλάσσοντας λέξεις και βλέμματα. Εξακολούθησε για 
λίγη ώρα ώσπου την προσοχή της αιχμαλώτισε μια κυρία 
στην άκρη του δωματίου που είχε καρφώσει τις κόρες των 
ματιών επάνω της. Αόρατα σχοινιά την καθέλκυσαν στη 
γωνιά της γηραιάς κυρίας. 
«Καλημέρα σας! Λέγομαι Ευτυχία, η καινούργια 
νοσοκόμα. Πώς είστε;» 
«Καινούργια…μα…έχουμε γνωριστεί;» 
«Δεν είχα τη χαρά. Το όνομά σας;» 
«Εμένα οι ρίζες μου είναι βαθιές εδώ μέσα. Ίριδα με λένε, 
χαίρομαι που σε γνωρίζω» 
«Έχω την αίσθηση πως θα περνάμε αρκετό χρόνο μαζί! 
Σας χαιρετώ προς το παρόν, είναι ώρα για το μεσημεριανό 
γεύμα» 
   Η Ίριδα δεν μίλησε, μόνο έμεινε να την κοιτάζει καθώς 
ξεμάκραινε. Σε λίγο, εγκατέλειψε την αναπαυτική 
πολυθρόνα και κατευθύνθηκε στον θάλαμό της, τον 
τελευταίο στον επιμήκη διάδρομο. Απόθεσε προσεκτικά τη 
βακτηρία πλάι στο κομοδίνο και ξάπλωσε. Μια παράξενη 
αμηχανία την είχε κυριεύσει κι άρχισε να τρίβει τα 
ροζιασμένα χέρια. Ο αέρας που λυσσομανούσε έξω από το 
παράθυρο γήτευσε την προσοχή της. Φύλλα 
ανυπεράσπιστα σε μαζική αυτοκτονία θόλωσαν το παρόν… 

*** 

   Το τζάμι ήταν δακρυσμένο, λες και ο ουρανός 
συμμεριζόταν τη λύπη της. Με νωχελικές κινήσεις, η 
παιδική της φίλη Ελπίδα, ισοστάθμιζε το πέπλο που έκρυβε 
διακριτικά τα κατάμαυρα μάτια τής Ίριδας. Ο κόσμος 
ακουγόταν από τη χοάνη της ξύλινης σκάλας· γέλια, ιαχές 
και μουσική. Η μέρα που ονειρευόταν είχε φτάσει. Λευκός 
κρίνος, δεκαοκτώ ετών, έπρεπε τώρα να νυμφευθεί. Αλλιώς 
είχε φανταστεί εκείνη την ημέρα, μα άλλοι πήραν την 
καταδικαστική απόφαση. Οι γεννήτορές της και οι επιταγές 
της κοινωνίας. Και εκείνος, ο βαθύπλουτος γαιοκτήμονας 
της περιοχής. Το γεμάτο πορτοφόλι του γέμιζε με 
προσδοκίες την οικογένειά της. Νούμερα, μόνο νούμερα 
υπολόγιζε εκείνος. Μόνο νούμερα υπολόγιζαν και οι γονείς 
της· και τα σκουριασμένα έθιμα. «Ή μικρός παντρέψου, ή 
μικρός καλογερέψου», με αυτή τη φράση ανέθρεψαν το 
μπουμπούκι της οικογένειας, που η ομορφιά του ήταν 
παροιμιώδης. Αυτό ήταν το «τυχερό» της. Ένας γάμος στα 
μέτρα τής, περιχαρούς με το γεγονός, κοινωνίας. Ανώφελα 
τα παρακάλια για άφεση, εις μάτην τα δάκρυα. Το 
προφορικό συμβόλαιο είχε υπογραφεί ερήμην της.  
   Λίγες ώρες αργότερα, η Ίρις και ο Τρύφωνας ήταν 
ανδρόγυνο. Στην κρεβατοκάμαρα με τους μοβ μπερντέδες 
να καλύπτουν την ντροπή της και υπό το φως του 
σκονισμένου αμπαζούρ, η Ίριδα απώλεσε την ελπίδα. Η 
Ίρις, από την επομένη κιόλας του γάμου της, ανέλαβε τα 
πρότυπα της καλής κοινωνίας.  
   Οι μέρες την είχαν παρασύρει στην ανιαρή τους πορεία. 
Οι πρωινές ώρες αναλώνονταν σε οικιακές υποχρεώσεις, τα 
μεσημέρια σε μοναχικά γεύματα μπροστά στην τηλεόραση 
και τα βράδια στην αναμονή άφιξης του συζύγου. Πολλή 
ώρα ελεύθερη για σκέψεις, μα τις απέφευγε με κάθε κόστος. 
Η χαρά τής χτυπούσε την πόρτα μόνο με την έλευση της 
Ελπίδας, η οποία την επισκεπτόταν περιστασιακά και 
πάντα εν απουσία του συζύγου. Ο Τρύφωνας ήθελε τη 
σύζυγό του απομονωμένη από «τις παλιές, κακιές 
συνήθειες», η σημαντικότερη των οποίων ήταν η καλύτερη 
φίλη της. Και όσο κρατούσε το λουλούδι της οικίας 
φυλακισμένο στην πολυτελή έπαυλη, εκείνος έκανε 
εισπράξεις, δημόσιες σχέσεις και τον δερβέναγα στους 
εργάτες του. Έπειτα, με τις τσέπες χορτασμένες, σαν να 
ήθελε να απαλλαγεί από το αμφίβολο βάρος που 
κουβαλούσαν, κατευθυνόταν για το καθημερινό ραντεβού 
στην χαρτοπαικτική λέσχη. Ανάλογα με την έκβαση του 
παιχνιδιού, καθοριζόταν η βραδιά της Ίριδας: στη σπάνια 
περίπτωση κέρδους, ο Τρύφωνας πανηγύριζε τη νίκη του 
στο κορμί της, ενώ όταν έχανε, έπινε και κατέληγε σαν 

κούτσουρο στο κρεβάτι. Για τη λεκτική βία, η Ίρις είχε 
δημιουργήσει μια αόρατη ασπίδα στα ώτα της μα όταν το 
ζωνάρι χάρασσε το κορμί της και οι παλάμες μελάνιαζαν 
το πρόσωπό της, ήταν ανυπεράσπιστη. Η όποια έκκληση 
βοηθείας στους γονείς της, έπεφτε στο κενό. «Έπρεπε να 
κρατήσει το σπιτικό της χωρίς να υψώνει τη φωνή της». 
Αδιαμαρτύρητα, πειθήνια και δίχως να δώσει δικαιώματα 
στον κοινωνικό περίγυρο. Τρομαγμένη από τις απειλές και 
το μένος, δεν σκεφτόταν καν να τον εγκαταλείψει, όσο κι αν 
την παρότρυνε η Ελπίδα. Αυτή ήταν η μοίρα της… 
«Κυρία Ίριδα, σας έφερα το γεύμα σας»  
   Σαν να ξυπνούσε από λήθαργο, η Ίρις έστρεψε απότομα 
το κεφάλι και την αντίκρισε. Με απαλές κινήσεις, η Ευγενία 
απόθεσε τον δίσκο στο κομοδίνο της Ίριδας και 
χαμογέλασε. Ανταπέδωσε το χαμόγελο και την κάλεσε 
κοντά της χαϊδεύοντας τη λευκή ενδυμασία του κρεβατιού.  
«Κάθισε λίγο μαζί μου, αν δεν έχεις δουλειά» 
«Έχω σχολάσει, οπότε διαθέτω άπλετο χρόνο» 
   Η Ίρις, νιώθοντας πόνο στον γοφό, ξεστόμισε ένα 
επιφώνημα. 
«Να σας φέρω ένα παυσίπονο; Πονάτε πολύ;» 
«Ο συνηθισμένος πόνος. Κάθε που αλλάζει ο καιρός, τα 
κόκκαλά μου διαμαρτύρονται. Τόσες φορές που έχουν 
σπάσει… είμαι και γριά πια… Μα έχω συμφιλιωθεί μαζί 
του, χρόνια τώρα. Μην ανησυχείς, καλή μου» 
«Είχατε ατύχημα;» 
«Όλη η ζωή μου ένα ατύχημα… μάλλον δυστύχημα… 
άστα αυτά τώρα, πες μου για εσένα. Εδώ μέσα οι 
κουβέντες είναι φτωχές και ασυνάρτητες» 
«Τί θέλετε να μάθετε;  είπε χαμογελώντας» 
«Ιστορίες… μικρές σου ιστορίες, αρκεί να κουβεντιάζουμε» 
   Η Ευγενία ξεκίνησε αμήχανα να της μιλά, μα σύντομα ο 
λόγος της έγινε χειμαρρώδης. Με ενδιαφέρον την άκουγε 
να εξιστορεί τις μικρές, καθημερινές της ιστορίες. Μια 
συζήτηση χωρίς βάθος μα με ουσία για την Ίριδα. Πόσο 
της είχε λείψει αυτό! 
   Λίγη ώρα αργότερα, η Ευγενία άφησε την Ίριδα μόνη με 
τις σκέψεις της. Εκείνη, ποτίζοντας τους γευστικούς της 
κάλυκες με σούπα, διέκρινε το πρόσωπό της στη λίμνη του 
πιάτου. Μα ήταν νέα...     

*** 
   Στριφογύρισε το κουτάλι στα σωθικά της κατσαρόλας. 
Ήταν ώρα να μεθύσει το φαγητό με λευκό κρασί. Έσκυψε 
προς αναζήτηση του μπουκαλιού, παραμερίζοντας 
διψασμένους γυάλινους λαιμούς. Καπάκια εγκαταλελειμένα 
να αναζητούν στροβιλισμό και ίχνη χυμένης μέθης να 
κιτρινίζουν το άσπιλο λευκό τού ντουλαπιού. Καμία 
έκπληξη, αφού ο Τρύφωνας ξεθύμανε οινόπνευμα κάθε 
βράδυ στο συζυγικό κρεββάτι. Η αποστροφή είχε 
απονευρωθεί, αφήνοντας τη ρινική κοιλότητα άεργη. Αφού 
σέρβιρε κρασί στη διψασμένη κατσαρόλα, την απομόνωσε 
από την εστία. 
   Λίγη ώρα αργότερα, η Ελπίδα βρισκόταν στο κατώφλι 
της. Ανταποκρινόμενη στο χαρμόσυνο χτύπημα του 
κουδουνιού, η Ίρις δρασκέλισε προς την εξώπορτα. Δεν 
καλημερίστηκαν, τα βλέμματά τους διασταυρώθηκαν κι 
αυτό ήταν αρκετό για να συμπεράνει η Ελπίδα πως η μέρα 
δεν ήταν -έτι μία φορά- καλή για την Ίριδα. Τον 
συμπονετικό εναγκαλισμό διαδέχτηκε μια κούπα τσάι. 
Έχοντας φράξει τους πόρους του δερμάτινου καναπέ με το 
κορμί τους, έσπασαν τη σιωπή. 
«Πώς είσαι; Τί σου έκανε πάλι ο προκομμένος;» 
   Η Ίρις δεν μίλησε, μόνο ξεγύμνωσε τα πλευρά της 
αποκαλύπτωντας τα κοκκινόμαυρα σημάδια της ντροπής. 
«Ως πού θα πάει αυτό, Ίριδα; Πρέπει να σε στείλει στο 
νοσοκομείο για να καταλάβεις πως πρέπει να φύγεις; 
Κινδυνεύεις, καθημερινά. Φύγε όσο είναι καιρός!» 
«Και πού να πάω; Ξέρεις πως σκέφτεται η οικογένειά μου. 
Σε ποιόν να στραφώ; Δεν έχω κανέναν άλλον στον κόσμο, 
μόνο εσένα» 
«Έχω τη λύση. Θα φύγεις για το νησί μου. Κανείς δεν ξέρει 
πως έχω εκεί έναν ετεροθαλή αδερφό. Θα μείνεις μαζί του, 
τον έχω ενημερώσει και σε περιμένει πάντα» 
«Να ήταν μόνο αυτό...»  
«Υπάρχει κάτι σημαντικότερο από αυτό;» 
«Ναι, το...παιδί μου» 
   Η Ελπίδα πέτρωσε το βλέμμα της. Ήταν κάτι που δεν 
περίμενε, μα με περισσή ψυχραιμία της απάντησε: 
«Εφόσον είσαι σε ενδιαφέρουσα, πρέπει να επισπεύσεις τη 
διαδικασία. Πρέπει να αποδράσεις το συντομότερο!» 
«Φοβάμαι πως το έχει καταλάβει. Με κοιτάει με πολλή 
υποψία. Δυο φορές ένιωσα αναγούλα μπροστά του και 
έτρεξα στην τουαλέτα. Με ρώτησε ευθέως μα το αρνήθηκα, 

αλλά δεν μπορώ να το κρύψω για πολύ ακόμα. Η κοιλιά 
μου θα με προδώσει» 
«Σε παρακαλώ, αν δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου, σκέψου το 
παιδί που κουρνιάζει στα σπλάχνα σου» 
«Μόνο εκείνο σκέφτομαι... και ελπίζω πως το παιδί θα 
φέρει γαλήνη στο σπιτικό μας. Ίσως έτσι να σταματήσει...» 
«Να σταματήσει τί; Την κακοποίηση; Τα χαρτιά; Τις 
απιστίες; Τί από όλα, Ίριδα; Αυτός ο άνθρωπος δεν 
πρόκειται να αλλάξει, κατάλαβέ το επιτέλους!» 
Η Ίρις σώπασε, σφαλίζοντας το στόμα με μια γουλιά 
τσαγιού. Η Ελπίδα την μιμήθηκε, ώσπου τη βουβή 
ξηρασία της ατμόσφαιρας έσπασε ο ήχος του επιτοίχιου 
ωρολογίου. Η Ίριδα τινάχτηκε. Ήταν ώρα να αποχωρήσει 
η Ελπίδα, καθώς πάντα υπήρχε περίπτωση να εμφανιστεί ο 
σύζυγος. Οι δυο φίλες κατευθύνθηκαν στην έξοδο. 
«Σκέψου πολύ καλά αυτά που σου είπα, ψέλλισε η Ελπίδα» 
«Δεν σκέφτομαι και τίποτα άλλο...» 
Φίλησε στοργικά την Ελπίδα και το βλέμμα της την 
ακολούθησε ώσπου να χαθεί στο βάθος του μονοπατιού. 
Έκλεισε την πόρτα, παραδομένη στην απομόνωσή της. 

