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Για το Λεξη-tanil

Το Λεξη-tanil είναι το έντυπο αποτέλεσμα του 
πρώτου, έως τώρα, Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Δημιουργικής Γραφής στην Ελλάδα, που 
θεσμοθετήθηκε και λειτούργησε το 2008 από το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Υπεύθυνοι για 
τη σύλληψη και υλοποίηση του προγράμματος 
είναι οι Μίμης Σουλιώτης, ποιητής και καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο της Φλώρινας και Θανάσης 
Βαλτινός, συγγραφέας και ακαδημαϊκός. Η έκδοση 
του περιοδικού γίνεται με επιδότηση της Επιτροπής 
Ερευνών.

Το Λεξη-tanil δημοσιεύεται για πρώτη φορά 
και παρουσιάζει κείμενα της πρώτης φουρνιάς 
μεταπτυχιακών φοιτητών· ως εκ τούτου έχει τις 
ιδιομορφίες του. Η εξοικείωση με τον τεχνικό 
χαρακτήρα της γραφής και τις πολλαπλές πιθανότητες 
που ανοίγει για την ανάδειξη της προσωπικής 
φωνής του συγγραφέα, είναι το ζητούμενο του 
Προγράμματος, που σχηματοποιείται σε αυτό το 
τεύχος. 

Το Λεξη-tanil επιλέχθηκε ως όνομα για το 
περιοδικό από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 
τμήματος μετά από ψηφοφορία (καθόλου περίεργο 
για φοιτητές!)· το εξώφυλλό του το σχεδίασε η 
αρχιτέκτων και γραφίστρια Αγγελική Αυγητίδου.

Το πρώτο τεύχος του Λεξη-tanil ανοίγει με ένα 
κείμενο του συγγραφέα Θανάση Βαλτινού, με τίτλο 
“Το φιλί”, που πρωτοδημοσιεύεται εδώ και θα 
προκαλέσει νομίζουμε αίσθηση.

Στις σελίδες του θα βρείτε, επίσης, μέρη της 
συζήτησής μας με τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο, ο 
οποίος κάνει ανάγλυφη, με τον ιδιαίτερό του τρόπο, 
εκείνη την εποχή που ήταν δύσκολη για ποιητές. 
Τοποθετείται σε σχετικά ζητήματα μιλώντας, μεταξύ 
άλλων, για το σημαντικό ρόλο του ποιητή πάντα και 
στις μέρες μας.

Για το πρώτο τεύχος του Λεξη-tanil έχουν ειδικά 
διαμορφωθεί ενδιαφέρουσες κριτικές αναγνώσεις 
νέων και παλιότερων, αλλά πάντοτε επίκαιρων, 
λογοτεχνικών κειμένων.

Στις σελίδες που φιλοξενούν την ποίηση, υπάρχουν 
ποιήματα που η φαινομενική συμμόρφωσή τους 
σε διάφορα είδη και κανόνες τα κάνει προκλητικά, 
αλλά και ποιήματα που δεν φανερώνουν με ποιους 
συντάσσονται.

Στα πεζά κείμενα, το περιοδικό κάνει μια ιδιαίτερη 
μνεία στα ταξί στα οποία αφιερώνει μία ενότητα. 
Εκτός από εποχούμενες, όμως, διαδρομές το Λεξη-
tanil ανοίγεται και σε διαδρομές με τα πόδια που 
διασχίζουν γνωστούς δρόμους και προσπερνούν 
χαρακτηριστικά κτήρια της πόλης.

Κι επειδή τα πρώτα και τα τελευταία πράγματα, 
τις περισσότερες φορές, είναι αυτά που έχουν ειδικό 
βάρος για εμάς — με νύχτες που προορίστηκαν ή 
έτυχε να είναι οι τελευταίες, αναμετρώνται κάποια 
άλλα κείμενα του περιοδικού.

Στο μεταξύ, μπορεί κανείς να διαβάσει κείμενα που 
έκαναν τις δικές τους συνάψεις και αυτονομήθηκαν. 
Σε αυτά περιλαμβάνονται ιστορίες που αξιοποιούν 
την βιοποικιλότητα, φλερτάρουν με το νουάρ ή την 
αυτοβιογραφία κι άλλοτε μιλάνε για δουλειές που 
γίνονται καλύτερα από άλλες δουλειές.

Ο αναγνώστης, είναι καλό να προσεγγίσει τα 
κείμενα που συντάσσονται στο Λεξη-tanil ως προϊόντα 
εργαστηριακής γραφής. Η αιτία της γένεσης ήταν 
η μαθητεία στη λογοτεχνική γραφή. Σ’ αυτήν την 
αρχή οφείλονται οι κοινές θεματικές, οι υφολογικές 
εναλλαγές, η πολυτροπία τους, ο αυθορμητισμός, η 
αμηχανία τους, οι ιδιορρυθμίες τους και σε κάποιες 
περιπτώσεις η αποσπασματικότητά τους.

Διαβάζοντας το πρώτο Λεξη-tanil, μπορεί κανείς να 
μπλέξει ευχάριστα στο διάλογο ανάμεσα στα κείμενα, 
στην αγωνία του πειράματος, πρώτου ή επίμονα 
συνεχιζόμενου. Και ίσως θα μπορέσει να νιώσει τόσο 
την απόλαυση της ανάγνωσης, όσο και της γραφής.

Στην προσπάθεια αυτής της έκδοσης θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε θερμά τον Μίμη Σουλιώτη για την 
συνεχή υποστήριξή του σε θέματα τεχνογνωσίας και 
έμπνευσης, χάρη στον οποίο φυλλομετράμε σήμερα 
αυτό το τεύχος· τον Τίτο Πατρίκιο, που μας επέτρεψε 
να δημοσιεύσουμε μέρος της συζήτησης που έγινε 
στο μάθημά του και μας παραχώρησε ευγενικά ένα 
ποίημα προς δημοσίευση, τον Θανάση Βαλτινό για την 
ιστορία–ποδαρικό στο περιοδικό μας και τους Σοφία 
Νικολαίδου, Πάνο Θεοδωρίδη, Μάνο Ελευθερίου, 
Λάκη Παπαδόπουλο — γνωστό ως Λάκη με τα ψηλά 
ρεβέρ, Στρατή Χαβιαρά, Μανίνα Ζουμπουλάκη, Χάρη 
Βλαβιανό, Θεόδωρο Παπαγγελή για τα διαφορετικά 
ερεθίσματα στα οποία μας εξέθεσαν και τα οποία 
σημειώνουν και εγγράφονται σε αυτό εδώ το τεύχος.

Δεν θα μπορούσαμε, επίσης, να παραλείψουμε την 
αναφορά στην Άννα Βακάλη που ήταν πάντοτε εκεί.

Ιδιαίτερα, όμως, ευχαριστούμε όλους τους 
συμφοιτητές, τον καθένα ξεχωριστά, που με πολλή 
διάθεση υπέβαλαν κείμενά τους και χαιρέτισαν την 
προσπάθεια αυτής της έκδοσης.

Ένα λογοτεχνικό περιοδικό μπορεί να προσφέρει 
δημιουργικό χώρο επεξεργασίας ιδεών, να 
τροφοδοτήσει τις αναγνωστικές μας συνήθειες και να 
ενισχύσει την πρακτική μας στη συγγραφή. Ελπίζουμε 
πως ένα γόνιμο πεδίο μόλις άνοιξε προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Αυτή είναι μια ιδιόρρυθμη συλλογή από ποιήματα 
και πεζά. Για εμάς ήταν προνόμιο να τα διαβάσουμε 
και ευχόμαστε να τα απολαύσετε.

Η Συντακτική Επιτροπή
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Ήταν ζωντανή και εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έγινε 

με τον Τίτο Πατρίκιο στo μάθημά του 
για την ποίηση, που είχαμε την τύχη να 

παρακολουθήσουμε. Ιδού οι απαντήσεις 
του σε ορισμένα από τα ερωτήματά μας.

ρει κανείς υπόψη του αρκετά σοβαρά. Τον τελευ-
ταίο καιρό ξαναδιάβαζα την επιστολή του Παύλου 
στους Κορινθίους και εντυπωσιάστηκα και πάλι 
από το χωρίο που έλεγε ότι ούτε η πίστη, ούτε η 
ελπίδα, ούτε τίποτα δεν έχει σημασία παρά μόνο 
η αγάπη. Από αυτήν την άποψη το δέχομαι ως μία, 
έστω παραδοσιακή, αρχή ηθικής.

Συμφωνείτε με την άποψη ότι ένας δημιουργός 
παράγει ηθική και μάλιστα διαφορετική; 
Ότι, δηλαδή, ξεκινάει κενός ηθικής και 
την δημιουργεί μέσα από τα έργα του;

Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί υπήρξαν 
ποιητές που ήταν καθάρματα ή ελεεινά πρόσωπα. 
Ένας καταπληκτικός, ένας μέγιστος ποιητής, ο Ρε-
μπό, ήταν το μεγαλύτερο παλιόπαιδο, αλήτης, όλες 
τις ατιμίες των αποικιοκρατών τις είχε κάνει, ακό-
μα και εμπόριο όπλων στην Αβυσσηνία. Από άπο-
ψη ηθική ήταν άθλιος κι όμως έγραψε ποιήματα 
που δημιουργούν μια άλλη ηθική αντίληψη του κό-
σμου, δεν προσφέρουν μόνο αισθητική απόλαυση. 
Ένας άλλος μεγάλος ποιητής, είχε μεταφραστεί αρ-
κετά παλιότερα, ο Φρανσουά Βιγιόν ήταν ληστής, 
κοινός ληστής και κανείς δεν ξέρει που πέθανε, πού 
τον κρέμασαν, ξαφνικά εξαφανίστηκε, αφού τον 

Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η  Μ Ε  Τ Ο Ν  Π Ο Ι Η Τ Η

τίτος
πατρίκιος
“η ποίηση ψάχνει γι’ απαντήσεις
σ’ ερωτήματα που ακόμα δεν έχουνε τεθεί”

Θεωρείτε ότι ένας ποιητής, ένας λογοτέχνης 
πρέπει να ακολουθεί την κρατούσα ηθική;

Αν εννοείτε την κρατούσα σεξουαλική ηθική, όχι. 
Αλλά η κρατούσα ηθική ποια είναι; Υπάρχουν ορι-
σμένοι κανόνες που για μένα είναι καθολικής ισχύ-
ος. Π.χ. ότι δεν σκοτώνεις τον άλλο. Εγώ κάποτε 
πίστευα ότι σκοτώνοντας άλλους μπορεί ν’ αλλά-
ξεις την κοινωνία. Τώρα πιστεύω ότι κάθε σκο-
τωμός είναι μία καταστροφή. Και ότι οι σκοτωμοί 
των ανθρώπων δεν αλλάζουν τίποτα. Σκεφτείτε το 
ιστορικό παράδειγμα της Καμπότζης. Εν ονόματι 
των πιο ευγενών ιδεωδών του κόσμου σκότωσαν 
τρία εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν άλλαξε απολύ-
τως τίποτα. Λοιπόν, εκεί ποιοι κανόνες λειτούργη-
σαν; Λειτούργησαν κανόνες που απορρέουν από 
την ιστορία του πολιτισμού και οι άνθρωποι τους 
υιοθέτησαν για να εξανθρωπίσουν την κοινωνία ή 
οι κανόνες του απόλυτου δίκιου του καθενός; Εάν 
κάποιος αναγνωρίζει το απόλυτο δίκιο στον εαυ-
τό του, αποδίδει το απόλυτο άδικο στον άλλο και 
μπορεί να φτάσει μέχρι και στην εξόντωσή του, αν 
δεν προλάβει ο άλλος να τον εξοντώσει. Δεν ανα-
γνωρίζω θρησκευτικές δεσμεύσεις ούτε και τους 
κανόνες που απορρέουν απ’ αυτές, αλλά πιστεύω 
ότι ορισμένες παραδοσιακές αξίες πρέπει να τις πά-
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συνέλαβαν με μια συμμορία. Έχει γράψει ποιήματα 
συγκλονιστικά, τα οποία δημιουργούν και ένα σύ-
μπαν άλλης ηθικής. Λέει ο Λειβαδίτης, κάπου και 
το λέω κι εγώ και το ανατρέπω μετά «Μην πιστεύ-
ετε όλα όσα λεν οι ποιητές». Αλλωστε δεν το έλεγε 
κι ο Πλάτωνας ότι λέει ψέματα η τέχνη;

Όταν κάποιος έχει μια ζωή που είναι εντελώς 
αντίθετη από αυτά που γράφει, ποια 
είναι η αλήθεια του, πώς εκφράζεται;

Αν μπορούσα να σας απαντήσω θα ήμουν ευτυχής. 
Είναι από τα μυστήρια του ανθρώπου αυτό. Οι ποι-
ητές που ανέφερα δεν ήταν ίδιες περιπτώσεις με 
έναν άλλο ποιητή που ήταν κι αυτός κάθαρμα, τον 
Έζρα Πάουντ, γιατί αυτός ήταν μεν κάθαρμα αλλά 
ήταν συνεπής με μία ιδεολογία, είχε ενστερνιστεί 
την ιδεολογία του φασισμού την οποία την έφτασε 
στον ακρότατο βαθμό απανθρωπίας. Αν διαβάσει 
κανείς τις ομιλίες του Πάουντ από τη Ρώμη, το ρα-
διοφωνικό σταθμό του Μουσολίνι, θα ανατριχιά-
σει. Αλλά δεν είναι η περίπτωση Ρεμπό, ο Πάουντ 
δεν βγήκε στην πιάτσα να κάνει τον λαθρέμπορο 
και τον δολοφόνο. Διαφήμιζε τη δολοφονία των 
Εβραίων αλλά σε σχέση με μία ιδεολογία που είχε 
υιοθετήσει. Είναι διαφορετικό φαινόμενο αυτό. 
Αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο 
να απαντήσεις. Και είναι πολύ δύσκολο γιατί αυτή 
είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αντιφατικότητας 
του ανθρώπου. Έχουμε και το αντίθετο παράδειγ-
μα. Ανθρώπους με άψογη ζωή, εντάξει σε όλα και 
δεν έχουν γράψει τίποτε άξιο λόγου. Δεν σημαίνει 
όμως ότι για να γράψεις κάτι καλό, πρέπει να γίνεις 
το ένα ή το άλλο. Διότι για να γράψεις κάτι καλό, 
ευτυχώς δεν υπάρχει καμία οδηγία. Ίσως όλα αυτά 
που λέμε να είναι άνευ νοήματος διότι όταν κάθε-
σαι να γράψεις, δεν ξέρεις τι θα σου βγει.

Σήμερα η έλλειψη πίστης και η έλλειψη 
προβληματισμού, η απροβλημάτιστη ζωή 
που ζουν οι νέοι, είναι καταστάσεις που 
αναστέλλουν την ποιητική δημιουργία;

Δεν συμφωνώ. Σήμερα μπορείς να είσαι προβλη-
ματισμένος ακόμα κι αν δεν έχεις εσύ ο ίδιος προ-
βλήματα. Υπό έναν όρο: Ότι παρατηρείς. Αυτό που 
χρειάζεται είναι να μην αμβλυνθεί η παρατηρητικό-
τητα μας. Όταν παρατηρείς κάτι πολύ, ακόμα κι αν 
είναι κάτι ευτελές, μπορείς να γράψεις το πιο συν-
θετικό ποίημα. Αυτό που σήμερα συμβαίνει δεν εί-
ναι η έλλειψη προβληματικότητας, πιστεύω, είναι 
η έλλειψη παρατηρητικότητας. Εκεί πιστεύω ότι 
ανιχνεύεται και η πολύ αρνητική επίδραση της τη-
λεόρασης γιατί μας τα δίνει όλα έτοιμα και σε συνε-

χή ροή και δεν μας αφήνει να παρατηρήσουμε εμείς 
οι ίδιοι τα πράγματα. Παρ’ όλα αυτά εξακολουθούν 
να βγαίνουν καλοί ποιητές. Η αναγνώριση, βέβαια, 
έρχεται πολύ αργά. Το να γράφεις ποίηση έχει και 
μία άλλη σημασία που τη θεωρώ πρωταρχική. Εί-
ναι μία ανέξοδη αυτοψυχανάλυση. Απαλλάσσεσαι 
από πάρα πολλά πράγματα. Γι’ αυτό, σε όποιον με 
ρωτάει, αν θα πρέπει να συνεχίσει να γράφει ή να 
δημοσιεύσει, του απαντώ να γράφει και να δημο-
σιεύσει την επόμενη κιόλας μέρα, χωρίς να τον εν-
διαφέρει η αναγνώριση. Γιατί δεν γράφεις για να 
αναγνωριστείς, γράφεις για να τα βγάλεις και να τα 
δεις από κάποια απόσταση, όπως ο ζωγράφος που 
κάνει πέντε βήματα πίσω για να ξαναδεί το έργο 
του. Γι’ αυτό θα συμβούλευα και κάτι άλλο: Να 
γράφετε ένα ποίημα 10, 20, 50 φορές στο χαρτί και 
μετά να το γράφετε στον υπολογιστή, όπως παλιά 
στη γραφομηχανή, γιατί η εκτύπωσή του με την τε-
χνική γραφή το βγάζει από σας τους ίδιους και μπο-
ρείτε να το δείτε πιο ψυχρά, πιο αντικειμενικά. Αν 
δεν δεις το κείμενο σου εν ψυχρώ, δεν μπορείς και 
να το δουλέψεις. Πρέπει κάποια στιγμή να κοπεί ο 
ομφάλιος λώρος για να το δεις σαν κάτι ξένο και 
μετά να συνδέσεις ξανά τον ομφάλιο λώρο. Μόνο 
έτσι θα μπορέσεις εσύ ο ίδιος να το κρίνεις και να 
αποφασίσεις αν πρέπει να το ξαναδουλέψεις ή αν 
είναι, όσο μπόρεσες, τελειωμένο.
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Πόσο ξεχωριστό είναι το αίσθημα 
της σημαντικότητας, του να είναι 
σημαντικός ένας δημιουργός;