Νατάσα Χασάκιοϊλη 

Πρέβεζα 
(ταξιδιωτική περιγραφή) 

 
   Όταν σχεδιάζαμε τον ετήσιο κύκλο εργασιών της 
Υπερρεαλιστικής Ομάδας Θεσσαλονίκης, για την περίοδο 
Σεπτέμβρης 2019- Σεπτέμβρης 2020, εντάξαμε στον 
προγραμματισμό σειρά διαλέξεων με θέμα «Ο πεσιμισμός 
είναι ανθρωπισμός» με επίκεντρο τους ποιητές Κώστα 
Καρυωτάκη και Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Η, εν λόγω, 
θεματική λειτουργεί ως γέφυρα με την πρώτη, αντίστοιχα, 
θεματική «Υπερρεαλισμός και Αυτονόμηση των ιδεών. Για 
μία νέα κατασκευή της παράδοσης» στις οποίες 
επιχειρούμε την επαναξιολόγηση της λογοτεχνικής πορείας 
του τόπου, επιλέγοντας στιγμές οι οποίες καθρεφτίζουν 
εποχές από τον 19ο και 20ο αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο 
εντάσσεται η επιλογή της Πρεβέζης. Συμβολική όσο και 
ουσιαστική η πρόκρισή της, τόσο εξαιτίας της 
ιδιαιτερότητας για τον ποιητή Κώστα Καρυωτάκη, καθώς 
μετά από τριάντα δύο ημέρες παραμονής έθεσε τέλος στη 
ζωή του, όσο και της ιστορικής/πολιτισμικής αξίας η οποία 
εκτείνεται στα βάθη της ιστορίας. Ένα τριήμερο, με 
επίκεντρο την πολυεπίπεδη εκδήλωση στις 8 Φεβρουαρίου, 
εκκινούσε από την προηγούμενη μέρα της Παρασκευής. 
Δώδεκα μέλη και φίλοι της Υπερρεαλιστικής Ομάδας 
Θεσσαλονίκης προετοιμάστηκαν για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα.  
   Οι νέες αρτηρίες της Εγνατίας Οδού με τις χιλιομετρικές 
αποστάσεις να διαχέονται σε λεωφόρους δίχως τέλος, 
μοιάζουν με πίνακες ζωγραφιάς στους οποίους οι εικόνες 
διαμελίζονται στο βάθος του ορίζοντα. Από την Κοζάνη 
και τα βιομηχανικά της προάστιά, με την ηλεκτρική 
ενέργεια του λιγνίτη να αγκομαχεί στη νέα εποχή της 
εναλλακτικής παραγωγής, στην ομορφιά των Ιωαννίνων, με 
τη λίμνη να καλπάζει ανέμελη στο δικό της ρυθμό, ο 
χρόνος ταξίδευε μαζί μας οδηγώντας τους δείκτες του στον 
προορισμό. Ένας προορισμός ο οποίος μας μάγεψε. Η 
Πρέβεζα, ξαπλωμένη στα παράλια του Αμβρακικού 
κόλπου, υψώνονταν στα μάτια μας πελώρια, όσο και το 
ανάστημα του μεγίστου ποιητού Κώστα Καρυωτάκη. Τι κι 
αν η άφιξή μας έγινε εν μέσω βραδινού πέπλου. Η 
δημοτική αρχή μας ανέμενε με κεράσματα κι εμείς 
ανταποκριθήκαμε πάραυτα. Οι στιγμές δεν χωρούσαν 
αναβολή. Τα πρώτα βήματα μάς έφεραν ανάμεσα στα 
παραδοσιακά σοκάκια, να μαγνητίζουν τους οφθαλμούς 
μας η αρχιτεκτονική των οικημάτων και η δόμηση που 
ανέδυε ρομαντικές απολήξεις μίας ξεχασμένης εποχής. 
Γρήγορα βρεθήκαμε ενώπιον του αγάλματος προς τιμήν 
του Κώστα Καρυωτάκη. Τα συναισθήματα δεν 
περιγράφονται. Είναι το σημείο μηδέν της πνευματικής 
δημιουργίας. Εκεί όπου υποκλίνεσαι στην ιστορία του 
ανθρώπου και το έργο του ξεχειλίζει απ’ τα στενά 
δρομάκια της τοποθεσίας για να καθηλώσει την ανάγκη της 
έκφρασης στα συμφραζόμενα σύγχρονων επιθυμιών. Ένα 
ομοίωμα του ποιητού το οποίο έστεκε αγέρωχο και 
δικαιωμένο. Δικαιωμένο απ’ την ανήθικη κριτική που 
προηγήθηκε στιγματίζοντας την επαναστατική πράξη της 
άρνησης ενός κόσμου άσχημου και κακού, ως 
μικροπρέπεια και δειλία, η αποστροφή του οποίου 
επιτρέπει στιγμιαία στον δημιουργό να συμφιλιωθεί με τον 
πρότερο εαυτό, αυτόν της αθωότητας. Το σπίτι του Κώστα 
Καρυωτάκη, τα καταστήματα που περιτριγύριζαν την 
καθημερινότητά του, οι συνηθισμένες παρουσίες ανθρώπων 



της «διπλανής πόρτας» με τις ιδιοτροπίες και τα 
μικροζητήματα που απασχολούσαν τον μικρόκοσμό τους, 
όλα αποτυπωμένα στα ποιήματα του ξεδιπλώνονταν σαν 
αναμνήσεις με κινηματογραφικές αναπαραστάσεις. Οι 
πρώτες συζητήσεις με επίκεντρο τις εντυπώσεις δεν 
περιστράφηκαν γύρω από τον ποιητή. Μία ένοχη σιωπή 
κυριάρχησε ανάμεσά μας. Ένοχη, για το μαρτύριο του 
ανθρώπου ανάμεσα σε ώτα μη ακουόντων και οφθαλμούς 
τυφλών που όμως κατέχουν την άμορφη δύναμη της 
επιρροής προσώπων και καταστάσεων. Και ο ποιητής, 
έμεινε στο περιθώριο, να καταγράφει, να σατιρίζει, να ασκεί 
κριτική σε ό,τι υπονόμευε την αυθεντικότητα της φύσης των 
πραγμάτων. Η νύχτα περπάτησε γοργά ανάμεσα σε γέλια 
και χαρούμενες σκηνές οινοποσίας.  
    Οι πρώτες ακτίνες του ηλίου αγκάλισαν με πάθος την 
Πρέβεζα. Ημέρα Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου και το 
πρόγραμμα περιελάμβανε ξενάγηση στα σημεία 
πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Πράγματι, μία 
μοναδική εμπειρία εναλλαγών σε ενθουσιώδη αποδοχές 
των νέων εικόνων που κατέκλυζαν προοπτικές του τόπου 
που ξεγυμνώνονταν ενώπιον μας. Η πόλη με τα τρία 
κάστρα που σώζονται και φανερώνουν την πολυκύμαντη 
ιστορική πορεία αυτής. Πρόκειται για το κάστρο του 
Αγίου Ανδρέα, το κάστρο του Αγίου Γεωργίου και το 
κάστρο του Παντοκράτορα (χτισμένο κατόπιν εντολής του 
Αλή πασά το 1807, προκειμένου να εξασφαλιστεί ό έλεγχος 
του στομίου του Αμβρακικού κόλπου), στην ομώνυμη 
συνοικία..  Τρία κάστρα, δύο ονόματα (ένα ελληνικό και 
ένα τούρκικο) για καθένα από αυτά: To κάστρο του 
Παντοκράτορα, ή Ουτς Καλέ, μοιάζει να επιπλέει στη 
θάλασσα, με τα σκοτεινά του τούνελ να οδηγούν σε 
εντυπωσιακά πλατώματα που βρέχονται από τα κύματα του 
Ιονίου. Το κάστρο του Αγίου Ανδρέα, ή Ιτς Καλέ, το 
παλαιότερο της πόλης, κτισμένο από τους Οθωμανούς τον 
17ο αιώνα, και επισκευασμένο αργότερα από τους Ενετούς. 
Και το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, ή Γενί Καλέ, κτισμένο 
από τον Αλή Πασά στις αρχές του 19ου αιώνα.  Το κάστρο 
του Άγιου Ανδρέα (Ιτς Καλέ) βρίσκεται στα βόρεια της 
πόλης της Πρέβεζας δίπλα στη θάλασσα. Κτίστηκε από 
τους Οθωμανούς στις αρχές του 17ου αιώνα αμέσως μετά 
από την κατεδάφιση του κάστρου της Μπούκας καθώς η 
απουσία του δυσχέραινε τον έλεγχο των στενών. Το 
κάστρο που σήμερα ονομάζεται του Αγίου Αντρέα έχει 
τρεις κατασκευαστικές φάσεις:  Οθωμανική (1701- 1702), 
Βενετσιάνικη (1718- 1720) Η φάση αυτή ξεκίνησε με την 
κατάληψη της Πρέβεζας από τους Ενετούς τον Οκτώβριο 
του 1717. Οι Ενετοί μετατρέπουν το τζαμί στο κέντρο του 
κάστρου σε καθολικό ναό ο οποίος τιμάει τη μνήμη του 
Αγίου Αντρέα.  Επί Αλή Πασά (1807-1808) Στις αρχές 
του 1807 ξεκίνησε μια εκτεταμένη οχυρωματική 
δραστηριότητα στην Πρέβεζα η οποία ολοκληρώθηκε το 
1815. Εκατοντάδες εργάτες απ’ όλη την επικράτεια του 
Αλή Πασά αναγκάστηκαν να δουλέψουν στα έργα αυτά. 
Από την άλλη πλευρά το κάστρο του Αγίου Γεωργίου (Γενί 
Καλέ), στο νοτιότερο άκρο τις παλιάς πόλης της 
Πρέβεζας, στην περιοχή που ονομαζόταν Κοκκινόχωμα 
χτίσθηκε από τον Αλή Πασά στις αρχές του 19ου αιώνα 
την ίδια περίοδο που περιστοίχισε, περιμετρικά, με τάφρο 
την πόλη (ντάπια). Τέλος, το κάστρο του Παντοκράτορα 
κτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα από τον Αλή Πασά 
ενώ τα μεταγενέστερα χρόνια χρησιμοποιήθηκε από την 
ελληνική κυβέρνηση για φυλακές κρατουμένων. Οι 
κατασκευές των φυλακών με τις αίθουσες των κρατουμένων 
και τους βοηθητικούς τους χώρους βρίσκονται στη 
νοτιοδυτική πτέρυγα του κάστρου. Ένας μεγάλος εξώστης 
από οπλισμένο σκυρόδεμα υψώνεται ελεύθερα μέσα στην 
εσωτερική αυλή, συνδέοντας τα κελιά με τους χώρους 
διοίκησης των φυλακών που βρίσκονται πάνω στην 
ανατολική πτέρυγα του φρουρίου.  
    Λίγα χιλιόμετρα έξω από την Πρέβεζα, βρίσκεται η 
μεγαλύτερη αρχαία πόλη της Ελλάδας. Η Νικόπολη 
υπήρξε το καμάρι του ρωμαίου αυτοκράτορα Οκταβιανού, 
η πόλη που έχτισε σε ανάμνηση της νίκης του ενάντια στον 
συστρατευόμενο στόλο του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας, 
στη ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ.. Μια πόλη που 
απλώνεται σε στρέμματα επί στρεμμάτων και τα βυζαντινά 
τείχη τής οποίας συνεχίζονται επί ολόκληρα χιλιόμετρα. Ο 
αρχαιολογικός χώρος, περιλαμβάνει εκτός από το Ωδείο 
και το Θέατρο, δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές με 
εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το μνημείο του Αυγούστου και το 
στάδιο.  Η πόλη αναπτύχθηκε και ήκμασε τόσο στα 
Ρωμαϊκά Χρόνια, όπου αριθμούσε περί τους 300.000 
κατοίκους αλλά και αργότερα κατά τη Παλαιοχριστιανική 
περίοδο. Η έκταση του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας 