Ας μην κοροϊδευόμαστε. Όλοι θέλουμε να νιώθου-
με σημαντικοί. Και νιώθουμε, ακόμα κι όταν παρι-
στάνουμε τις οσίες Μαρίες. Όμως, πρέπει κάποτε 
να δούμε ότι υπάρχει κάτι που είναι ακόμα πιο ση-
μαντικό κι απ’ το να είσαι σημαντικός, το να είσαι 
διαφορετικός. Το να προσθέσεις έστω ένα ψήγμα 
που δεν το έχει πει κανείς ως τώρα. Αυτό νομίζω 
ότι έχει σημασία. Όχι το να επιδιώκεις να είσαι πιο 
σπουδαίος, πιο μεγάλος. Γιατί η λογοτεχνία δεν εί-
ναι τελικά ένας αγώνας δρόμου. Αυτή η αντίληψη 
αφορά μόνο στα βραβεία και σε άλλες χρήσιμες 
αηδίες. Αυτό που μετράει είναι η διαφορετικότητα. 
Η Δημουλά π.χ. έχει πει κάτι που είναι της Δημου-
λά, αρέσει, δεν αρέσει, είναι διαφορετικό και την 
κάνει μια πολύ σημαντική ποιήτρια. Είπε πράγμα-
τα, όπως δεν τα είχε πει κανείς. Ο Λειβαδίτης στην 
τελευταία του περίοδο έγραψε αριστουργήματα, 
ιδιαίτερα το “Βιολέτες για μια εποχή”, όπου επίσης 
είπε πράγματα με τρόπο που δεν τα είχε πει κανείς 
άλλος. Όταν λέει, δηλαδή, συνομιλώντας με το νε-
κρό πατέρα του «Πατέρα, πάψε πια να με συμβου-
λεύεις, δεν το καταλαβαίνεις ότι είμαστε συνομή-
λικοι;», λέει κάτι που δεν έχει πει κανείς άλλος με 
παρόμοιο τρόπο, αυτό είναι του Λειβαδίτη. Η ο στί-
χος «Ω αναμνήσεις ,που συγκρατείτε περισσότερα 
από όσα ζήσαμε!». Να το διαφορετικό, αυτή είναι 
η συμβολή. Ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας, που 
εγώ προσωπικά τον αγαπώ πολύ και τον μεταφρά-

ζω, λέει ότι, όταν γράφεις ένα βιβλίο, είναι σαν να 
παίρνεις λαχείο. Ένα κερδίζει ανάμεσα σε δεκάδες 
χιλιάδες. Τα άλλα χάνουν. Αλλά τι να γίνει; Συνεχί-
ζεις να παίρνεις λαχεία. Να γράφεις βιβλία.

Eίναι αλήθεια ότι ο Γ. Ρίτσος έκανε 
σεμινάρια ποίησης στη Μακρόνησο;

Στη Μακρόνησο οι συνθήκες ήταν από άσχημες μέ-
χρι φρικώδεις και δεν υπήρχε καμία δυνατότητα για 
τέτοια πράγματα. Στη Μακρόνησο το θέμα ήταν να 
επιβιώσει κανείς και τίποτε άλλο. Στον Αη Στράτη 
όμως, όπου οι συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετι-
κές, ο Ρίτσος έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο ως 
φίλος και δάσκαλος μιας ομάδας νέων ανθρώπων 
από 22-23 χρονών, που ήμουν εγώ, έως 26-27. Με-
ρικοί απ’ αυτούς έγιναν και γνωστοί αργότερα ως 
ποιητές, ο Μ. Φουρτούνης, ο Κ. Κουλουφάκος, ο Δ. 
Ραφτόπουλος ως πεζογράφος και κριτικός. Πραγ-
ματικά όλοι εμείς, κι εγώ το λέω κάθε φορά που 
μου δίνεται ευκαιρία, του χρωστάμε πάρα πολλά. 
Γιατί ο Ρίτσος ήταν βαθύς γνώστης της ποίησης, 
γνώστης της γραφής και εκτιμούσε ποιητές που 
εκείνη την εποχή ήταν για την Αριστερά αποδιοπο-
μπαίοι τράγοι. Φερειπείν, θαύμαζε πάρα πολύ την 
ποίηση του Σεφέρη. Θυμάμαι, μου έλεγε ότι στις 
“Δοκιμές” ο Σεφέρης άγγιζε σχεδόν το Μαρξισμό 
μέσα από την κριτική του σκέψη. Είχε πολύ μεγάλη 
εκτίμηση στο Σεφέρη, όταν η καθιερωμένη κριτι-
κή της Αριστεράς με επικεφαλής το Μάρκο Αυγέ-
ρη θεωρούσε το Σεφέρη εκπρόσωπο της αστικής 
τάξης, της κλειστής ποίησης, μαύρο πανί. Υπήρχε 
και μία βαθύτατη υποκρισία στην κομματική δια-
νόηση. Ο Ρίτσος, όμως, δεν το είχε αυτό. Επίσης, 
είχε μεγάλη εκτίμηση και στον Ελύτη. Σε μας τους 
νεότερους πρότεινε να διαβάζουμε. Π.χ. εγώ τον 
Νερούντα τον έμαθα από το Ρίτσο, και την ύπαρ-
ξη και την ποίηση του. Υπήρχαν πολλές αντιφάσεις 
και αντιθέσεις στο χώρο της Αριστερής διανόησης. 
Αλλά ο Ρίτσος έπαιξε πολύ θετικό ρόλο. Εγώ, βέ-
βαια, αργότερα τον σκότωσα μέσα μου συμβολικά, 
όπως πρέπει κανείς να σκοτώνει τον πνευματικό 
του πατέρα, για να χειραφετηθεί, γιατί αλλιώς κιν-
δυνεύει να είναι πάντα ένας εξαρτημένος ανήλικος. 
Και από κει που η ζωή μου ήταν ο Ρίτσος, δεν τον 
ξαναείδα για 25 χρόνια. Τον ξαναείδα και μιλήσαμε 
λίγο πριν πεθάνει.

Τα νεανικά σας τα έργα πώς τα βλέπετε τώρα;

Να σας απαντήσω με ειλικρίνεια, βλέπω ότι αρέ-
σουν και πολλές φορές αναρωτιέμαι αν είναι δυ-
νατόν. Εμένα μου φαίνεται ότι έχουν μία αφέλεια 
άνευ προηγουμένου. Αλλά αυτή η αφέλεια μπορεί 
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να είναι ένας αυθορμητισμός. Με την πάροδο του 
χρόνου μπορεί να αποκτούμε ωριμότητα αλλά χά-
νουμε τον αυθορμητισμό και τη νεανική δροσιά 
που δεν ξαναγυρίζουν ποτέ. Και το χειρότερο που 
μπορεί να σου συμβεί και στο γράψιμο και στη συ-
μπεριφορά είναι να υποδύεσαι το νεανία. Υπάρχει 
κάτι που μου έχει δημιουργήσει αποτροπιασμό 
αυτόν τον καιρό. Είχαμε τον περασμένο Δεκέμβρη, 
από τη μια μεριά, την πολύ φυσική και πολύ δικαι-
ολογημένη έκρηξη των δεκαεξάρηδων και μπράβο 
τους. Και από την άλλη μεριά, μια σειρά συνομήλι-
κοι μου σχεδόν εκμεταλλεύτηκαν τους δεκαεξάρη-
δες για να δείξουν ότι έκαναν κι αυτοί ένα πνευμα-
τικό λίφτινγκ και ότι ξαφνικά από εβδομηντάρηδες 
έγιναν δεκαεξάρηδες. Αυτό μου προξενεί αποτρο-
πιασμό και είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που 
μπορεί να συμβεί σ’ έναν άνθρωπο, να παριστάνει 
κάτι άλλο από αυτό που είναι. Και κάτι άλλο. Εκδό-
θηκε πρόσφατα μια επιλογή ποιημάτων μου στην 
Αμερική, σε πολύ ωραία έκδοση, με τον τίτλο “The 
lions’ gate” και μου έλεγε ο εκδότης που είναι και 
ποιητής ότι άρεσαν πολύ τα νεανικά μου ποιήματα. 
Όταν αναρωτήθηκα γιατί, μου απάντησε επειδή εί-
ναι Whitman’s like. Aυτή η προτίμηση επανέρχεται 
στην Αμερική. Εγώ δεν θα το πίστευα ποτέ.

Ορισμένα ποιήματά σας, ιδιαίτερα τα μικρά, 
μου αφήνουν την εντύπωση ότι είναι προϊόν 
μιας αυτόματης σύλληψης. Είναι έτσι;

Η ιδέα είναι αυτόματη. Η γραφή, όμως, είναι, για 
να μην πω βασανισμένη, που ακούγεται ρομαντι-
κό, είναι αποτέλεσμα πάρα πολλής δουλειάς. Ακό-
μα και για το τελευταίο και ή αν θα πρέπει να μπει 
κόμμα ή τελεία. Όσο μεγαλώνω, αντιλαμβάνομαι 
πόσο δύσκολο είναι να βάλεις δύο λέξεις δίπλα-
δίπλα και να σταθούν. Όταν ήμουν νέος έγραφα με 
μία άνεση άνευ προηγουμένου. Νόμιζα ότι μπορού-
σα να γράψω τα πάντα. Όσο μεγάλωνα και έβλεπα 
τι πρόβλημα είναι το γράψιμο, τόσο πιο δύσκολη 
γινόταν η γραφή για μένα. Σήμερα γράφω πάρα 
πολύ δύσκολα. Γιατί γράφω μία φράση και αμέσως 
την κρίνω. Βλέπω αν έχει ελάττωμα, τη διορθώνω, 
ίσως να τη χαλάω κιόλας.

Και αυτό που κάνουμε, η ποίηση, σε τι χρησιμεύει;

Τον τελευταίο καιρό καταλήγω στην εξής σκέψη. 
Συνήθως επικρίνεται ή κατηγορείται η ποίηση αλλά 
και οι ποιητές ότι δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να 
αυτοβιογραφούνται. Γι’ αυτό, και ιδιαίτερα από την 
αριστερή διανόηση, η χρήση του εγώ, του πρώτου 
προσώπου, θεωρήθηκε γνώρισμα αντιδραστικό, 
εγωπαθές. Γι’ αυτό το λόγο κατηγορήθηκε ο Μαγια-

γκόφσκι στη Σοβιετική Ένωση και απάντησε λέγο-
ντας ότι ο Τσάρος χρησιμοποιώντας πάντα το εμείς 
εννοούσε εγώ, ενώ ο ίδιος χρησιμοποιώντας το 
εγώ εννοεί όλους. Σε σχέση μ’ αυτό, έχω καταλήξει 
σήμερα στη θέση ότι στην ποίηση δεν μας δίνεται η 
αυτοβιογραφία του ποιητή αλλά η αυτοβιογραφία 
του αναγνώστη. Δηλαδή με την ποίηση ο αναγνώ-
στης βρίσκει την ευκαιρία να φτιάξει την δική του 
αυτοβιογραφία. Αυτό κάνει η σημαντική ποίηση. 
Σου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξεις τη δική σου 
αυτοβιογραφία και όχι του ποιητή. Διότι ο ποιητής 
ουδέποτε λέει την αλήθεια. Ό,τι και να πει ο ποιη-
τής, την αυτοβιογραφία του την παραλλάσσει και 
συ, ο αναγνώστης, μέσα από την παραλλαγμένη 
αυτοβιογραφία του ποιητή σχηματίζεις τη δική 
σου. Η ποίηση, βέβαια, δεν δίνει έτοιμο το σχήμα 
μιας ζωής αλλά δίνει ένα έναυσμα, μία παρώθηση 
για σκεφτείς τη δική σου ζωή. Δημιουργείς, ανα-
γνωρίζεις και αναπλάθεις. Αυτή είναι μία από τις 
σκέψεις στην οποία έχω καταλήξει με την πάροδο 
του χρόνου. Μία άλλη είναι η εξής: Ότι το ποίημα 
είναι ένα κείμενο που σου δίνει το έναυσμα να το 
αναπτύξεις, ενώ το μυθιστόρημα είναι ένα κείμενο 
που σου δίνει το έναυσμα να το συμπτύξεις. Όταν, 
δηλαδή, διαβάζεις ένα μεγάλο μυθιστόρημα σαν το 
Δον Κιχώτη, τελικά το συμπτύσσεις και φτιάχνεις 
δύο τύπους, δύο ήρωες και είσαι μ’ αυτούς, ενώ 
όταν διαβάζεις ένα ποίημα συνεχώς το αναπτύσ-
σεις, το επανεφαρμόζεις σε καινούρια πράγματα. 
Το μυθιστόρημα, μιλάω για τα μεγάλα μυθιστορή-
ματα, φτιάχνει ένα σύμπαν στο οποίο σε καλεί να 
μπεις μέσα και εισέρχεσαι και ζεις και κινείσαι μέσα 
σ’ αυτόν τον κόσμο, ενώ η ποίηση σου δίνει τη δυ-
νατότητα να φτιάξεις εσύ ο ίδιος συστατικά τμήμα-
τα αυτού του σύμπαντος. Η ποίηση δεν δημιουργεί 
κολοσσιαία σύμπαντα εκτός από την επική ποίηση, 
η οποία πλησιάζει περισσότερο στο μυθιστόρημα 
παρά στη λυρική ποίηση. Αλλά η λυρική ποίηση 
σου δίνει, πιστεύω, τμήματα ενός σύμπαντος όχι 
για να μπεις μέσα αλλά για να το ξαναφτιάξεις εσύ. 
Μια άλλη άποψη στην οποία έχω καταλήξει αυτόν 
τον καιρό είναι ότι το μυθιστόρημα είναι ένα διπο-
λικό δημιούργημα, οι δύο πόλοι είναι ο συγγρα-
φέας και ο αναγνώστης. Στην ποίηση λειτουργούν 
τρεις πόλοι, ο ποιητής, ο πρώτος αναγνώστης και 
το πρόσωπο στο οποίο ο πρώτος αναγνώστης, που 
του άρεσε το ποίημα, το αναμεταδίδει. Δεν υπάρχει 
περίπτωση, όταν μας έχει αρέσει ένα ποίημα, να 
μην πάμε να το αναμεταδώσουμε στον πιο κοντι-
νό και αγαπητό μας άνθρωπο είτε είναι φίλος είτε 
εραστής είτε ερωμένη. Το μυθιστόρημα το διαβά-
ζει ο καθένας χωριστά, την ποίηση τη διαβάζουμε 
πολλές φορές δύο μαζί.



8

Υπάρχουν δύο κορυφαίες στιγμές στην ιστορία του ανθρώπου: η κα-

τάκτηση του γέλιου και η υπέρβαση του κανιβαλισμού. Επιστημο-

νικά είναι αδύνατο να οριστεί πια απ’ τις δύο προηγήθηκε, πάντως 

η απόσταση ανάμεσα τους είναι ελάχιστη και τούτο μας υποχρεώνει να δε-

χτούμε ότι όποια κι αν ήταν η σειρά, η μία υπήρξε συνέπεια της άλλης.

Φυσικά αυτά έγιναν σε χρόνο προκατακλυσμιαίο. Δεν υπάρχει καμιά 

ιστορική μνεία των γεγονότων και οι ποιητικές παραπομπές σ’ αυτά είναι 

ελάχιστες. Η Παλαιά Διαθήκη, που βρίθει από τα απώτατα ίχνη της αν-

θρώπινης περιπέτειας, στην προκειμένη περίπτωση σιωπά. Το μοναδικό 

στοιχείο που καλύπτει, εν μέρει και κατά διάκριση, αυτή την έλλειψη, είναι 

πολύ μεταγενέστερο. Αναφέρομαι εδώ στους γνωστούς κούρους του Εθνι-

κού Αρχαιολογικού Μουσείου. Ο μυστηριώδης, πετρωμένος, κυματισμός 

των χειλιών τους αποτελεί ένα σαφές πλαστικό σχόλιο στην κατάκτηση του 

γέλιου απ’ τον άνθρωπο. Την αυθεντικότητα του σχολίου υπογραμμίζουν 

με δύναμη οι μικρές εγχάρακτες ακτίνες που σημειώνουν τη θέση των θη-

λών στους αναπεπταμένους κάμπους των στέρνων.

Όσο για την υπέρβαση του κανιβαλισμού, είναι κι αυτή συνυφασμένη 

με τα ανθρώπινα χείλη, όχι όμως ως χάρις διά της τέχνης αλλά ως επιβίωση 

ζωικής λειτουργίας, με καθαρά αναμνηστικό χαρακτήρα. Εννοώ ακριβώς 

το φιλί, στις ποικίλες εκδοχές του. Η μακροχρόνια επίμοχθη και καταπιεστι-

κή πορεία του ανθρώπινου γένους το έχει αποκολλήσει από τις αρχικές του 

ιδιότητες και το έχει μεταβάλλει σε μια, εν μεταμφιέσει, εκδήλωση τρυφε-

ρότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν ήδη αρκετές άστοχες μετα-

φορές, και θα ήταν εξίσου άστοχο να επιμείνει κανείς στο απάνθισμα τους. 