Νικόπολης, εκτείνεται από το Ιόνιο μέχρι τον Αμβρακικό, 
και το πλήθος των σωζόμενων μνημείων που είναι 
διάσπαρτα σε μια έκταση περίπου 1500 στρεμμάτων. Ο 
αρχαιολογικός χώρος διατηρεί ανέπαφο το φυσικό του 
περιβάλλον, γεγονός που τον κάνει μοναδικό. Μεταξύ των 
σημαντικότερων μνημείων που μπορεί να θαυμάσει σήμερα 
ο επισκέπτης είναι: Τα πλινθόκτιστα Αρχαία Τείχη τα 
οποία κατασκευάστηκαν μεταξύ 30 και 25 π.Χ., αμέσως 
μετά την ίδρυση της πόλης, όπως και τα περισσότερα 
δημόσια κτίρια. Το αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης, στην 
θέση Προάστειο, βόρεια της τειχισμένης πόλης, είναι ένα 
εντυπωσιακό οικοδόμημα, που κατασκευάσθηκε στις αρχές 
του 1ου αι. μ.Χ. μαζί με τα άλλα δημόσια κτήρια της 
πόλης. Λειτουργούσε κυρίως κατά τη διάρκεια των Νέων 
Ακτίων, αγώνων που είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα και 
τελούνταν προς τιμή του Απόλλωνα. Το Ρωμαϊκό Ωδείο, 
από τα σημαντικότερα και καλύτερα διατηρημένα μνημεία 
της Νικόπολης, αποτελεί πραγματικό αρχιτεκτονικό έργο 
τέχνης. Κατασκευάσθηκε στα χρόνια του Αυγούστου 
(αρχές 1ου αι. μ.Χ.) και δέχθηκε διάφορες επισκευές και 
μετατροπές στο τέλος του 2ου - αρχές 3ου αι. μ.Χ. Το 
Νυμφαίο της Νικόπολης βρίσκεται στα δυτικά της πόλης, 
κοντά στη δυτική πύλη των ρωμαϊκών τειχών, και είναι 
κτίσμα του 3ου αι. μ.Χ. Αποτελείται από δύο πλινθόκτιστα 
κτήρια τα οποία κάλυπταν μεγάλες υδατο-δεξαμενές, οι 
οποίες τροφοδοτούσαν την πόλη με νερό. Στο εσωτερικό 
των κτιρίων βρίσκεται σειρά από μαρμάρινες κόγχες στις 
οποίες ήταν τοποθετημένα μαρμάρινα αγάλματα που είχαν 
σχέση με το νερό και τη φύση. Οι Θέρμες της ρωμαϊκής 
Νικόπολης, κτίσμα του 1ου αιώνα π.Χ., αποτελούν ένα από 
τα σημαντικότερα δημόσια κτηριακά συγκροτήματα της 
πόλης του Αυγούστου. Βρίσκονται στη θέση Προάστειο, 
βόρεια της τειχισμένης αρχαίας πόλης, η οποία 
λειτουργούσε ως ιερό άλσος λόγω της γειτνίασης της με το 
ιερό του Απόλλωνα. Πρόκειται για εντυπωσιακό μνημείο, 
το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο από τους 
αθλητές, που λάμβαναν μέρος στα Νέα Άκτια, τους αγώνες 
προς τιμή του Απόλλωνα. 
   Από τα ιστορικά αυτά μνημεία ακολουθήσαμε τα 
σύγχρονα μονοπάτια της διαδρομής του ποιητού Κώστα 
Καρυωτάκη για να φτάσουμε στο σημείο όπου και 
αυτοκτόνησε. Οι οφθαλμοί πνίγηκαν στα δάκρυα. Ένα 
αίσθημα τιμής στον μέγιστο των μεγίστων επιβλήθηκε 
ανάμεσά μας. Στο σημείο επικράτησε αμηχανία. Η ίδια και 
ενώπιον της προτομής του, λίγες ώρες νωρίτερα. Οι 
δαιδαλώδεις σελίδες της ιστορίας ενεπλάκησαν με τις 
ανάγκες του προγράμματος ξενάγησης. Δεν μείναμε 
περαιτέρω στο χώρο. Συνεχίσαμε σε μνημεία εθνικής 
αντίστασης, εμφυλίου πολέμου και φυσικά  το μνημείο 
Ζαλόγγου. Είναι γνωστή ιστορική τοποθεσία στο ομώνυμο 
βουνό, που έγινε σύμβολο αγάπης προς την ελευθερία. 
Αποτελεί μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Στο 
χώρο αυτό το 1803 όταν το Σούλι, μετά από πολύχρονους 
αγώνες υπέκυψε στον Άλη Πασά, 63 γυναίκες με τα παιδιά 
στην αγκαλιά, τραγουδώντας και χορεύοντας έπεσαν από 
το βράχο, προτιμώντας να πεθάνουν ελεύθερες παρά να 
παραδοθούν στο τούρκο κατακτητή. Από κει, χορεύοντας 
και τραγουδώντας, πέσανε με το παιδιά τους στον γκρεμό 
για να μην υποδουλωθούν. Σύμβολο και μνήμη της θυσίας 
των Σουλιωτισσών, είναι το μνημείο που στήθηκε εκεί το 
1961, με πανελλήνιο έρανο (γλύπτης Γ. Ζογγολόπουλος, 
αρχιτέκτονας Π. Καραντινός), στο οποίο φθάνει κανείς, 
ανεβαίνοντας τα 410 σκαλιά, ξεκινώντας απ’ το μοναστήρι 
του Αγίου Δημητρίου. Σ΄ αυτό διοργανώνονται 
εορταστικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή 
του Αυγούστου (Ζαλόγγεια). 
    Από εκεί στον Μητροπολιτικό ναό του Αγίου 
Χαραλάμπους, στο κέντρο της ιστορικής πόλης και δίπλα 
στον Ενετικό Πύργο του Ρολογιού, στη θέση παλαιότερου 
ναού, είναι κτίσμα του 18ου αιώνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι εξαίρετες εικόνες του τέμπλου (1793, 
1804), οι αγιογραφίες επηρεασμένες από τη βενετσιάνικη 
ζωγραφική και το ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο 
(1828). Είναι κτισμένος στον τύπο της μονόχωρης 
βασιλικής, στην ανατολική εξωτερική πλευρά της οποίας 
έχει εντοιχιστεί τμήμα ρωμαϊκής σαρκοφάγου. Στη 
νοτιοανατολική γωνία της εκκλησίας έχει επίσης 
προσαρτηθεί νεότερο, πυργόμορφο κωδωνοστάσιο. 
Αλλεπάλληλες επεμβάσεις έχουν αλλοιώσει τη μορφή του 
μνημείου. Ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού αποτελείται 
από μεγάλους πίνακες ελαιογραφίας που καλύπτουν τους 
πλάγιους τοίχους και την ξύλινη οροφή. Πρόκειται για 
αντίγραφα έργων θρησκευτικής ζωγραφικής, μεγάλων 
ευρωπαίων καλλιτεχνών. Αξιόλογο επίσης είναι το 

ξυλόγλυπτο τέμπλο, ο άμβωνας επάνω σε κορινθιακό κίονα 
και ο δεσποτικός θρόνος. Στο τέμπλο υπάρχουν εικόνες 
του 18ου αι., χαρακτηριστικά έργα της Επτανησιακής 
Σχολής. Ο Ενετικός Πύργος του Ρολογιού με το 
περίφημο ηλιακό ρολόι, βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της 
Πρέβεζας και είναι κτίσμα του 1752, χαρακτηριστικό 
δείγμα αρχιτεκτονικής της περιόδου της ενετικής 
κυριαρχίας. Αργότερα προστέθηκε το «καπέλο» στην 
κορυφή και το καμπαναριό του ναού του Αγίου 
Χαραλάμπους. Έπειτα, η εκκλησία του Αγ. Αθανασίου. 
Μονόχωρη βασιλική, με ημικυκλική κόγχη ανατολικά. 
Ακολουθεί δηλαδή έναν αρχιτεκτονικό τύπο ιδιαίτερα 
διαδεδομένο στα Επτάνησα. Ο Άγιος Αθανάσιος είναι μια 
από τις παλαιότερες εκκλησίες της Πρέβεζας, αναγέρθηκε 
επί Ενετοκρατίας. Το εσωτερικό του ναού έχει 
τοιχογραφίες, που χρονολογούνται στο 1780. Ιδιαίτερα 
εντυπωσιακή είναι η οροφή της εκκλησίας, όπου σε 
διάχωρα έχουν τοποθετηθεί ζωγραφιστοί πίνακες με σκηνές 
από την Παλαιά Διαθήκη, τα Θαύματα του Χριστού κ.α. 
Στο ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού, τα διάστυλα του κάτω 
μέρους είναι ζωγραφισμένα κατά την επτανησιακή 
συνήθεια. Επίσης στην εκκλησία σώζονται αξιόλογες 
εικόνες επτανησιακής τέχνης.  
   Κάπου εκεί ήρθε η ώρα για την μεσημεριανή 
γαστρονομία και ανάπαυση προτού αναλάβουμε δράση με 
επίκεντρο την εκδήλωση. Οι συζητήσεις δεν απεμπόλησαν 
την αξία των εικόνων από τα μνημεία και τα ιστορικά 
εκθέματα που συγχρονίζονται στον ίδιο χώρο, από τα 
ρωμαϊκά στα βυζαντινά έως τα νεότερα χρόνια. Το 
παρελθόν ζωντάνευε ενώπιον μας κι έκλεινε πονηρά το μάτι 
στις απαιτήσεις των καιρών. Το μυαλό ταξίδευε ήδη στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Πρεβέζης. Εκεί όπου σε λίγες ώρες, 
μία εξαιρετικά προσεγμένη εκδήλωση θα λάμβανε χώρα. Ο 
Δήμος επιμελήθηκε κάθε λεπτομέρεια. Όλα κύλησαν 
άψογα. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κα Αθηνά 
Κωνσταντάκη, με τον γενικό έλεγχο της εκδήλωσης 
προλόγισε τα δεδομένα και τις προεκτάσεις της 
θεματολογίας. Η κα Σπυριδούλα Γεωργοκίτσου, συντόνισε 
την βραδιά και η εξέλιξη μας δικαίωσε όλους. Πλήθος 
κόσμου όλων των ηλικιών παρακολούθησε τη διάλεξη με 
θέμα «Ο πεσιμισμός είναι Ανθρωπισμός. Ο ρόλος του 
ποιητού Κώστα Καρυωτάκη», την παρουσίαση του 
Ανθολογίου της ΥΟΘ-Φωτοσκιάσεις καθώς και την ταινία 
μικρού μήκους «Πολφός Αίματος». Η συνέχεια 
ολοκληρώθηκε με συμπόσιο γαστρονομικών επιλογών εκ 
μέρους του Δήμου και άφθονη οινοποσία. 
   Η επόμενη μέρα, ήταν αυτή της επιστροφής. Και μας 
περίμενε μία έκπληξη. Καθώς επισκεφτήκαμε τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Κυριακής τοπικό μαγαζί αναζητώντας  
άρωμα καφέ διαπιστώσαμε πως σερβίρανε τσίπουρο με 
μουσικές από τη χθεσινή βραδιά. Επί δώδεκα σερί ώρες οι 
οργανοπαίχτες δεν σταμάτησαν να σκορπούν μελωδίες και 
ευδιάθετες λέξεις, συνδυάζοντας έρωτες, αισθήματα, πόνο 
και χτυποκάρδια σε έναν χώρο που έμοιαζε να ξέμεινε στο 
διάβα της ζωής. Μιας ζωής που υπογράμμιζε με πάθος πως 
ο άνθρωπος παραμένει δημιουργικός μέσα στις σχέσεις και 
την επικοινωνία, αναζωογονημένος στις επάλξεις των 
απαιτήσεων που η ατομικότητα οφείλει να υπηρετεί δίχως 
περιορισμούς. Τα Ιωάννινα τα οποία ακολούθησαν 
συμπλήρωσαν τις τελευταίες εικόνες στο παιχνίδι των 
αναμνήσεων. Ηλιόλουστο το πάπλωμα τ’ ουρανού με την 
ατμόσφαιρα σε ανοιξιάτικους χορούς, στην καρδιά του 
χειμώνα, καταγράψαμε τις τελευταίες εντυπώσεις. Η 
Θεσσαλονίκη, πλέον, ανοίγονταν στο στόμιο του 
Θερμαϊκού, απαστράπτουσα, καλώντας μας σε νέες 
λογοτεχνικές εξορμήσεις με όχημα την κατασκευή μίας 
νέας παράδοσης.   

Αντώνης Χαριστός 
για την Υπερρεαλιστική Ομάδα Θεσσαλονίκης     

 
Ο Απαράβατος Νόμος της Εγκυκλίου 

 
Το ποτάμι της πόλης 
βαθύ και ορμητικό  
στα μαύρα του νερά   
ποτέ δεν δέχτηκε σκλάβους  
μόνο ελεύθερους ανθρώπους. 
 
   Πρωινό του Οκτώβρη, με πλούσιο ήλιο, δροσιά βουνού 
και οι αυλές μοσχοβολούσαν μούστο. Εξελίχθηκε σε 
δραματικό πρωινό παιδικής ηλικίας. 
   Οι αίθουσες ήταν ευρύχωρες και ψηλοτάβανες και ο 
διευθυντής, ένας αγέρωχος δάσκαλος, τριάντα χρόνια πριν, 
είχε πολεμήσει στην Πίνδο.  
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Ενέπνεε υπακοή και σεβασμό.  

   Επιτακτικά, κάλεσε τους μαθητές που περνούν τη γέφυρα 
για το σχολείο. 

Στην αυλή με τις σάκες και τα πανωφόρια. 

   Στρατιωτάκια υπάκουα, οι μαθητές δεν μπορούσαν να 
διανοηθούν το προνόμιο της διαβίωσης πέρα από το 
ποτάμι. 
   Θλιβερό ήταν το προνόμιο, αφορούσε την υποχρεωτική 
μεταφορά μαθητών σε νεόκτιστο σχολικό κτήριο. 

Χιονιάς στο χαμόγελο. 
Δεν ήταν εκδρομή. 
Αποχωρισμός ήταν. 

   Τρόμος επικρατούσε κατά την ανάγνωση των ονομάτων. 
Δάκρυα πλημμύριζαν το προαύλιο. Τόσα παιδικά πρόσωπα 
απόγνωσης μαζεμένα! 
   Το νέο διδακτήριο, της ήταν οικείο. Το επισκεπτόταν 
κάθε απόγευμα. Εκεί δίδασκε η μητέρα της. 
   Αλλά όχι! 
   Δεν ήθελε να αφήσει το δικό της σχολείο. 
   Δεν ήθελε να γίνει μαθήτρια νέου σχολείου. 

Ήχοι  αγωνίας. 
Λυγμοί μαθητών.  
Άφωνη υποταγή. 

   Μια μαθήτρια της έκτης τάξης διαμαρτυρήθηκε έντονα.  
Σιωπή ακολούθησε. 

Αναπάντεχη η διαμαρτυρία. 

   Το σπίτι της βρισκόταν απέναντι από το νέο διδακτήριο. 

Δίκαιη η αλλαγή,  

Άδικη απόφαση, 
άφηνε τους συμμαθητές χρόνων. 

   Στιγματίστηκε η ζωή της.  

Πάντα ύψωνε διαμαρτυρίες,  

πάντα εγκατέλειπε τους αγώνες. 

   Ξεκίνησε ο ουλαμός. Το πικρό ποτάμι των μαθητών με 
σάκες στα χέρια και σκυφτά κεφάλια απομακρυνόταν.  

Δάκρυα χάραζαν την πορεία. 
Κόμπος αδικίας έπνιγε φωνές. 