Θα περιοριστώ στην παρουσίαση δύο στοιχείων που θεωρώ ότι αδιάσει-

στα καταδεικνύουν την ανθρωποφαγική καταγωγή του φιλιού. Το πρώτο 

έχει φιλολογική προέλευση και είναι η παροιμία: “χέρι που δεν μπορείς να 

δαγκώσεις το φιλείς”. Το δεύτερο συνδέεται με καθαρά βιολογικές διαδικα-

σίες και πρόκειται φυσικά για τις γενετήσιες παρεκκλίσεις της ηδονής στις 

οποίες επιδίδονται με επιμονή αμφότερα τα φύλα και οι οποίες στεγάζο-

νται υπό τον γενικό ορισμό της αιδοιολειχίας.

Η συμβολική και, ως εκ τούτου, λυτρωτική δραστικότητα τους είναι 

προφανής και θα αποτελούσε αφέλεια να τις θεωρήσει κανείς είτε ως δια-

στροφές, είτε ως καταδικαστέες επίκτητες συνήθειες.

θανάσης βαλτινός

το φιλί
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περιεχόμενα
1. Βασίλης Κυριακίδης

Φυλακή υψίστης ελευθερίας
2. Βασιλική Τζιάτζιου

Φυσική
Ο νέος έρωτας
Στίχος δεκατετρασύλλαβος

3. Γιώργος Παναγιωτίδης
Υπατία ελεύθερη
Υπατία δέσμια
Υπατία  σε πέντε μέρη
Caesarium

4. Δημήτρης Φοινίτσης
Παρωδία του ποιήματος  του 
Κωνσταντίνου Καβάφη “Ιασή Τάφος”
H φυσική της φύσης
Eπανάληψη

5. Θεοδοσία Ράπτου
Ως κόρη
Ραχάτι
Το ένα σου μάτι

6. Δήμητρα Χατζή
Πολύ σπανίως
Χωρίς παραπέρα

7. Ειρήνη Λαρδούτσου
Ο νέος έρωτας
Φυσική όψη
Άτιτλο
Σονέτο για το σεληνόφως
Κρύο φεγγάρι

8. Χριστίνα Σιάπα
Πολεμική του Μοντερνισμού

9. Aλέξανδρος Ντερπούλης
Επιστροφή
Άγνωστον

10. Ιωσήφ Χατζηιωακειμίδης
Επιτύμβιον Ερωτικόν
Natura

11. Θεοδώρα Ευαγγελοπούλου
Μεταποίηση αποσπάσματος από το διήγημα 
“Με νύχια  και με δόντια” του Σωτήρη Δημητρίου

12. Βικτώρια Φούρναρη
Κακοριζιά. Μεταποίηση του διηγήματος 
“Με νύχια  και με δόντια” του Σωτήρη Δημητρίου

13. Όλγα Γκιάφη
Λίμερικ
Χαϊκού
O Xάρτης

14. Κ.Δ. Σουλτάνης
Λάγνης εις Βολιτόν
Σαν ραπ
Οι ωραίοι
Κενοτάφιο

15. Τίνα Χρηστίδη
Χαϊκού

16. Νόρα Αναγνώστου
Ξένο
SMS
Χειροτεχνία

17. Βαγγέλης Γαλάνης
Δυτικολόγειον
Τώρα

18. Στέργιος Χαρισιάδης
Κούλουμα
Μονομάχος σε οκτώ ενότητες

19. Αντιόπη Αθανασιάδου
Σύντομα ποιήματα – φράσεις-χαϊκού
Επερχόμενοι – Απερχόμενοι

20. Μαρέττα Σιδηροπούλου
Γρυ
Αφοσίωση (upper-cut)
Απόβαρο
Σύντομο γραπτό μήνυμα

ποίηση
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Τα ποιήματα της ενότητας γράφτηκαν στο πλαίσιο των 
μαθημάτων “Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας” με τη Σοφία 
Νικολαΐδου και “Ποίηση και Στιχουργική” με τον Τίτο Πατρίκιο 

“Πώς να μη γράφουμε ποιήματα” και τον Πάνο Θεοδωρίδη “Από 
το σονέτο και εκείθεν”. Οι δημιουργοί επιχειρούν ποικιλία υφών σε 
διαφορετικά είδη ποιητικής τα οποία ανταποκρίνονται σε αντίστοιχες 
ασκήσεις ποιητικής. Κάποιοι από τους δημιουργούς εισάγουν το έργο 
τους με μια επικεφαλίδα που εξηγεί συνοπτικά το είδος της άσκησης, 
και κάποιοι άλλοι μ’ ένα μικρό σχόλιο.
Τα στοιχεία αυτά κρατήθηκαν, για λόγους διαφωτιστικούς του 
εγχειρήματος, αλλά και γιατί αποτελούν ενιαίο μέρος του τελικού 
αποτελέσματος, δίνοντας ένα προσωπικό στίγμα για τον δημιουργό.

Βασίλης Κυριακίδης
Φυλακή υψίστης ελευθερίας

Βρήκες το κλειδί 
Από όλες τις καθημερινές φυλακές 
(αναμονές, διαδρομές και καμπύλες) 
Έχεις τη γραφή τώρα 
Είσαι ελεύθερος να πας όπου θέλεις 
Με μια μεταλλική μπάλα στο πόδι

Βασιλική Τζιάτζιου
Φυσική

Χρησιμοποιεί  προϊόντα 
που της προσφέρουν φυσική 
προστασία από το μαύρισμα 

και αποχαυνώνεται στην παραλία με το 
“Φυσικής απάνθισμα”.

Σπούδασε  φυσικός, έρωτα είχε με τη 
φυσική.

Σύνθημά της η φύση είναι υγεία.

Ο νέος έρωτας

Ο νέος έρωτας είναι και ωραίος και αλλιώς. 
Άλλωστε και ο παλιός δεν ήταν κάποτε 
νέος και ωραίος; 
Αλλού όμως είναι το θέμα. 
Πώς ο νέος έρωτας θα παραμείνει νέος; 
Γιατί ως γνωστόν οι παλιές αγάπες πάνε 
στον παράδεισο
και μετά άντε να τις βρεις και να τις 
ανανεώσεις!

Στίχος δεκατετρασύλλαβος 

Μού ’δωσες εχθές ένα λουλούδι και μ’ 
άρεσε
Πέρασε η μπόρα και η αντάρα, με ξέχασες
Άσε που νοστάλγησα τα έρμα τα δώρα σου 

Γιώργος Παναγιωτίδης
Με αφορμή το βίο της φιλοσόφου Υπατίας

Υπατία ελεύθερη

Η κόρη μου Υπατία
έλαβε όλη μου τη φροντίδα 
και πρώτος εγώ ο Θέωνας, 
φιλόσοφος κι αστρονόμος,
υπήρξα δάσκαλός της
μα χάθηκε πια 
αυτή που λάμπρυνε 
την Αλεξανδρινή Πλατωνική Σχολή,
αυτή που θαύμασαν και φθόνησαν με 
πάθος.
Ενώ επέστρεφε στο σπίτι επί δίφρου, 
την κύκλωσε όχλος ζηλωτών
την έπιασε με βία
την έσυρε στο Caesarium
κι εκεί την γύμνωσε
της έσκισε τις σάρκες μ’ αιχμές κεράμων
κι ύστερα τεμαχισμένο τ’ ωραίο σώμα της
το έριξε κομμάτια στην πυρά. 
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Ήταν Μάρτιος του 415
κι η έχθρα δύο ανδρών
του επισκόπου Κύριλλου 
και του  επάρχου Ορέστη
του θανάτου της ήταν αιτία. 
Μάλλον του Κύριλλου η θέληση
του όχλου καλλιέργησε το μένος 
κατά των εθνικών
κι αν λάμπρυνε την πόλη η κόρη μου 
Υπατία
συνήθεις είναι πια
στην Αλεξάνδρεια τέτοιες σκηνές 
αιματηρές.

Υπατία δέσμια

Απέλειπε το κάλλος, το πνεύμα της Υπατίας
έσβησε η Πλατωνική σχολή Αλεξανδρείας
εγώ ο Θέωνας φιλόσοφος και δάσκαλός 
της
φρόντισα της κόρης μου εντέλει το χαμό 
της.
Αλλόφρονες  χριστιανοί τη γύμνωσαν με 
βία
και της  κατέσχισαν με κεράμους τη σάρκα
τεμάχισαν τ’ ωραίο σώμα με φονική μανία
την έκαψαν 
παράφρονες έφτασαν στα άκρα. 
Πίστευαν η σοφία της τον Κύριλλο  
απειλούσε
κι αυτός των μαθητών της τον αριθμό 
φθονούσε
και για του Έπαρχου την έχθρητα την είχε 
αιτία. 
Στου  Caesarium τη σκάλα σκοτώθηκε η 
Υπατία
κι αν λάμπρυνε την Αλεξάνδρεια μέχρι  
χθες 
συνήθεις είναι πια εδώ σκηνές αιματηρές

Υπατία σε πέντε μέρη

Υπατία  μου
κατακρεουργημένη
στο Caesarium.

Τεμαχισμένη
ωραία Υπατία
η σοφία σου.

Κομμάτια  μαζί
Υπατίας, σοφίας
του όχλου  τροφή. 

Ορέστη  κοίτα
νεκρή η Υπατία
καίγεται  στο φως.

Γυμνή στη σκάλα
του Caesarium σβήνουν
κάλλος και πνεύμα.

Caesarium

Στόματα γλώσσες φωτιά 
κομματιάζουν οι κέραμοι 
κατρακυλούν στη σκάλα μου πάνω
κομμάτια κομμάτια η Αλεξάνδρεια
της Υπατίας οι κραυγές
το δέρμα της φιλοσοφίας
του όχλου η λαύρα
η σκόνη της πλατωνικής σχολής
καπνίζει ο Κύριλλος στη ράχη μου
αποκαΐδια ιδεών 
και στάχτες μιας φιλοσόφου
εδώ από τη σκάλα μου 
οι αιματηρές σκηνές 
γίνανε πια συνήθεια.

Δημήτρης Φοινίτσης
Παρωδία στο ποίημα “Ιασή 
Τάφος” του Κων/νου Καβάφη

Σωριάσθη εδώ  ο Ανανήψας.
Της μεγαλοχαβούζας ταύτης το τζόβενο, 
ο εκπάγλου καλλονής, ο γκόμενος.
Τα ουάου των κοφτερών μυαλών 
απέσπασα
Και των ηλιθίων  και των ταπεινών 
και των καταφρονεμένων, επίσης.
Χαρά δοκίμαζα από τους φαν, μεγίστη. 
Μα από τα πολλά τ’ άλφα τα θαυμαστικά 
του  πλήθους,
Το πολύ το μπίρι-μπίρι, εφθάρην, έπεσα  
νεκρός.
Φίλε, αν είσαι χάρμα οφθαλμών κατάπιε τη 
χολή σου πάραυτα.
Γνωρίζεις, θαρρώ, τη φόρα των βημάτων 
μας, τον σάλο που προτείνουν, 
την υγρασία των που σταθερά αφήνουν σε 
κάθε διάβα, ολημερίς κι ολονυχτίς.
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H φυσική της φύσης

Φυσική η συστολή τους
Η “στολή” των γύρω πάλι αφύσικη 
Μειδίαμα σωστό και από ’κει χαμόγελο 
Ένα “γεια” στον αέρα
Η φυσική ακολουθία των σωμάτων

H Επανάληψη

Βγήκες στο δρόμο δίχως το ρούχο
Έλεγες πως κρυώνεις
Σου ’φερα κάτι να φράξεις τη γύμνια 
Δυο χέρια, 
μια πλάτη, 
το γέλιο 
Αν ο ήλιος πυρώσει θα τρέξεις μονάχη
να γίνεις κι εσύ κραυγή μες το χιόνι
μια ακόμα σιωπή στο αιώνιο πένθος

Θεοδοσία Ράπτου
Ως κόρη

Κόρη της γης, της λυγαριάς, της 
πικροδάφνης κόρη,
Έχεις τα μάτια αμύγδαλα, μειδίαμα στα 
χείλη.

Της Ηγησώς συγγένισσα, της Πεπλοφόρου 
αγγόνι.
Φορείς τα ρούχα της δουλειάς αρχαϊκό 
χιτώνα.

Είναι βαρύς ο κάματος μα το κορμί σου ίσιο
Κι αντιπαλεύεις τον καιρό καρτερικά και 
μόνη.

Ποιες μάγισσες σε μάγεψαν, ποια αερικά σε 
πήραν
Κόρη της γης, της λυγαριάς, της Δήμητρας 
ταμένη;

Ξένε, που πας στην ξενιτιά, αλαφροκοίταξέ 
την!
Γιατί είναι εδώ ο τόπος της, εδώ το ριζικό 
της.

Ραχάτι

Ασπρο καλάθι
Υπνος και ραθυμία
Το κορμί
Χνουδωτή κουλούρα
Κονσέρβες κυνηγιού
Γαλανό
Γυάλιζε

Το ένα σου μάτι

Ωραία είναι η ζωή!
Έβλεπες μόνο μ’ ένα μάτι,
Γάτε, Νταγιάν.

Δήμητρα Χατζή
Χωρίς παραπέρα

Βρεεεεεε κηφήνες
παράσιτα
λέρες
ουυυυυυστ μπουμπούκια
λουλούδια

όλοι αλήτες
Η νέα θυμώνει
γενιά οργώνει
αλώνι
με μπιτόνι
Άλλος στο τιμόνι 

Πολύ σπανίως
(Όταν ο Αλεξανδρινός ποιητής “παρωδείται”)

Είν’ ένας γέροντας. Εξηντλημένος και 
κυρτός,
σακατεμένος απ’ τα χρόνια κι από 
καταχρήσεις,
σιγά βαδίζοντας διαβαίνει το σοκάκι.
Κι όμως σα μπη στο σπίτι του να κρύψη
τα χάλια και τα γηρατειά του, μελετά
το μερτικό που έχει ακόμη αυτός στα νιάτα.

Έφηβοι τώρα τους δικούς του στίχους λένε,
Στα μάτια των τα ζωηρά περνούν οι 
οπτασίες του. 
Το υγιές, ηδονικό μυαλό των,
η εύγραμμη, σφιχτοδεμένη σάρκα των, 
με τη δική του έκφανση του ωραίου 
συγκινούνται.
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Ειρήνη Λαρδούτσου
Νέος έρωτας
Ο νέος έρωτας
(ας ήταν ο παλιός)
Θα ’ρθει με το θράσος του αγνώστου
που χτυπά την πόρτα μες τη νύχτα
για κάτι
που έχασε ή  ξέχασε
Πρόφαση αναπάντεχη 
που σε βρίσκει  στο σκοτάδι,
δίχως γυαλιά, φακούς, παντόφλες
Που σε ξυπνάει σε φάση REM
από όνειρο ή εφιάλτη
(ούτε και συ δεν ξέρεις)
και σκοντάφτεις στην καρέκλα πριν 
ανοίξεις.
Ο νέος έρωτας, 
αν είσαι τυχερός, 
θα είναι ο παλιός.
Θα είναι αυτός που 
ξενυχτάει στο μαξιλάρι σου — όχι στο δικό 
του
σκεφτόμενος ό,τι θα ’θελες να γράψεις
ζωγραφίζοντας ό,τι θα ’θελες να δεις 
Θα ’ναι αυτός που το θόρυβο στον κήπο θα 
ακούσει
και δίχως σκέψη δεύτερη 
θα βγει για σένα.
Θα βγει, θα ’ρθει 
ξεχνώντας τα κλειδιά, να του ανοίξεις,
δίχως γυαλιά, φακούς, παντόφλες.

Φυσική όψη
Χάθηκε η όψη της
Φκιασίδια και στολίδια, μαρμαρωμένος 
κορνιαχτός
σε πρόσωπο ανέκφραστο
Χάθηκε η όψη της
Βαριές σκιές, παχιές γραμμές   
χρώματα διαλυμένα
στον ιδρώτα της
για κάλεσμα και εκπλήρωση
Σε κακοφτιαγμένο στάδιο
τρέχοντας ένα κατοστάρι που τερματίζει
σε ρυτίδες,
σε χρόνια που περπάτησε ανάποδα,
ζητώντας ανάποδα να δει τον κόσμο
Εκεί που ακριβοπλήρωσε το μάταιο
Όμως όχι, όχι τελικά
Φυσικά τη βρήκε τη φυσική της όψη
Με δυο μέτρα χώμα από πάνω.