   Δεν μπορούσε να αξιολογήσει το δίλημμα, να είναι 
μέρος του σκλαβωμένου πλήθους που δεν θα ξαναπερνούσε 
το ποτάμι για το παλιό τους σχολείο, ή να παρατηρεί τους  
συμμαθητές να απομακρύνονται προς τη γέφυρα για το νέο 
τους σχολείο.  
   Κανείς δεν είχε προσέξει την τρεμάμενη φωνή του 
διευθυντή, καθώς αποχαιρετούσε τους μαθητές. 
 
Κουρασμένο βήμα. 
Αγωνιώδες βλέμμα. 
 
   Έγνεψε το κεφάλι. 
 
Απαράβατος ο νόμος της εγκυκλίου. 

Λίνα Βατατζή 
«Captain  Syd» 

Α)Κυοφορία 
Μαύρες  κουρτίνες  εμποδίζουν  το  σκοτάδι  να διεισδύσει  
στο  φώς  μου. Μαύρες  κουρτίνες, μαύρες κουρτίνες. Ένα  
διαμάντι  λούζεται απ’ τον ήλιο, σαν  ακριβό δώρο  για  τα  
μάτια  του  Captain  Syd. Στα  σύννεφα, κρέμεται  ο  βυθός  
της  θάλασσας και  έχει  αδειάσει μια θέση για  τον  Άδη. 
Captain Nico, γεννήθηκες σε μια άκρη μολυβιού και 
γίναμε  φίλοι. Αγάπησες την ευθύνη και εγώ  τον  όλεθρο. 
Σαν  αντίρροπες τάσεις, πριν τον  γκρεμό. Μόνο που με 
κάλεσες σε ένα πάρτι να γιορτάσουμε  τον  χαμό. Της  
ζωής  και  του  κόσμου. 

(Ας  απεμπολήσουμε  την  ιδιότητα  ενός  ποιήματος  σε  
ξεχωριστή ενότητα κύματος. Εμείς κρυφτήκαμε  πίσω  από  
μια φωνή. Ήταν  πολλές  και  αγαπήσανε τον  Captain  
Syd) 

Ταξιδεύουμε πίσω από μαύρες  κουρτίνες, που  εμποδίζουν 
το σκοτάδι να απολαύσει  το  φως  μου. Μέχρι  που  
ξεκίνησαν  να  καίγονται τα  δάση. Πάνω  απ’ τον  βυθό, να  
φεγγίζουν  την  ηθική  σχάση. 

Β)Ταξίδι 
Ταξιδεύουμε  στο  πλοίο  σου, την  «Αναζήτηση». Ναύτες 
δεν  υπάρχουν, παρά  μόνο  επιβάτες  ανήσυχοι. Πρόθυμοι  

να γνωρίσουν τον βυθό, και  να  ξεφύγουν  απ’ τον  όλεθρο. 
Πτώματα παιδιών, ενήλικων, γερόντων πλέουν  άψυχα   
στον  αφρό της θάλασσας. Δεν  θέλω  να  διατηρώ  την  
ταυτότητα  του ανθρώπου, παρά μόνο μου πρέπει  η  χλεύη 
του χρόνου. Ανατρέψαμε  την ηθική  και  στην  θέση της, 
προβάλλει η ευθύνη αποκρουστική. Στα μάτια του 
ουρανού, μαυρίσαμε ως  εικόνες και ανατρέχουμε στις  
απορίες  ως  καταφύγιο. Captain Syd  σε  γυρεύω  μα  δεν  
σε  βρίσκω. Που  αλήθεια  είσαι; 

Γ)Περισυλλογή 
Μόνος  κάτω  απ’ τις  μαύρες  κουρτίνες, και  αμίλητος με  
άδεια  κίνητρα, αναρωτιέται πόσο  πρέπει  να αγαπήσει  
ακόμα. Να  δώσει  ευκαιρίες  σε  ανθρώπους  και  αστέρια, 
ώστε να  μην  έχει  ανεκπλήρωτους  πόθους. Στην  πλώρη  
ενώ βρίσκεται  έχει  γυρισμένη  την  πλάτη. Δεν  φοβάται 
πισώπλατα την μαχαιριά, ανεξάρτητα αν παίζει διαρκώς με  
την φωτιά. Θέλει να ταξιδέψει στο φεγγάρι, μα μόνο 
μπορεί ως τώρα με τα όνειρα. Κοιτάζει  ψηλά, και  εκείνο 
του  κλείνει  το  μάτι. 

Δ)Το  όμορφο  κορίτσι  δεν  τα  κατάφερε 
Μέσα απ’ τους καπνούς, διέρχονταν  τετράποδες  υπάρξεις. 
Μεγάλες και μικρές. Σε  κάθε  γωνιά  της  γης, καλούσαν  
στην  γλώσσα  τους  τον  Captain  Syd. H «Αναζήτηση»  
ταξίδευε όσο πιο γρήγορα  μπορούσε. Μα δεν ήταν δυνατό 
να σώσει, εκείνα τα δάκρυα. Βραζιλία, Ελλάδα, Αφρική. 
Αγκάλιασε ένα μισοκαμένο Πόσουμ στην Αυστραλία. Δεν 
ήθελε να πιστέψει  το  αντίθετο. Μα δεν ήταν εφικτό. Μόνο 
γονάτισε  και  φώναξε  δυνατά «Το  όμορφο  κορίτσι  δεν  
άντεξε!!» Blossom  την  έλεγαν. 

Νίκος Βαρδάκας 
 

 

Στον παφλασμό της λίμνης Κόμο 
(συνεργατικό διήγημα) 

 
   Καθώς συμπλήρωνα τον εικοστό πρώτο κύκλο ζωής και 
η ανία των καλλιτεχνικών μου ενδιαφερόντων συρρίκνωνε 
κάθε δημιουργικό παλμό, ρέμβαζα τις ώρες μαθημάτων 
στη σχολή Καλών Τεχνών του Μιλάνου, να αφομοιώνομαι 
στις φόρμες θεωριών προσαρμόζοντας τη φαντασία στα 
δεδομένα των απαιτήσεων. Πλέον, οι καλοκαιρινές 
διακοπές των φοιτητικών υποχρεώσεων, που βρίσκονταν 
στο προσκήνιο, συμβάδιζαν με τη νωχέλεια της ψυχικής 
και πνευματικής ραστώνης. Απελπισμένα στάθμιζα τις 
εναλλακτικές επιλογές των θερινών αποχρώσεων.  
«Να αποδράσεις σε άλλα μέρη, σε άλλες πολιτείες, να 
σταθείς στο ύψος της φύσης και να καταγράψεις τις 
λεπτομέρειες της τεχνικής εφαρμογής όσων διδάχτηκες 
στα χρόνια σπουδών σου» υπογράμμιζε στις συζητήσεις 
μας ο Ντι Φραντζέσκο.  
   Εικαστικός και κριτικός της τέχνης υπήρξε από τους 
πρώτους φίλους τους οποίους σχημάτισα κατά την έλευσή 
μου απ’ τις ψυχρές πρωτεύουσες του ευρωπαϊκού βορρά. Η 
φλεγόμενη ματιά του, το αστείρευτό του πάθος για ζωή, ο 
ενθουσιασμός και το χαμόγελο που δεν εγκατέλειπε ποτέ 
το μήκος των χειλιών του, με εισήγαγαν αιφνιδίως στα 
θερμόμετρα της ιταλικής κουλτούρας. Πράγματι, οι 
ανθρώπινες σχέσεις στην ιταλική χερσόνησο, βρεγμένες απ’ 
το μεσογειακό κλίμα και την εξωστρέφεια των 
χαρακτήρων, μαρτυρούσαν, μία ριζικά διαφορετική 

προσέγγιση στα απανωτά ερωτήματα της ζωής. Μέσω του 
ιδίου συστήθηκα σε ανθρώπους των τεχνών και των 
γραμμάτων, με τη διασκέδαση των στιγμών να αφοπλίζει 
τα συναισθηματικά μου οιδήματα. Τα ταξίδια και οι 
ολιγοήμερες εκδρομές είχαν την τιμητική τους. 
«Υπάρχει ένα μέρος εξαίσιας ομορφιάς. Ο αέρας ντρέπεται 
να διαβεί απ’ τα περάσματά του και το ουράνιο σκέπαστρο 
διατηρεί ολοζώντανη την ενέργειά που μεταδίδει η φύση 
των ηδονών και των αισθήσεων. Ένα μέρος, η μαγεία του 
οποίου απελευθερώνει εικόνες και καθημαγμένες επιθυμίες 
μετατρέποντας τη δημιουργία της ανάγκης σε πινέλο 
εντυπώσεων». 
«Ποια είναι αυτή η περιοχή;» ρώτησα περίεργος και άτυπα 
εκστασιασμένος στις προοπτικές ισορροπίας οι οποίες 
ανοίγονταν ενώπιον μου. 
«Η λίμνη Κόμο, στα σύνορα σχεδόν με τη γειτονική 
Ελβετία. Ήδη ξακουστή απ’ τα ρωμαϊκά χρόνια ως τόπος 
τουριστικού ενδιαφέροντος». 
«Θα με συνοδεύσεις;» ρώτησα με πραγματικό ενδιαφέρον 
όσο η ευγνωμοσύνη μου στο πρόσωπό του περίσσευε στις 
άκρες των ματιών. 
«Όχι, φίλτατε. Ορισμένοι προορισμοί αφορούν 
αποκλειστικά τον μοναχικό ταξιδευτή. Εκεί θα 
αναμετρηθείς με τους δρόμους που απλώνονται στο παρόν 
και το μέλλον σου. Εκεί και ο εαυτός σου. Συνέθεσε τα 
τμήματα που λείπουν απ’ τον ψυχικό σου κόσμο και 
διασκόρπισέ τα σε χρωματιστούς καμβάδες. Ό,τι 
αποτυπώσεις θα είναι η απάντηση την οποία εμμέσως 
επιζητάς στη ζωή σου». 
   Τα λόγια του με συντάραξαν. Κάρφωνα το στόμιο των 
οφθαλμών στα χείλη του με τις λέξεις να λικνίζονται στις 
σχισμές των δοντιών του και να προσωποποιούν της 
φαντασίας τις ψευδαισθήσεις. Η λίμνη Κόμο μετατράπηκε 
μεμιάς σε επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τα εγκεφαλικά 
μου αγγεία βραχυκυκλώθηκαν στης βουλήσεως την 
επιβλητικότητα. Ο χρόνος ακινητοποιήθηκε. Η μεταβολή 
των εικόνων, βουτηγμένη στην ηρεμία του ορίζοντα, 
αναδύονταν απ’ τα λιμνάζοντα νερά ρομαντικής μνήμης. 
Προγραμμάτισα την αναχώρησή μου το συντομότερο 
δυνατό. Το Bellagio θεωρούνταν το μαργαριτάρι της 
επαρχίας Κόμο. Επρόκειτο για κωμόπολη η οποία 
δομούνταν στα πολλαπλά επίπεδα αρχοντικών κτισμάτων, 
γραφικών καμάρων και πλακόστρωτων καλντεριμιών. Τρείς 
γεωγραφικοί βραχίονες ενώνονταν στο νευραλγικό σημείο 
της λίμνης Κόμο. Οι μυρωδιές και τα’ ανθισμένα δόρατα 
της χλωρίδας διέρρηξαν τα τείχη της όσφρησης. Τα 
ρουθούνια εισέπνεαν τη μαγεία των στιγμών. Τα μόνα 
σύνεργα τα οποία μετέφερα στις αποσκευές ήταν αυτά της 
εικαστικής τελετουργίας. Μπογιές σε πλήθος χρωμάτων 
αναμεμιγμένες με πινέλα πολλαπλών χρήσεων και 
καμβάδες διαφόρων μεγεθών κοσμούσαν τις κρυμμένες 
ελπίδες της δημιουργίας. Ανάμεσά τους άφησα κενό χώρο 
για τον απολυμένο μου εαυτό. Η εκπλήρωση μίας 
προεργασίας σε συνεννόηση μαζί του ήταν μία 
καταδικασμένη, εκ των προτέρων, κατάσταση. Τον έσερνα 
στις παρυφές του υπαρξιακού μου άγχους. Σε χρόνια ρήξη 
αποδοχής ανίχνευα στοιχεία του σε πρόσωπα τρίτων και 
ανεξέλεγκτες καταστάσεις μαρτυρώντας το επείγον της 
ατομικής υπόθεσης. Εκλάμψεις ικανοποίησης έδειχναν να 
ισορροπούν τον εσωτερικό αθέατο κόσμο με το εξωτερικό 
περιβάλλον. Στην ματαίωση των προσδοκιών επέστρεφα 
στις σύριγγες της απομόνωσης να προσμετρώ το μέγεθος 
των πληγών όπως αποτυπώνονταν στα οδοφράγματα του 
σώματος. 
   Τα πρώτα δειλά αναγνωριστικά βήματα στα σοκάκια της 
κωμόπολης Bellagio επικύρωναν τη μυθολογία που 
στήθηκε τεχνηέντως στο όνομά της και με συνεπήρε στην 
διακλάδωση της λίμνης. Η λίμνη Κόμο ανοίγονταν ενώπιον 
μου με τα δροσερά της άκρα σε πλήρη διάσταση. 
Κατακλυσμένος απ’ τους αθρόους κυματισμούς και τις 
ακτίνες του ηλίου παράλληλα να καλπάζουν στις προσόψεις 
του βλέμματός μου, ένιωσα έναν διακαή πόθο, αγνώστου 
πατρός, να φλέγεται στα εσωτερικά μου δώματα. Τα 
δάκτυλα των χεριών μου εκτινάχθηκαν απ’ την μέχρι 
πρότινος παθητική των θέση και άρχισαν να τρεμοπαίζουν 
στις επάλξεις του πινέλου. Τα πρώτα σχηματικά 
διαγράμματα θύμιζαν αρχιτεκτονική ανατομία σε 
πολεοδομικό συγκρότημα επάλληλων τοπίων. Η φύση 
απλώνονταν με τρόπο σαρκαστικό και παιγνιώδη στα 
πλοκάμια ανθοστόλιστου κήπου, όπως επικρέμονταν στο 
δέρμα της λίμνης. Οι σκιές και τα σώματα λάμβαναν 
μορφή στα ράχη της παλέτας. Ήταν η στιγμή κατά την 
οποία ο δημιουργός εγκαταλείπει συνειδητά τις τεχνικές 
των θεωρημάτων, τις φόρμες και τα όρια, αποστρεφόμενος 



τους κανόνες. Μαγεμένος απ’ την καιόμενη επιθυμία στην 
κορύφωση της σκηνής προσωπικού δράματος έβρισκα 
απόκριση στο εκμαγείο των αισθήσεων και των συμβολικών 
αναφορών. Οι εκφάνσεις του τοπίου ζωντάνευαν στη σκέψη 
μου και τα όμματα των ψυχικών αναλαμπών χαράσσονταν 
με κρότο στο λείο επίπεδο της καλλιτεχνικής έκφρασης. 
   Απορροφημένος ώρες στα εικαστικά δρώμενα επέστρεψα 
στο κατάλυμα. Έρημη και άδεια η διαδρομή απέκτησε 
αίφνης νόημα και αιτία επανάληψης στην τυχαία συνάντηση 
στα σκαλοπάτια του δευτέρου ορόφου. Αφηρημένος καθώς 
ήμουν έπεσα με δύναμη σε ξένο σώμα. Η μετωπική αυτή 
σύγκρουση υπήρξε αφορμή ευκαιριακής γνωριμίας, σα να 
μου ‘λεγε η μοίρα πως δεν ήμουν πια μοναχικός 
οδοιπόρος. 
«Αλφρέδο» αποκρίθηκα με τα γράμματα του ονόματός 
μου σε αμηχανία. 
«Βανέσα» ανταπάντησε εκείνη κι ένα χαμόγελο ενεπλάκη 
στις κινήσεις των χεριών της. 
«Να με συγχωρείτε! Ήμουν απορροφημένος στις σκέψεις 
μου» συνέχισα με περισσό θάρρος αυτή τη φορά. 
«Είστε ζωγράφος;» 
   Στην ερώτηση έμοιαζα αδύναμος να αντιδράσω καθώς 
μαγνητιζόμουν στην ακτινογραφία των αισθήσεων. 
«Το συμπέρανα απ’ τον καμβά και τα πινέλα» συμπλήρωσε 
σε αμηχανία. 
«Ναι, ναι είμαι φοιτητής στη σχολή Καλών Τεχνών του 
Μιλάνου» πρόφτασα να απαντήσω με το βλέμμα μου 
πεσμένο στις μύτες των ποδιών όση ώρα το γαλάζιο των 
ματιών της υπονόμευε τη νοητή μου ισορροπία.  
«Χάρηκα για τη γνωριμία» έκανε και χάθηκε με βήμα 
γοργό στο βάθος του διαδρόμου. 
   Ο χρόνος είχε κυλήσει αμείλικτα στους δικούς του 
ρυθμούς. Έστεκα, επί μακρόν, αμίλητος στο παράθυρο του 
δωματίου αποσβολωμένος στις εναλλαγές των εικόνων. 
Από τη μία πλευρά η λίμνη Κόμο με τις διαπεραστικές της 
αντανακλάσεις του ηλιακού σύμπαντος και από την άλλη 
πλευρά η γυναικεία φιγούρα ενώπιον της οποίας παρέδωσα 
τα τελευταία προπύργια αυτοκυριαρχίας στα κελεύσματα 
ενδόμυχων επιθυμιών. Η πίεση στα αιμάτινα 
συρματοπλέγματα έρεε θριαμβέβουσα. Μία ακαταλόγιστη 
ανάγκη με κυρίευσε. Άρπαξα τα υλικά της ζωγραφικής και 
ξεχύθηκα στη λίμνη Κόμο. Τοποθέτησα τον καμβά δίπλα 
ακριβώς στην όχθη. Η ηρεμία κάλυπτε το φυσικό κάλος. 
Οι εικόνες επενεργούσαν βιαίως στη σκέψη μου. Ωστόσο, 
αδυνατούσα να την μορφοποιήσω σε εικαστικό 
αποτέλεσμα. Έδειχνα να έχω απολέσει την πρωινή 
ενέργεια. Το αποτέλεσμα απογοήτευε τις προθέσεις μου κι 
ολοένα περισσότερο θυμός και νευρικές κινήσεις 
συμπλέκονταν σε απότομες μεταβολές. Εγκατέλειψα τις 
προσπάθειες. Παρακολουθούσα τη ροή των πραγμάτων 
στην αποστήθιση της νηνεμίας. Ώσπου, η πρότερη 
γυναικεία παρουσία έκανε την εμφάνισή της στην αρχή του 
δρόμου. 
   Ο αργός, νωχελικός βηματισμός της στον πλακόστρωτο 
δρόμο, μου επέτρεπαν να νιώθω ηδονοβλεψίας αισθήματος 
γιατί μπορούσα να την παρατηρώ και να χάνομαι στο 
λίκνισμα της χυμώδης φιγούρας της. Όποιος πρότερος 
θυμός είχε μετατραπεί σε μια ακαταμάχητη ανάγκη να 
βρεθώ κοντά της και να συναντήσω κάθε νοητό κόκκο της 
αέρινης αύρας της. Τα χρυσαφένια της μαλλιά κάλπαζαν 
ελαφρώς στους ώμους της και όσο πλησίαζε προς το μέρος 
μου τόσο δυσκολευόμουν να κρυφτώ πίσω από την οπτική 
μου γωνία. 

 

 

«Αλφρέδο, σωστά;» και χαμογέλασε πλατιά, ενώ έριξε μια 
κλεφτή ματιά στον καμβά. 
«Μάλιστα» αποκρίθηκα κι ένιωσα να φλέγεται το πρόσωπό 
μου. 
   Κάθε τριχοειδή αγγείο μου είχε υψώσει το ανάστημά 
του, ενώ ταυτόχρονα ένιωθα ντροπή για τον αδειανό στη 
θέασή του καμβά.  
«Διάβασα για μια τρατορία με πολύ καλές κριτικές, 
φαντάζομαι θα επιτρέπατε στην έμπνευση σας να κάνει ένα 
διάλειμμα και να με συνοδεύσετε για δείπνο» είπε με μια 
ελαφριά δόση σαρκασμού και συνέχισε «στις έξι λοιπόν, 
ραντεβού στην σκάλα»  
Είχε ήδη απομακρυνθεί λίγα μέτρα όταν κατάφερα να 
ψελλίσω «στις έξι» 
   Για μερικά λεπτά που φάνηκαν αιωνιότητα έψαξα να βρω 
ανακούφιση στον παφλασμό της λίμνης και να επαναφέρω 
τους χτύπους της καρδιάς μου σε φυσιολογικά επίπεδα. 
Άρπαξα τον καμβά, εναπόθεσα άναρχα τα πινέλα μέσα 
στην φθαρμένη ξύλινη θήκη και επιτάχυνα το βήμα μου. 
Είχα δύο ώρες καιρό να βρω την χαμένη μου ισορροπία 
και, καθώς αιωρούμουν στα πολύχρωμα στενά, το μυαλό 
μου ταλανιζαν σκέψεις πρωτόγνωρες. Εκείνο το απόγευμα 
με είχε βρει απροετοίμαστο, η αμηχανία μου είχε ιππεύσει 
κάθε μόριο λογικής και παρέλυε ένα προς ένα τα ζωτικά 
μου όργανα.  
   Καθώς κοντοζύγωνα στο ξενοδοχείο οι κρόταφοι μου 
είχαν αρχίσει να δονούνται ρυθμικά ενώ η υγρασία έγλυφε 
την ραχοκοκαλιά μου. Με μεγάλες δρασκελιές ανέβηκα 
στο δωμάτιο κι έτρεξα στο μπάνιο. Το τρεχούμενο νερό 
βάλσαμο για το διψασμένο μου κορμί, απάλυνε κάθε πόρο 
που ασφυκτιούσε να αναπνεύσει. Τα λεπτά κυλούσαν 
βασανιστικά αργά και η αγωνία είχε κορυφωθεί όταν 
άκουσα στον διάδρομο έναν γνώριμο βηματισμό που 
κατάρρευσε κάθε ίχνος ψυχραιμίας. Ένιωσα την παρουσία 
της σε απόσταση αναπνοής και ας μεσολαβούσε η βαριά 
ξύλινη πόρτα της κάμαρης μου. Δεν είχα άλλη επιλογή από 
το να ανοίξω την πόρτα και στον ενδιάμεσο χρόνο να 
ανακτήσω την λιγοστή αυτοκυριαρχία μου. Το θέαμα με 
αποζημίωσε, το ουράνιο χρώμα των ματιών της 
αναδυκνύονταν από την γαλάζια μεταξωτή πασμίνα που 
ήταν ανάλαφρα ριγμένη στους ώμους της, ενώ το λευκό 
εφαρμοστό φόρεμα τόνιζε την εντυπωσιακή σιλουέτα της. 
«Έτοιμος, κύριε;» ρώτησε με αποφασιστικότητα. 
«Ναι, φυσικά» απάντησα σχεδόν αφηρημένα και της 
πρόσφερα την στήριξή μου τείνοντας το χέρι μου.  
«Baita belvedere, η ονομασία της τρατορίας και αδημονώ 
να δοκιμάσω την πολέντα τους» κι έκλεισε στιγμιαία τα 
μάτια της απολαμβάνοντας την στιγμή. 
   Το τραπέζι ήταν ντυμένο στα λευκά, επάργυρα 
κηροπήγια κοσμούσαν το κέντρο και ένα βάζο με φρέσκα 
κόκκινα τριαντάφυλλα ήταν σε απόλυτη αρμονία με τα 
χρώματα της επερχόμενης δύσης του ήλιου, καθώς η λίμνη 
απλωνόταν μπροστά μας. 
«Σε ευχαριστώ Αλφρέδο που γευματίζεις μαζί μου» και 
δρόσισε τον ουρανίσκο της με μια γεναία δόση λευκού 
κρασιού.  
  Η πλούσια κρεμώδης υφή του ριζότο με λάδι τρούφας 
καθώς και η δροσερή γεύση της ντοματοσαλάτας με 
κρουτόν, μοτσαρέλα και βασιλικό με παρέσυραν σε ένα 
μοναδικό γευστικό ταξίδι σε αντίθεση με τα ανιαρά φαγητά 
της μιλανέζικης τοπικής κουζίνας. Ο ήλιος, με την βύθισή 
του στον ορίζοντα χρωμάτιζε κάθε απόχρωσή του σε βαθύ 
πορτοκαλί και η λίμνη μεταμορφωνόταν σε καμβά 
αντανακλώντας όλη την μαγεία της φύσης. Οι επόμενες δύο 
ώρες με ταξίδεψαν στην Ινδία, στο Νεπάλ, στο Θιβέτ και 
μυήθηκα σε έναν κόσμο διαφορετικό, μιας αλληνής 
κουλτούρας, μακριά από την αυστηρά δομημένη μου 
ιδιοσυγκρασία. Ένιωθα την ενέργεια της να ρέει σε κάθε 
μου κύτταρο προκαλώντας μια νοσταλγική μέθη, για μέρη 
και εικόνες, που δεν είχα καν ονειρευτεί. Την κοσμοθεωρία 
της να με αφοπλίζει και να με οδηγεί σε άλλα μονοπάτια, 
που δεν είχα τολμήσει να διαβώ. Δεκαπέντε χρόνια 
συμπυκνωμένης εμπειρίας χαρίστηκαν απλόχερα, καθώς το 
φεγγάρι καθρεφτιζόταν στα σκοτεινά νερά της λίμης. 
«Συγνώμη, έχω μονοπωλήσει την βραδιά» είπε 
απολογητικά καθώς τύλιγε την πασμίνα πάνω της, σε μια 
προσπάθεια να προστατευτεί απο το ελαφρύ αεράκι. 
«Σε ευχαριστώ για την όμορφη βραδιά, θα την θυμάμαι για 
πάντα» ξεστόμισα κι ένιωσα το βλέμμα της να με αγγίζει 
απαλά. 
«Για πάντα; Τι κρατάει για πάντα;» και το νοσταλγικό 
χαμόγελο ζωγραφίστηκε στα χείλη της.  