Άτιτλο

Κοιμούνται και  ξυπνούν
πάντα στο ίδιο μέρος
Στητά μακρύμαλλα κεφάλια, μάτια γυαλιά
τον κόσμο ατενίζουν,
μ’ ολότελη απαξίωση
Χείλη που μειδιούν
μη ξέροντας το πότε και το αν
Αλλάζουν με τις εποχές
ενδύματα ματαίου
Μα πάντα, πάντα είναι κει,
Οι κούκλες της βιτρίνας

Σονέτο για το σεληνόφως

Φεγγάρια πιάτα, ως στίχοι μύθοι
στις μαύρες πένες ακροβατούν
Ο δορυφόρος γητεύει πλήθη
κι οι ποιητίζοντες παραληρούν
Ποιος θα το φάει το παραμύθι
με ψεύτρες λέξεις που λοιδορούν
Της Σταχτοπούτας το κολοκύθι,
κόπτονται όλοι να το γευτούν
Οίστρος και πόθος, άκυρα πάθη
παρασυρόμενα μέσα στο ρέμα,
σεληνιάζοντα ύψιστα λάθη
Όρκοι δοσμένοι σε κάθε γέμα
ψυχής βουτιές σε τάχα βάθη
κι όλοι δοξάζουν το μέγα ψέμα

Κρύο φεγγάρι
(με αφορμή τη “Σονάτα του 

σεληνόφωτος” του Γιάννη Ρίτσου)

Κάνει κρύο απόψε εδώ
Φρέσκο φεγγάρι, άγουρο,
σκάει την άκρη του  απ’ το σύννεφο,
σαν το πουκάμισό σου απ’ τη γωνιά,
για να ’ρθεις χωρίς  να μου ανήκεις. 
Γίνε καμπύλη μου ’χες πει 
και δος μου το καλύτερο
Κι όλη μου σου ’δωσα τη μυρωδιά
και των ποδιών το τρέκλισμα
Γέμισα γούβες το κορμί  μου
ν’ αντέξει τον κατακλυσμό σου,
άδειασα και τις  στέρνες μου 
για να χωρέσεις 
Κι ύστερα 
χάθηκαν κι όλα τα σήματα
από τον ουρανό, που  έλεγαν
τον ερχομό σου.



14

Π

Το βλέμμα σου 
παχύ σκοτάδι, άφεγγο
προσπέρασε ξεχνώντας με,
ξεβράζοντας σπασμένο όστρακο
πόθο κι αναμονή μου. 
Κάνει κρύο απόψε εδώ
Άλλαξε σχήμα το φεγγάρι
και γέλασε τα μάτια μου.
Όμως,
μιαν άκρη,
μιαν άκρη τώρα φύλαξε,
απ’ το πουκάμισό σου,
το χρωστάς,
πριν στρίψεις πάλι απ’ τη γωνιά,
για να χαθείς χωρίς να μου ανήκεις

Χριστίνα Σιάπα
Πολεμική του Μοντερνισμού

Ουαί στην ποίηση 
που την Μούσα της δεν καλεί
γιατί τάχα μπορεί ελεύθερη 
την “μοναδικότητά” της να βρει 
Ουαί στον κάθε πειραματισμό
Που βαφτίζεται πρωτοτυπία
Με την εσωτερική αναρχία 
Και την κάθε είδους ακαταστασία. 
Ουαί στο συνειδησιακό, στο παράλογο
στο ονειρικό στο σκοτεινό
και σε ό,τι δεν πηγάζει
από το φυσικό και αληθινό.

Αλέξανδρος Ντερπούλης
Επιστροφή

Να ’ρθείς κρυφά  να μη σε δουν οι άλλοι,
οι έγχρωμοι.
Εμείς ποτέ το χρώμα δε ζηλέψαμε
στη γειτονιά,
στο Γκάζι.
Πάντα μολύβι ή κάρβουνο στα χέρια
με δύναμη παιδιού,
που ξέρει να μετρά, να γράφει να λογιάζει
φωναχτά,
χωρίς φόβο.
Έτσι μείναμε, (απορώ  με μας), έτσι!
Πεισματικά το κάρβουνο να μουτζουρώνει
όχι το χαρτί,
τα χρόνια πια.

Άγνωστον

Μην ψάχνεις  τίποτα να βρεις
Σε πέτρινες ρημίδες

Δρόμος δεν είναι ορατός,
Στους χάρτες χαραγμένος.

Αυτό που σού ’λαχε
— Το  πώς κανείς δεν ξέρει —

Είν’  μονοπάτι ανύπαρκτο,
Ν’ ανοίξεις περπατώντας.

Ιωσήφ  Χατζηιωακειμίδης
Επιτύμβιον Ερωτικόν

Είναι ένα  στέκι
“   ”.

Τακτικός  θαμώνας
Ο εκλιπόντας.

Natura

Είσαι πολύ φυσική.
Αυτό της λέω πάντα όταν τη βλέπω

Και τη βλέπω συχνά.
Ξέρετε είναι η σύζυγός μου.

Κάθε φορά ξαφνιάζεται
Εγώ το βλέπω στα μάτια της.

Δεν ξέρω φυσικά τι σκέφτεται.
Τι μπορεί να σκέφτεται;

Εσύ τι νομίζεις;
Αυτό δεν το είδα χθες,
Δεν το παρατήρησα,

Ήταν πλάτη στη βιβλιοθήκη
και έσκυψε φυσικά,

μου άρεσε αυτό.
Ωραίο θέαμα όπισθεν

Και μπροστά
στη βιβλιοθήκη οι ράχες βιβλίων,

τα φυσικά του Αριστοτέλη,
μικρά και μεγάλα,

και το De rerum natura.
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Θεοδώρα Ευαγγελόπουλου

(«Τέλος, μ’ όσες δυνάμεις του απέμειναν, 
αγκάλιασε προστατευτικά το ακίνητο πλέον 

σώμα του γιου του και το πίεσε χαμηλά στην 
κοιλιά του, σε μια θέληση να το εξαφανίσει 

στο κορμί του, να το κάνει ανύπαρκτο, πριν το 
γεννήσει ο έρωτας.» Απόσπασμα από  το διήγημα 

“Με νύχια  και με δόντια” από τη συλλογή  
διηγημάτων  “Ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη” του  

Σωτήρη Δημητρίου, εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1989.)

Μετατροπή του αποσπάσματος 
σε νεορομαντικό ποίημα

Ακινησία.
Τον χαζεύω από  ψηλά
ν’ απλώνει φτερούγα 
προστασίας
να κλείσει  μέσα της το γιο.
Μου φάνηκε
είχε φυλάξει μια αναπνοή.
Να ανοιχτεί η ύπαρξή του
να σχιστεί.
Να ξεχυθεί το αίμα του
να καταπιεί
το πατρικό του φίλτρο:
αναίμακτα το δώρο να επιστρέψει.
Αδωρο.

Βικτώρια Φούρναρη
Κακοριζιά

(μετατροπή του διηγήματος «Με νύχια  
και με δόντια» από τη συλλογή  διηγημάτων  

«Ενα παιδί από τη Θεσσαλονίκη» του  
Σωτήρη Δημητρίου, εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1989.)

Και μ’ ένα στήθος φλογερό
και στην καρδιά αντάρα
τον έπιασε στα χέρια του
μαύρη, κακιά κατάρα.
Της γης καρποί μαράζωσαν
τα φύλλα δε σαλεύουν
το άψυχο σώμα σπαρταρά
τη δύναμη του κλέβουν
η μοίρα και η κακοριζιά
της φύσης μέγα πάθος
που αν και άνθρωπος ορίστηκε
γεννήθηκε από λάθος.

Όλγα Γκιάφη

Λίμερικ

1.
Ένας  γάιδαρος τρελός
έγινε πρωθυπουργός

κάνει η ουρά του σχέδια
και συντάσσει νομοσχέδια
ο σοφός πρωθυπουργός.

2.
Ένα κόκκινο μπαλόνι
από έρωτα ματώνει

για μια όμορφη καρφίτσα
που την εφωνάζαν Λίτσα
 το καημένο το μπαλόνι.

(κι όλο θάρρος τη ζυγώνει)

3.
Ένας Ινδός Φακίρης παχουλός

κάποτε έγινε γαμπρός
μα είχε για νυφικά στρωσίδια
καρφιά, γυαλιά και δέκα φίδια

κι έμεινε μόνος πάλι ο Ινδός.
(κι η νύφη έγινε καπνός)

4.
Ένα θλιμμένο ήταν ζάρι

που του έλειπε ένα εξάρι
μα πρόσφατα του ’κάναν δώρο

ένα γαλάζιο μαρκαδόρο
κι όλο χαρές είναι το ζάρι.

5.
Ένας  τουρίστας από τις ΗΠΑ
γύρναγε κάθε βράδυ σκνίπα

στο μπανγκαλόου του στην Πάρο
που ’χε σπιτώσει ένα γλάρο
ο Αμερικάνος που σας είπα.

6.
Ένα κεράσι τουρτουρίζει από το κρύο

το ’χουν μονάχο του κλεισμένο στο ψυγείο
να κάθεται απάνω σ’ ένα παγωτό

για γαρνιτούρα μ’ ομπρελάκι ριγωτό
το κερασάκι που δεν άντεξε το κρύο
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Χαϊκού

1.
Στάλες κεράσι

στο άσπρο σου σεντόνι
και φιλιόμαστε.

2.
Σου ’φερα δώρο

τα μυστικά της νύχτας
μα ξημέρωσε.

3.
Το πρώτο κύμα

έφερε στ’ ακρογιάλι
σπασμένα λόγια.

Ο χάρτης

Όταν οι Μέδουσες χαιρέκακα σε κρίνουνε 
και οι ξεπεσμένοι μάγοι σ’ ερμηνεύουν,
γυρνάω πλευρό, χαμογελάω μες στον ύπνο 
μου, 
θαμμένος βρίσκεται  ο χάρτης 
που γυρεύουν.