«Η χαρά ήταν όλη δική μου» και συνέχισε «θα με 
ζωγραφίσεις;» κοιτώντας με διαπεραστικά επιχειρώντας να 
μαντέψει κάθε σκέψη μου. 
«Φυσικά» ανταπάντησα απόλυτα, δίχως δεύτερη σκέψη, 
ενώ τα μάτια μου φλέγονταν στην ένταση. Η τελευταία 
διεκόπη άγαρμπα από τον σερβιτόρο, για να μας σερβίρει 
την «Αγγλική σούπα» με τις αλλεπάλληλες στρώσεις 
μπισκότων σαβαγιάρ ραντισμένα με λικέρ τριαντάφυλλο 
και ζελέ φραμπουάζ, όπου σε συνδυασμό με την κρέμα 
πρόσφεραν μια γλυκειά νότα ανακούφισης στην διάχυτη 
αμηχανία.  
   Τα επόμενα λεπτά κύλησαν σιωπηλά, ενώ κλεφτές ματιές 
θύμιζαν την παρουσία μας.  
«Πότε θα ήθελες;» είπα σε μια γεναιόδωρη προσπάθεια να 
φανώ αντάξιος της πρόκλησης να παραδοθεί στην 
δημιουργία μου.  
«Απόψε» είπε με στόμφο κι ένα έντονο μούδιασμα 
αγκάλιασε τα άκρα μου που καλούνταν να φέρουν εις πέρας 
ένα τόσο δύσκολο έργο, χωρίς να έχω την πολυτέλεια του 
χρόνου να το διαχειριστώ. Οι σιελογόνοι αδένες μου 
υπολειτουργούσαν, ενώ πεταλούδες χόρευαν ρυθμικά στην 
κοιλιακή μου χώρα.  
   Ανεβαίνοντας την σκάλα, εκεί που διασταυρώθηκαν για 
πρώτη φορά τα βλέμματά μας, κοντοστάθηκε και με 
πλησίασε. 
«Κάμαρα οκτώ, φέρε τα πινέλα σου σε περιμένω» σχεδόν 
παρακλητικά και απομακρύνθηκε. 
   Χωρίς να χάσω λεπτό άνοιξα την πόρτα και όρμηξα να 
λάβω τα σύνεργά μου. Βρισκόμουν σε απόλυτη σύγχιση, 
διέσχισα το δωμάτιο αρκετές φορές καθώς προσπαθούσα 
να επαναφέρω την αναπνοή μου σε γνώριμους ρυθμούς 
νωχελικής ισορροπίας. Βρέθηκα έξω από την κάμαρά της 
και το δειλό μου χτύπημα φανέρωσε την φανερή μου 
αμηχανία. Ένα δωμάτιο γεμάτο κεριά κι εκείνη ξαπλωμένη 
στον βελούδινο κόκκινο καναπέ φορώντας μία μαύρη σατέν 
ρόμπα. Ξεκίνησα να στήνω τον καμβά με βιαστικές 
κινήσεις. 
«Δεν χρειάζεται να βιάζεσαι, έχουμε άφθονο χρόνο» είπε 
ψιθυριστά και χαμογέλασε πονηρά. 
   Ήταν όμως αρκετό για να με αποσυντονίσει πλήρως. 
Πήρα μια βαθιά ανάσα, έκλεισα τα μάτια μου και αφέθηκα 
να με παρασύρει η αύρα της. Το αντικείμενο του πόθου και 
της δημιουργίας μου είχε ξαπλώσει κι εγώ σαν άγουρος 
επίδοξος ζωγράφος έπρεπε να αποτυπώσω στον καμβά την 
μοναδική υφή της προσωπικότητάς της. Η Βανέσα, με 
αργές κινήσεις άρχισε να λύνει την ζώνη της ρόμπας της 
αφήνοντας να γλιστρήσει απαλά ο λευκός της ώμος. 
«Μπορείς σε παρακαλώ να ρίξεις τα μαλλιά σου από την 
άλλη πλευρά;» είπα με ενδιαφέρον. 
   Εκείνη, σηκώθηκε όρθια και η ρόμπα ρίχτηκε ανάλαφρα 
στο πάτωμα αποκαλύπτοντας το γυμνό της, διάφανο, 
κορμί. Οι παλμοί μου αποχαλινωμένοι σε ξέφρενο, 
ανεξέλεγκτο ρυθμό. Απ’ τα τοιχώματα του στήθους μου 
ανέβλυζαν παμφάγες ωδές επιθυμίας. Οι κωδωνοκρουσίες 
της καρδιακής αορτής έγνεφαν καταφατικά στο στέρνο να 
διαπεράσουν της οριακής έλξης την απόλαυση. Τα βήματα 
μου θεράπευσαν την διάσταση συστολής που κατέκλυζε το 
φοβικό μου σύνδρομο. Μία στάλα έρωτος ξεχύθηκε στις 
άκρες των δακτύλων μου καθώς περνούσα την παλάμη του 
χεριού μου σύστοιχα στο πρόσωπό της. Τα βλέμματα μας 
θίχτηκαν απ’ την ορμή των επάλξεων. Το στόμιο των 
χειλιών, δαγκώνοντας με μανία καταδίωξης την παθιασμένη 
επαφή, νεκρώθηκε στη μεταξύ τους σύσφιξη. Μία σύσφιξη 
διακοπτόμενης ονείρωξης καθώς οι ανάσες διοχετεύονταν 
με λύσσα απ’ την μία οπή στην άλλη. Αντίκρυ, τα δυο 
σώματα τεντώθηκαν στην αποθέωση των στιγμών. Σφόδρα 
λουσμένη στα υγρά της νιότης του βίωνε το αιδοίο της σε 
διαστολή εκρηκτικών συσπάσεων καθώς το φαλλικό 
σύνδρομο σε επιδρομή πεδίου αναφοράς εισχωρούσε με 
βία να διασχίζει το μητρικό πέπλο της φαντασίας. Την ίδια 
στιγμή κατά την οποία η οδοντοστοιχία γεύονταν τις ρώγες 
της, σκληρές και αιχμηρές στην διόγκωσή τους, τα χέρια 
της περιπλανήθηκαν στη ράχη του δέρματός μου, να πιέζει 
την ευχαρίστηση της γενετήσιας ηδονής. Η ένταση των 
λεπτών έτεινε να ξεσπαθώσει την πυγμή της παραζάλης που 
κυριάρχησε στο χώρο. Ο καμβάς στη μισοτελειωμένη του 
καταγραφή, έστεκε αμέριμνα να περιφρουρεί το υπερώο 
των αισθήσεων. Οι κινήσεις των συμβαλλόμενων μερών, σε 
αποστήθιση σωματικών σχηματισμών, εκτόξευσαν την έλξη 
στην εκσπερμάτωση που συνόδευσε τις κραυγές 
ικανοποίησης. Λευκά πηχτά σημεία στίξεως κατέλυσαν της 
αφροδίσιας όασης την περγαμηνή. Η επικύρωση στις 
ταυτίσεις της γλώσσας θόλωσε τις τελευταίες εικόνες της 
βούλησης.        
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   Οι κεραυνοί διέκοψαν με βία τον άτσαλο ύπνο μου. Η 
βροχή παρέσερνε τα πάντα στον διάβα της και εγώ να 
κείτομαι αποσβολωμένος στον καναπέ, ανήμπορος να 
σηκωθώ. 
 «Βανέσα» είπα χαμηλόφωνα κι αντίκρισα ένα άδειο, κρύο 
δωμάτιο. Τεντώθηκα να πιάσω το παντελόνι μου από την 
πλησιέστερη καρέκλα και με γρήγορες κινήσεις, βρέθηκα 
να την αναζητώ σε κάθε δωμάτιο. 
«Βανέσα;» φώναξα δυνατά αυτή την φορά και καμία 
απόκριση δεν απάλυνε τον πόνο μου. 
   Ξεχύθηκα στον δρόμο. Τον ίδιο δρόμο που είχαμε 
περπατήσει λίγες ώρες πριν, ελπίζοντας να την δω να 
ατενίζει το ξημέρωμα στην λίμνη. Τίποτα δεν μαρτυρούσε 
την μαγεία των προηγούμενων ωρών. Αλαφιασμένος, 
όρμησα σε διάφορα μικρά γραφικά μαγαζάκια μήπως και 
την συναντήσω, αλλά μάταια. Είχε φύγει σέρνοντας μαζί 
της την πηγή έμπνευσής μου. Οι στάλες της βροχής είχαν 
ξεπλύνει κάθε σημάδι από εκείνη καθώς οι περαστικοί με 
κοιτούσαν με απορία. Πίσω στο δωμάτιο, με την απελπισία 
να έχει κυριεύσει κάθε κύτταρο του προσώπου μου, και την 
οργή να αναλαμβάνει κυριαρχικά τα ηνία, ξεχύθηκα με 
μανία να σκίζω κάθε καμβά έμπνευσης απ’ την καταραμένη 
λίμνη. Γύρω μου, πεταμένοι πίνακες, λεηλατημένοι όπως 
και η προδομένη μου καρδιά και μόνο ένας είχε σωθεί από 
τα μανιασμένα χέρια μου. Ήταν εκείνη, ακουμπισμένη 
στην πλάτη του καναπέ σε μια προσπάθεια να κρυφτεί από 
την συνείδησή μου, όπως έψαχνε τρόπο να εκτονωθεί. 
   Την κοίταξα, ενώ δάκρυα πλημμύρισαν τους οφθαλμούς. 
Ήταν δική μου, για μια στιγμή που θύμισε αιώνα. 

Αντώνης Χαριστός-Ρόζα Αξιώτη 

1897 - Περιμέναμε την άνοιξη, να βγουν τα χόρτα 

(Διήγηση παππού σε γραφή του πατέρα μου)                   

   Επειδή οι Τούρκοι έκαμναν έφοδο στα δικά μας δάση, 
πήγαμε και κάναμε τα καλύβια μας στα δάση των 
Τούρκων. Τα δάση μας ήταν χώρια και στα δάση τα 
τούρκικα δεν υποπτεύονταν και δεν γύρευαν αντάρτες. 
Πάντα πήγαιναν στα δάση τα δικά μας με το στρατό, γι’ 
αυτό κάναμε τα καλύβια μας στα δάση των Τούρκων. Τα 
σπίτια μας τα είχαν κάψει. Ήταν τη Μεγάλη Σαρακοστή. 
Μια μέρα πέντε άτομα, με τον μεγάλο αδερφό μου 
(Τοτόρ) μαζί, αποφασίσαμε να πάμε στα χωριά μας μεριά, 
με τη σκέψη πως ίσως βρούμε τίποτα να φάμε. Δεν είχαμε 
τίποτα ,ούτε τσουκνίδες έμειναν στα δάση, όλα τέλειωσαν. 
Τις οικογένειες τις αφήσαμε στα καλύβια. Ο δρόμος 
περνούσε από ένα μικρό τουρκικό χωριό. Οι Τούρκοι  του 
χωριού αυτού φοβόνταν τους αντάρτες .Την ημέρα 
δούλευαν στα χωράφια τους ,πήγαιναν στα σπίτια τους και 
τη νύχτα έπαιρναν τα ζώα τους και έφευγαν σ' ένα κοντινό 
μεγάλο τουρκικό  χωριό. Γι’ αυτό, το χωριό τη νύχτα ήταν 
άδειο. 
   Όταν φθάσαμε κοντά στο χωριό, είπα στους άλλους να 
ψάξουμε τα σπίτια ,μήπως βρούμε τίποτα. Πήγα σε ένα 
σπίτι που γνώριζα από πριν, από τον καιρό που ήμασταν 
καλά μεταξύ μας. Οι άλλοι φύλαγαν τους δρόμους, μην 
έρθει καμιά περίπολος τουρκική. Εγώ μπήκα από την 
τρύπα που πετούσαν τις κοπριές, γιατί οι πόρτες ήταν 
κλειδωμένες από μέσα. Όταν μπήκα μέσα στο μαντρί ήταν 
σκοτεινά, αλλά κατάλαβα ότι ήταν κάποιο ζώο μέσα. 
Βγήκα έξω, είπα τον αδερφό μου ότι έχει ένα ζώο μέσα. 
Μου έδωσε ένα κερί. Μπήκα μέσα, άναψα το κερί. Είδα 
ένα μουσχάρι πολύ παχύ. Πήγα άνοιξα από μέσα τις 
πόρτες, ήρθαν και οι άλλοι, αλλά πού να πιάσουμε το 
μουσχάρι, ήταν πολύ άγριο και πηδούσε από φάτνη σε 
φάτνη. Τότε ο αδερφός μου πήρε από έξω ένα ξύλο και 
κατάφερε να το χτυπήσει σε τέτοιο σημείο, που το έπεσε 
κάτω. Όλοι μαζί πέσαμε απάνω του και το σφάξαμε. Το 
πήραν το σφαγμένο οι άλλοι. Αφού πρώτα έδεσαν τα πόδια 
του, έβαλαν ένα ξύλο ανάμεσα στα πόδια του, το 
φορτώθηκαν και πήγαν στο δάσος που είναι πολύ κοντά. 
   Εγώ ανέβηκα απάνω στο σπίτι. Δε βρήκα τίποτα. 
Ανέβηκα στο ταβάνι, βρήκα μια μικρή σκάφη, είχε μέσα 
λίγο ζυμάρι και αλεύρι, τα έβαλα στην τσάντα μου. Βρήκα 
και μια κούπα, είχε άσπρο χώμα που έπλεναν τα κεφάλια 
τους. Νόμισα ότι είναι αλάτι. Φώναξα τον αδερφό μου, το 
έβαλε στην τσάντα του το χώμα για αλάτι και φύγαμε. 
Πήγαμε μέσα στο δάσος. Οι άλλοι έγδερναν το μουσχάρι. 
Εγώ πήγα άναψα φωτιά. Βρήκα μια ίσια πέτρα, την 
ζέστανα. Το ζυμάρι που βρήκα, το κόλλησα στην πέτρα. 
Ψήθηκε αμέσως, το έφαγα. Ήρθε ο αδερφός μου, έδωσα 
και σε ‘κείνον. 

    Λίγο ψήσαμε το μουσχάρι. Βάλαμε, από το αλάτι που 
βρήκαμε, στο κρέας και τότε καταλάβαμε ότι ήταν χώμα. 
Ξημερώσαμε στο δάσος, αλλά χορτάσαμε με το κρέας. 
Σβήσαμε τη φωτιά. Περιμέναμε να βραδιάσει, για να πάμε 
πάλι στα καλύβια μας. Όταν νύχτωσε ,ξεκινήσαμε να 
φύγουμε. Πριν ξημερώσει φθάσαμε σε ένα παλιό σπίτι και 
εκεί ανάψαμε φωτιά. Ψήσαμε κρέας, φάγαμε και πάλι 
ξεκινήσαμε να φύγουμε, αλλά με ημέρα, γιατί είχαμε 
απομακρυνθεί από τα τουρκικά χωριά και στα δάση δεν 
υπήρχε φόβος, ήταν μακριά από τα χωριά. Φθάσαμε από 
το βράδυ. Όταν πήγα στο καλύβι, η γυναίκα μου κοιμόταν. 
Ξύπνησε. Της έδωσα ψημένο κρέας που είχα χωρίσει και 
λίγο από το ζυμάρι .Μου είπε «και εγώ στον ύπνο μου είδα 
ότι έφερες αλεύρι». Είπα «δεν βρήκαμε αλεύρι». Όταν 
ξημέρωσε πήρα ένα σχοινί και το τσεκούρι μου και πήγα 
για ξύλα. Εκεί που έκοβα, άκουσα σα να χτύπησα σε τενεκέ 
Τότε έψαξα κάτω στα κλαδιά και βρήκα δυο τενεκέδες 
σκεπασμένους με ίσιες πέτρες. Ο ένας τενεκές είχε αλεύρι  
και ο άλλος καλαμπόκι. Αμέσως έβγαλα το εσώρουχό μου, 
το έδεσα από κάτω με σχοινί, έβαλα το αλεύρι μέσα, το 
φορτώθηκα με τα ξύλα και πήγα στο καλύβι χωρίς να με 
δει κανείς. Από το αλεύρι εκείνο πήγα και στον αδερφό 
μου. Ύστερα ήρθε ο αδερφός μου και μου είπε, αν έχει 
λίγο αλεύρι, να δώσουμε και στον Χρύσο τον ξάδερφό μας, 
θα πεθάνουν της πείνας. Έδωσα και σε ‘κείνον, έδωσα και 
λίγο σε έναν γέρο, τον Αβραάμ τσαούς. Και έτσι για 
μερικές ημέρες ακόμα παρατείναμε τη ζωή μας, γιατί 
περιμέναμε την άνοιξη, να βγουν τα χόρτα. 

Κωσταντίνος Ιωαννίδης 

Αμαρτίες γονέων 
(Θεατρικό έργο - συνέχεια, μέρος 3ο) 

 
της Σοφίας Ζήση 

Σκηνή 3 
 
Σαλόνι Περικλή. Η Βερόνα μόνη της, περιεργάζεται τον χώρο. 

ΒΕΡΟΝΑ: Τι δουλειά είπες πως κανει ο πατέρας σου; 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: [εκτός] Γραφίστας. 
ΒΕΡΟΝΑ: Α, ναι. Και κάνει και τίποτα άλλο; Θέλω να 
πω, ζωγραφίζει, παίζει μουσική, γράφει; Είναι καλλιτέχνης; 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: [μπαίνοντας, με ένα ποτήρι νερό] Είναι 
καλλιτέχνης, βέβαια. Βγάζει φωτογραφίες, και έχει κάνει 
και ατομικές εκθέσεις. 
ΒΕΡΟΝΑ: Δεν είναι εδώ τώρα; 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Δεν είναι. Νόμιζα πως θα ήταν. Συνήθως 
είναι εδώ αυτή την ώρα. 
ΒΕΡΟΝΑ: [κοιτάζει το τραπεζάκι του καφέ] Έχει όμως 
μάτι για λεπτομέρεια ο πατέρας σου, ε; 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Τι λεπτομέρεια; 
ΒΕΡΟΝΑ: Να, εδώ, έχει κολλήσει γύρω γύρω στο 
τραπέζι σκοινί, κι έχει βάλει χάντρες στο τελείωμα.  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Α, αυτό; Δεν το έκανε αυτός αυτό. Μια 
φίλη του το έφτιαξε. 
ΒΕΡΟΝΑ: Α, ναι; Είναι ωραίο όπως και να ‘χει. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Ναι, ωραίο είναι. Πάρε το νερό σου. [Η 
Βερόνα παίρνει το ποτήρι, πίνει] Σίγουρα δεν θέλεις τίποτα 
άλλο; 
ΒΕΡΟΝΑ: Σίγουρα, σίγουρα. Έχω σκάσει. Κάνει τόση 
ζέστη. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Θέλεις κι άλλο νερό; 
ΒΕΡΟΝΑ: Όχι. Φτάνει αυτό. Εσύ δεν θες; 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Τι; Νερό; Ήπια στην κουζίνα. 
ΒΕΡΟΝΑ: Α, εντάξει. [Πίνει. Χύνεται νερό από την άκρη 
του στόματός της] 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: [γελάει] Ε, πρόσεχε. Χύνεται όλο πάνω 
σου. 
ΒΕΡΟΝΑ: [γελάει] Εντάξει. Λίγο είναι. Δεν πειράζει. 
[Σκουπίζεται] 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: [την αγκαλιάζει] Τι όμορφη πού είσαι. 
[Φιλιούνται. Ήχος από εξώπορτα, ανοίγει κλείνει. Ο 
Λορέντζο και η Βερόνα αποτραβιούνται.] 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: [εκτός] Είναι κανείς εδώ; [Μπαίνει. Στον 
Λορέντζο] Α, εσύ. [Στην Βερόνα] Γεια σου. 
ΒΕΡΟΝΑ: Γεια. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Τι έγινε, Πέρη; Εμφανίζεσαι πάντα την 
κατάλληλη στιγμή; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι, σαν τον Μπάτμαν. Αν σας την έσπασα 
συγγνώμη, αλλά έχουμε και δουλειές. [Κάθεται στο 
γραφείο του, κοιτάζει τα χαρτιά του, αναστατωμένος] 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Τι έγινε; [Ο Περικλής δεν απαντάει. 
Ψάχνει τα χαρτιά του, παίρνει τηλέφωνο. Στην Βερόνα] Ας 
πηγαίνουμε καλύτερα. 

ΒΕΡΟΝΑ: Ναι. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: [στον Λορέντζο] Περιμένετε. Μην φύγετε. 
[Μιλάει στο τηλέφωνο, με διακοπές] Έλα Δημήτρη. Στο 
δικαστήριο είσαι; Πότε γυρνάς στο γραφείο; Καλά, θα σε 
πάρω στο γραφείο σε μισή ώρα. Ναι, μου έστειλαν 
ειδοποίηση και τους παρέπεμψα σε σένα. Καλά δεν έκανα; 
Ναι, στο όνομα του μικρού είναι το αυτοκίνητο, αλλά 
αυτοί φαίνεται ότι τα ψάχνουν όλα, γι’ αυτό μάλλον είδαν 
πότε έγινε η μεταβίβαση και το κυνήγησαν. Άντε, να δούμε 
Δημήτρη μου, άντε να δούμε. Ναι, γεια σου. [Κλείνει το 
τηλέφωνο. Στον Λορέντζο και τη Βερόνα ενώ συνεχίζει να 
ψάχνει τα χαρτιά του] Τι κάνετε εσείς εδώ; Καλά; Κανένα 
νέο, κανένα πρόβλημα, καμιά αναποδιά; Τίποτα που πρέπει 
να ξέρω; 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Ο Δημήτρης ο δικηγόρος ήταν; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Και τι λέγατε για το αυτοκίνητο; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τίποτα. Θα σου πω μετά. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Όχι, τώρα θα μου πεις. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: [παίρνει τον Λορέντζο παράμερα, σιγά] 
Μετά, σου λέω. Όχι, μπροστά στην κοπέλα. [Ξαναγυρνάει 
στα χαρτιά του. Δυνατά, και στους δύο] Φάγατε, ήπιατε, 
εντάξει; Θέλετε τίποτα; Ή κοπέλα, ποια είναι; [Στην 
Βερόνα] Πώς σε λένε, παιδί μου;  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Πέρη, λέγε τι έγινε με το αυτοκίνητο. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τίποτα δεν έγινε με το αυτοκίνητο. Και τα 
Πέρη κομμένα. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Εγώ το παίρνω το αυτοκίνητο και φεύγω. 
Να ξέρεις. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Παρ’ το και φύγε. Σου είπε κανείς να μην 
το πάρεις; Εδώ γύρω να πας όμως. Όχι μακριά. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Γιατί όχι μακριά; Α, δε μου τα λες καλά. 
Καθόλου καλά δεν μου τα λες. [Στην Βερόνα] Λοιπόν, 
πάμε; 
ΒΕΡΟΝΑ: Καλύτερα ναι. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: [στον Περικλή] Θα σε πάρω τηλέφωνο να 
μου τα πεις. Εντάξει; Εντάξει, λέω; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: [αφηρημένος, κοιτώντας τα χαρτιά του] 
Εντάξει, εντάξει. [Τους κοιτάζει] Η κοπέλα πες μου ποια 
είναι, και φύγετε.  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: H κοπέλα είναι η Βερόνα. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Η Βερόνα; [Σταματάει όλες τις ασχολίες 
του και κοιτάζει με έκπληξη τη Βερόνα]  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Ναι.  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: H Βερόνα που μου έλεγες; 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Ναι, αυτή. Ε! Τι έπαθες; Γιατι την κοιτάς 
έτσι; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Η Βερόνα είσαι εσύ παιδί μου; 
ΒΕΡΟΝΑ: Ναι. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Ναι, ρε πατέρα. Πόσες φορές θα το 
πούμε; Η Βερόνα είναι. Πώς κάνεις έτσι; Την τρομάζεις 
την κοπέλα. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Την τρομάζω, λέει. Δεν την τρομάζω.  
ΒΕΡΟΝΑ: Δεν με τρομάζει. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Να, είδες; Το λέει και μόνη της. Τρομάζεις 
παιδί μου; 
ΒΕΡΟΝΑ: Όχι. Είστε λίγο αστείος, αλλά τρομακτικός 
μάλλον όχι. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Και, δεν μου λες; Είστε εδώ πολλή ώρα; 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Τώρα ποιον ρωτάς; Εμένα ή αυτή; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Και τους δύο. Όποιος θέλει απαντάει. Τι 
κάνετε γενικώς; Χρειάζεστε τίποτα;  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, όπως είπαμε 
μόλις πριν. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Μην φύγετε ακόμα. Καθίστε λίγο. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Εσύ δεν είπες πως έχεις δουλειές; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Έχω, ναι, αλλά δεν πειράζει. Καθίστε. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Άσε μας ρε πατέρα! 
ΒΕΡΟΝΑ: Έλα, Λορέντζο, ας καθίσουμε. Δεν με 
πειράζει. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: [απρόθυμα, με έκπληξη] Να καθίσουμε; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Έλα, αφού, το λέει και η κοπέλα. 
Παλουκώσου εκεί πέρα. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: [κάθεται στον καναπέ] Καλά. Καθίσαμε. 
Ορίστε. Άντε να δούμε τι θα δούμε. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Λοιπόν; Φάγατε, ήπιατε, απ’ όλα. Ναι;  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: [βαριεστημένα] Φάγαμε, ήπιαμε απ’ όλα. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Και πού λέτε να πάτε μετά 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Μάλλον προς Κηφισιά λέμε. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Κηφισιά; Γιατί Κηφισιά;  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Έχει μια συναυλία. Θα πάμε ν’ 
ακούσουμε. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Τι συναυλία; 



ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Κάτι φίλοι της Βερόνας παίζουν, και 
έχουμε προσκλήσεις. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Α, κάτι φίλοι. Και τι παίζουν; 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Έχουν ένα τζαζ κουαρτέτο και παίζουν σε 
μια γκαλερί τέχνης. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Άσε, παιδί μου, το κορίτσι να μιλήσει. Όλο 
πετάγεσαι! [Στην Βερόνα.] Ώστε τζαζ συναυλία; 
ΒΕΡΟΝA: Ναι, είναι κάποιοι παλιοί συμμαθητές μου. 
Κιθάρα, κοντραμπάσο, ντραμς και φωνή. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ντραμς με μπαγκέτα σκούπα φαντάζομαι, 
ε; 
ΒΕΡΟΝΑ: E, ναι. Αλλιώς δε μιλάμε για τζαζ. Μιλάμε για 
ροκ. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Τι σκούπα λέτε; Θα σκουπίζει κανείς τα 
ντραμς; 
ΒΕΡΟΝΑ: [γελάει] Όχι, σκούπα είναι το είδος της 
μπαγκέτας. Η άκρη της μοιάζει με σκούπα.  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: [στον Λορέντζο] Μην διακόπτεις, παιδί 
μου. [στην Βερόνα] Είναι και άσχετος. 
ΒΕΡΟΝΑ: [γελάει] Ε, λίγο. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Ε, όχι και άσχετος! 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ώστε τζαζ. Ωραία. Πολύ ωραία. Μακάρι 
να μπορούσα να έρθω κι εγώ. Μήπως παίζεις κι εσύ 
μουσική; 
ΒΕΡΟΝΑ: Λιγάκι. Είχα κάνει δύο χρόνια κλασικό 
τραγούδι, αλλά δεν τα πολυκαταφέρνω και τα παράτησα. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Μα, γιατί τα παράτησες; Δεν πρέπει να τα 
παρατάς. Αν επιμείνεις θα τα καταφέρεις. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: [σηκώνεται, παίρνει παράμερα τον 
Περικλή] Για να σου πω εσένα. [Σιγά, στον Περικλή] Τι 
κάνεις εκεί πέρα; Της την πέφτεις;! 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: [σιγά] Τι λες, παιδί μου; Άκου ‘της την 
πέφτω’. Κουβέντα της κάνω, για να δω τι άτομο είναι. 
Ηρέμησε!  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Καλά! 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Και δεν μου λες, Βερόνα. Βερόνα. Ωραίο 
όνομα. Φαντάζομαι θα έχεις βαρεθεί να σε ρωτάνε τι 
όνομα είναι αυτό, πώς έγινε και σου το δώσανε, και τα 
λοιπά, ε; 
ΒΕΡΟΝΑ: Και ναι και όχι. Είναι παράξενη ιστορία.  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Είναι παράξενη ιστορία; Πώς δηλαδή είναι 
παράξενη; 
ΒΕΡΟΝΑ: Ε, να. Θέλανε να μου δώσουν το όνομα μιας 
από τις δύο γιαγιάδες μου. Τη μια μου γιαγιά την λένε 
Γραμματική. Την άλλη την λένε Γενοβέφα.  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Γραμματική και Γενοβέφα! Πού τους 
πέτυχες αυτούς τους συγγενείς παιδάκι μου; 
ΒΕΡΟΝΑ: Είδατε; Αυτό λέω κι εγώ. Και η μητέρα μου 
δεν ήθελε ν’ ακούσει κουβέντα για κανένα από τα δύο 
ονόματα. «Δεν θα το καταστρέψουμε το παιδί», έλεγε και 
ξανάλεγε. Αλλά οι γιαγιάδες επέμεναν, μέχρι που 
σκοτώθηκαν μεταξύ τους, και δεν μιλιόντουσαν. Και για 
χρόνια δεν μου είχαν δώσει κανένα όνομα. Και με 
φωνάζανε Παύλα. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Παύλα; Γιατί Παύλα;  
ΒΕΡΟΝΑ: Γιατί στα χαρτιά μου στο ληξιαρχείο, αντί να 
γράψουν όνομα, είχανε βάλει μια παύλα. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: [σκάει στα γέλια.] Παύλα! Άκου παύλα! 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: [γελάει] Απίστευτο! 
ΒΕΡΟΝΑ: Ναι, ναι. Και μετά, όταν έφτασα τριών - 
τεσσάρων χρονών, κι έπρεπε να πάω στο νηπιαγωγείο, η 
μητέρα το αποφάσισε. «Τελείωσε,» είπε, «το παιδί θα το 
πούμε Βερόνα»/ Πέσανε όλοι να την φάνε. Και τι όνομα 
άσχετο είναι αυτό, και πώς της ήρθε, και τα λοιπά. Αλλά 
την βοήθησε ο πατέρας. 
ΠΕΡΙΚΛHΣ: Πώς την βοήθησε δηλαδή; 
ΒΕΡΟΝΑ: Είχαμε μια θεία στην οικογένεια, που την 
λέγανε Αλήθεια. Άλλο παράξενο όνομα, ε; Θα με έλεγαν 
Αλήθεια, αλλά αντί αυτού με είπαν Βερόνα. Βερόνα στα 
ιταλικά πάει να πει Αλήθεια.   
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι, περίπου. 
ΒΕΡΟΝΑ: «Η θεία Αλήθεια» έλεγε ο πατέρας «έλιωσε 
μόνη στα σανατόρια του Λουγκάνο. Κι εμείς ούτε σε ένα 
παιδί μας δεν δώσαμε το όνομά της». Εγώ δεν 
καταλάβαινα τι εννοούσε. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Στα σανατόρια του Λουγκάνο; 
ΒΕΡΟΝΑ: Ναι. Μου το εξήγησε πολυ αργότερα. 
Σανατόριο είναι ένα νοσοκομείο όπου κάποτε πήγαιναν 
εκεί για να πεθάνουν οι φυματικοί. Και Λουγκάνο είναι μια 
πόλη στην Ελβετία. Αυτή η θεία Αλήθεια έζησε πολύ 
παλιά, τότε που οι φυματικοί ακόμα πέθαιναν. Ίσως όμως 
δεν έπρεπε να σας τα πω όλα αυτά. Δεν είναι και τόσο 
ευχάριστα. Άσε που ο μπαμπάς μπορεί να θυμώσει αν 
μάθει ότι σας τα είπα. 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Δεν θα το μάθει. Από πού να το μάθει; 
Μην ανησυχείς… Και, για πες μου. Βερόνα είναι και μια 
πόλη στην Ιταλία. Το ξέρεις; 
ΒΕΡΟΝΑ: Ναι, το ξέρω. Ρώτησα την μητέρα, αν έχει να 
κάνει με την πόλη, και μου είπε όχι.  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Α, την ρώτησες, και σου είπε όχι. Μάλιστα. 
Και πώς την λένε την μητέρα σου παιδί μου; 
ΒΕΡΟΝΑ: Την λένε… 
ΛΟΡΕΝTZO: Κι εσένα τι σε κόφτει, ρε πατέρα; Γιατί το 
ένα και γιατί το άλλο! Από ανάκριση την πέρασες την 
κοπέλα. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Μην διακόπτεις εσύ. Ποια ανάκριση; 
Κουβέντα κάνουμε. Μπα! Και λοιπόν, Βερόνα; Πώς την 
λένε την μητέρα; 
ΒΕΡΟΝΑ: Την λένε Ελένη. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ελένη; 
ΒΕΡΟΝΑ: Ναι. Ελένη. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ελένη. Και στο επίθετο πώς λεγεται; 
ΒΕΡΟΝΑ: Παπαδήμα. Ελένη Παπαδήμα. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ελένη Παπαδήμα. Παπαδήμα, είναι του 
πατέρα σου το επώνυμο να φανταστώ. 
ΒΕΡΟΝΑ: Ναι, είναι του πατέρα. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Και το πατρικό της το επώνυμο, ποιο είναι; 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Ώχου, ρε Πέρη! Έχει εξοκείλει η 
κουβέντα, το ξέρεις; Μου σηκώθηκε η πέτσα με τα 
σανατόρια και τα ρέστα! Άσε που την ζάλισες την κοπέλα. 
ΒΕΡΟΝΑ: Όχι, όχι, δεν με ζάλισε.  
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Σε ζάλισε. Αυτό κάνει τόση ώρα. Σε 
ζαλίζει. Δεν πηγαίνουμε σιγά σιγά, να μην αργήσουμε; 
ΒΕΡΟΝΑ: Δεν αργούμε. Έχουμε χρόνο. Με συγχωρείτε, 
κύριε Πέρη. Πέρη δεν σας λένε; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι. Δηλαδή Περικλή.  
ΒΕΡΟΝΑ: H τουαλέτα, από εκεί είναι; Μπορώ να πάω; 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Ναι, βέβαια, μπορείς. Μισό λεπτό να δω 
αν θέλει συμμάζεμα. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Θα δω εγώ αν θέλει συμμάζεμα. [στην 
Βερόνα.] Έλα, θα σου δείξω πού είναι. Πήγαινε κι έρχομαι. 
ΒΕΡΟΝΑ: Εντάξει. [Βγαίνει] 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: [στον Περικλή] Ρεζίλι μ’ έκανες. Ρεζίλι! 
ΠΕΡΙΚΛΗ: Άντε ρε, που σ’ έκανα και ρεζίλι.  
ΛΟΡΕΝTZΟ: Πηγαίνει τουαλέτα, την παίρνω, και 
φεύγουμε. Τέρμα οι ερωτήσεις. 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Καλά, άντε γρήγορα, γιατί έχουμε και 
δουλειές. 
ΛΟΡΕΝΤΖΟ: Πάλι καλά που το θυμήθηκες πως έχεις 
και δουλειές. Άντε κάνε καμιά δουλειά. Κάνε καμιά 
δουλειά! [Βγαίνει.] 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ: [στον εαυτό του] Ελένη Παπαδήμα. Δεν 
μπορεί. Αποκλείεται. Αποκλείεται.  

Τέλος 3η σκηνής 

Τα πτυχία copy's  κτώνται 
 
   Τρίτη πρωί, 23 Ιανουαρίου του 2000 ποτέ. Δώδεκα το 
μεσημέρι στις επάλξεις για επιτήρηση εξέτασης φοιτητών. 
Περιδιαβαίνω μακρόσυρτους, παγερούς διαδρόμους-που 
μυρίζουν εγκατάλειψη-και ουρανοσκεπή ταβάνια-που 
θαρρείς θα πέσουν να σε πλακώσουν. Το βλέμμα 
αγκιστρώνεται στους πλαισιωμένους με γκράφιτι τοίχους. 
Η μνήμη επιστρέφει με την ταχύτητα του φωτός  στα 
καταπιεστικά και ανήλιαγα σοκάκια των δικών μου 
φοιτητικών χρόνων. Ένα τσιγάρο δρόμος. Κάνω έναν 
στιγμιαίο υπολογισμό των ετών. Ένας κόμπος ανεβαίνει 
στο λαιμό και μου κόβει άρδην την ανάσα. Συνέρχομαι. 
Τερματικός σταθμός η αίθουσα των μαχών. Των 
φοιτητικών εξετάσεων. Αυτομαστιγώνομαι.  
«Να δείξεις επιείκεια», μαλώνω  τον εαυτό μου, με 
ιεροπρεπή σχεδόν αυστηρότητα. 
«Εδώ δεν χωράνε χωρατά κανενός είδους, ούτε και 
επίδειξη εξουσίας. Εδώ κρίνεται το μέλλον και οι αγωνίες 
των παιδιών μας, του μέλλοντός μας, ολάκερης της ζωής 
μας». 
Εισβάλλω στην προβλεπόμενη αίθουσα. Άκρα του τάφου 
σιωπή. Δεν είχε φανεί ακόμα κανένας από τους 
εξεταζόμενους φοιτητές. Νιώθω να τρέμω σύγκορμη, όχι 
βεβαίως από συγκίνηση, αλλά από το κρύο που ένιωθα να 
πιρουνιάζει όλο το σώμα μου. «Καημένα παιδιά», 
σκέφτηκα.  
   Πόσες μάχες πρέπει να δώσετε σήμερα; Μάχη 
επιβίωσης, σωτηρίας, για το μέλλον σας... Το αδηφάγο 
βλέμμα μου κρεμιέται στο μισοφαγωμένο από την υγρασία 
ταβάνι, στα τεράστια βρώμικα παράθυρα, στα  
χιλιογραμμένα έδρανα, στους τεράστιους, μη 

εργονομικούς πίνακες, στην αραχνιασμένη και εκτός 
λειτουργίας θέρμανση,   στους τοίχους γεμάτους γκράφιτι... 
   Μετά το πρώτο σοκ, ανασύνταξη δυνάμεων. 
«Ακολουθείς οδηγίες», λέω προσταχτικά στον εαυτό μου.  
«Μην παρεκκλίνεις από το στόχο σου». 
   Φορτωμένη ενοχές - δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτάτε- 
αφήνω  κόλλες αναφοράς και τσάντα  στην έδρα. Τα μάτια 
μου με λοξές ματιές ακολουθούν τα πλαίσια των πινάκων, 
που για να γράψει κανείς θα πρέπει να είναι-τουλάχιστον - 
δίμετρος ή να φοράει τις γόβες της Σάρον Στόουν. 
Άρχισαν ,εν τω μεταξύ, να έρχονται οι πρώτοι φοιτητές 
και  η δράση ξεκινάει. Τακτοποίηση σε σειρές, ο ένας πίσω 
από τον άλλο. Οι τσάντες στο πάτωμα  και απομάκρυνση 
κάθε ενοχοποιητικού στοιχείου από «τον τόπο του 
εγκλήματος». Καταφτάνει ο συνάδελφος, συνεπιτηρητής. 
«Βαλτός» κι αυτός να με αποτελειώσει, δίνοντας μου τη 
χαριστική βολή. Στο μεσοδιάστημα πιάνουμε συζήτηση. 
Κοινές εμπειρίες, κοινά βιώματα, σπουδές στο εξωτερικό, 
από ψυχικό εξαναγκασμό των πολιτικών εκπαιδευτικών  
τακτικών, επιστροφή από αγάπη στη μητέρα πατρίδα και 
το αντίδωρο; 
   Μή αναγνώριση των πολυετών σπουδών, υποβίβαση των 
πτυχίων, από την αρχή εξετάσεις, διάβασμα και ούτω 
καθεξής... Δίνονται τα θέματα. Χωρισμός σε ομάδες. 
Βλέμματα χαμένα, χέρια παγωμένα από το ψύχος. 
Σφίγγεται η καρδιά μου.  
«Πώς θα πιάσουν το στυλό να γράψουν;» υποκριτική αυτο- 
ερώτηση ρητορικής χροιάς.  
   Από αμηχανία βηματίζω στους διαδρόμους, εναλλάξ με 
το συνάδελφο, ενώ το μυαλό μου βουίζει. Ο ρόλος μου 
ακυρωτικός. Δεν τολμώ να κοιτάξω τους νέους στα μάτια, 
ούτε κατά διάνοια. Παίρνω θέση στο τέλος του 
αμφιθεάτρου και βυθίζομαι στις σκέψεις μου.  
Ανακτώ πλήρως τις αισθήσεις μου, όταν στο οπτικό μου 
πεδίο εμφανίζεται ένα θαύμα λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό. 
Ζωγραφιά με μπλε, μεγάλα γράμματα, σε μεγάλη εσοχή 
του τοίχου:  
«Τα πτυχία copy’ s  κτώνται». 
«Μανιερίστικη ζωγραφική, υψηλής τέχνης», εξέφρασα τον 
θαυμασμό μου.  
   Εμβρόντητη και έκθαμβη από το θέαμα, αρχίζω να 
αναθαρρεύω. Τα παιδιά μας, τα σπλάχνα μας, οι φοιτητές 
μας, οι «αδιάφοροι»,  οι «ατάλαντοι», οι «αγενείς», οι 
«επαναστάτες», έδιναν το δικό τους μήνυμα,  μ’ έναν 
αριστοτεχνικό τρόπο, σε μας τους «μορφωμένους και 
καταξιωμένους» επαγγελματίες. Πως, όταν θέλουν, 
μπορούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, να 
καλλιτεχνήσουν διαθεματικά, να ζωγραφίσουν, να 
παράξουν αποφθεγματικά και επιγραμματικά σοφό λόγο, 
συνδυάζοντας τα διδακτικά αντικείμενα, δίνοντάς μας ένα 
ηχηρό μήνυμα επιδεξιότητας, εξυπνάδας, ανθρωπισμού και 
επιστημοσύνης, σωκρατικού δαιμονίου. Ναι, αυτοί οι 
αδιάφοροι για το ιστορικό παρελθόν μας, τις ρίζες μας, την 
παράδοσή μας, αυτοί που βανδαλίζουν τα μνημεία μας, 
τολμούν να καταγράψουν τη δική τους διαμαρτυρία, 
φθογγικά σύμβολα και ήχους του «σημαίνειν» 
ευφυολογώντας: «τα πτυχία copy’ s  κτώνται». 
   Μήπως το δικαίωμα στην μόρφωση δεν είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα αγαθά; Ποια μόρφωση και ποια εκπαίδευση  
όμως; Την ουσιαστική, την εκσυγχρονισμένη, την ισότιμη, 
την αναβαθμισμένη, την ελκυστική, την ελπιδοφόρα, αυτή 
που εκλεπτύνει και εξευγενίζει τα πάθη. Διεκτραγωδώ το 
δράμα νοητικά και ψευτοκατανύσσομαι, χύνοντας δάκρυα 
μετανοίας  
«Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί»... 
   Και ναι, πόσο σοφό και αληθινό: «Τα αγαθά κόποις 
κτώντα» και «τα πτυχία κλοπής ονείρων αποκτώνται»... 
 

Σοφία Σκλείδα,  
Φιλόλογος,  Συγγραφέας 
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