Δεν είναι που σ’ αγάπησα χρόνους  πολλούς
κι από  τη γέννησή μου σε ζητούσα,  
ούτε που τις βραδιές έγερνα πλάι σου 
και μες στον πόνο την ανάσα σου 
φρουρούσα.

Είναι που ξέρω ότι πίσω από τα “πρέπει” 
σου 
και απ’ το ριγέ το γραβατί σου κοστουμάκι  
Μαίνεται ακόμα εφηβικό, θρασύ κι 
απόκοσμο,
εκείνο το αφρικάνικο αεράκι.

Που μου αναστάτωνε βιβλία και τετράδια
και τ’ απογεύματά μου πυρπολούσε,  
σαν η φωνή σου στη φωνή μου πάνω 
ξάπλωνε 
και η σκέψη  μου στη σκέψη σου κυλούσε.

Κ.Δ. Σουλτάνης
Λάγνης εις βόλιτον

Το “Λάγνης εις βόλιτον” είναι μια διπλή 
μεταγραφή, παρωδία στο ποίημα του 

Κωνσταντίνου Καβάφη “Λάνη ταφή”

Ο Λάγνης που τόσον ορέχθηκες από καιρού 
τέλεψεν, Μάργε,
εκεί εις την βόλιτον που επήγε, ο αβέβαιος 
των ηδονών,  
έρχεσαι εσύ σαν τη ρομβία και ώρες 
κλαίεις με μίσος, 
ώρες μαλθακέ κλινόλαγνε μένεις εκεί 
ακούραστα 
και υπτιάζων σείεσαι νωχελικά επάνω του.
Τον Λάγνη που εις αυτόν διεχώριζες τα 
μέλη σου, 
τον έχεις ως σύνεργον πλέον κοντά σου, 
όταν με υπέρτατες τες ηδονές κλείεσαι 
εις το οπάλλιο χαμαιτυπείον σου 
και μαλάσεις την εικόνα,
που αυτή διέσωσε ό,τι εκλεκτόν 
οπαίε εζήλωσες εις εκείνον 
και τ’ απέκτησες εις ρέουσαν ύλην, 
αυτή που διαφύλαξεν ζωηράς τες θύμησες 
εκείνων όσων διεγείρουν την σάρκαν σου 
τες στιγμές που συνουσιάζεσαι ομοχεύων.

Eκατομμύρια SMS ραπαριστά

Στα μαθήματα και στα ωδεία 
στων μεγάλων την ευγενική τη βία                                              
σαν χειμώνας με βροχές και κρύα 
ντύνω την ψυχή μου με κομψή ανία                                    
βέλη και καρδούλες γέμισα τετράδια και 
βιβλία 
κι εκατομμύρια SMS ραπαριστά!                    
Σε ξεκολ ριάλιτι και ροζ θρανία 
λεωφόρων κι εθνικών οδών πορνεία                                 
τζαμαρίες μπλουβαγιέρος θύρα τρία 
θάβω τα ονειρά μου στη λευκή ουσία                                   
βέλη και καρδούλες γέμισα πλατείες και 
σχολεία 
κι  εκατομμύρια SMS ραπαριστά!                    
Στα προβλήματα χτυπάω παρουσία 
δεν ανήκω σε καμιά φατρία                                               
δε θα γίνω στόχος ούτε μαρτυρία 
θέλω η ζωή μου να ’χει σημασία                                         
βέλη και καρδούλες γέμισα μετρό και 
λεωφορεία 
κι εκατομμύρια SMS ραπαριστά!                    
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Σε αντικομφόρμ διαδηλώσεις 
ήρθες ερωτά μου να με εξοντώσεις                                             
τα  αισθήματά μου  τα συνθήματά μου 
απ’ τις εξουσίες να τα ελευθερώσεις                               
με σημαίες με πανό με φτερά στον ουρανό 
ήρθες ιντερνετικά να μ’ απογειώσεις
Φεις μπουκ γκουγκλαριστά
blog, email, κινητά
μ’ εκατομμύρια SMS ραπαριστά 
θα σου το πω 
ανώνυμε τυπά, το σ’ αγαπώ!

Οι ωραίοι

(Στίχος αφιερωμένος στο Μάνο Ελευθερίου)

Βρέχει απόψε και βροντάει ο ουρανός                           
και οι ωραίοι ανοίξανε πανιά με την ελπίδα                 
Σήκωσαν άγκυρες και πλέξαν τα σκοινιά                      
βουβοί σαλπάρουν κι όλο  
γνέφουν κουμπωμένοι    
του έρωτα οι δυνατοί κι οι σκοτωμένοι     
Κλείνει τα φώτα και τα μάτια του ο Θεός                              
και οι ωραίοι κόντρα στο κύμα με τη μοίρα             
σκίζουν και σπάνε την καρδιά τους και 
περνούν
από γαλάζια μάτια κι από χείλη ξεχασμένα                       
σε άδειες κάμαρες και σπίτια σφαλισμένα                    
Κι όταν μεθάνε και στον Άδη κατεβαίνουνε                  
Ερωτευμένοι στους αγγέλους ανεβαίνουνε                   
από την καύτρα του  Θεού 
τσιγάρο ανάβουνε                
μέσα απ’ την κάβα των αγίων θα 
μεταλάβουνε              
ψάχνουν να βρουν στο Γαλησσά το 
Λιμανάκι τους        
με  δυο ανέμους κι ένα μήλο στο δισάκι 
τους
με στίγμα στο κορμί κεντούν πυκνά την 
ιστορία τους    
στους ουρανούς εξαργυρώνουν 
την αθανασία τους    
έχουν μια αγάπη κι ένα  φίλο για περιουσίες 
τους 
να συγχωρούνται απ’ το Θεό οι αμαρτίες 
τους.

Το κενοτάφιο
(μια εξώδικος επιστολή για την παραβίαση των 

νόμων της φύσης)

Θεέ μου,
η πέτρα σου, 
κύλησε απ’ τον ανάβατο,
κόπηκε απ’ το σώμα σου, 
επιταχυνόμενη ομαλά
πέρασε το ρέμα με τα βιολιά,
τροχάλησε τα καλντερίμια
κι έκατσε βαρυτικά 
στο μνημείο του πατέρα μου.
Θα σκότωνες 
δυο φορές Θεέ τον πατέρα μου.
Θα ήταν άδικο κι αφύσικο Θεέ 
δυο φορές ορφανός εγώ
κι εσύ από πρόθεση δολοφόνος.
Ευτυχώς ήταν ένα κενοτάφιο.
Ξέρεις καλά εσύ Θεέ
πως η φύση απεχθάνεται το κενό
και η ύλη της διατηρείται.
Ψάξτον αλλού 
Θεέ μου.

Τίνα Χρηστίδη
Χαϊκού
Τέσσερις εποχές

Ι
Φθινόπωρο

Βροχή στην άμμο
Ρυάκια ψηλαφούν

Αρχαίες ρίζες.

ΙΙ
Χειμώνας

Χιόνι στη θάλασσα
Αλμυρό πίνει γλυκό

Μάθημα έρωτος.

ΙΙΙ
Άνοιξη

Μάτια σε μάτια
Ψιμύθια ρυτίδων

Χελιδονίζουν.

ΙΙV
Καλοκαίρι

Φρούτα του δάσους
Νικούν τα καρπούζια.

Εργένη ψυγείο
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Νόρα Αναγνώστου

(To ποίημα αυτό γράφτηκε με αφορμή μια ιστορία 
που αφηγείται ο Τίτος Πατρίκιος στο κείμενο 

“Ιστορίες από γνωστές και άγνωστες πόλεις” που 
περιέχεται στο βιβλίο του “Περιπέτειες σε τρεις  
σχεδίες”. Το 1968, στη Φλωρεντία, μπροστά στη 

γέφυρα του Ponte Vechio, μία άγνωστη αλλά 
πανέμορφη νεαρή Τσέχα, συνοδευόμενη από το 

μνηστήρα της, του πρότεινε ολονύκτια συντροφιά 
για είκοσι δολάρια. Εκείνος, ενεός, τη φιλοδώρησε 

και έφυγε σκεφτικός. Ποιητικό πρότυπο, η 
συλλογή της Μαρίας Λαϊνά “Δικό της”.)

Ξένο

Η Χάνα μπροστά  στη γέφυρα
διάφανη
ανεμίζει φόρεμα στους μηρούς της
μαλλιά ξέπλεκα καλάθια
κορμί λιγνό καραγάτσι
διαστέλλεται ελαφρά στους κόμπους
η Χάνα μπροστά στη γέφυρα
ανεμίζει φόρεμα στους μηρούς.

Τριμμένο με κατακάθι του καφέ παρελθόν
η Χάνα κοιτάζει
αθώα λικνίζεται.
Αντικριστά ο μνηστήρας κι ο ποιητής.

Δεν ήταν τότε
ούτε εδώ,
αλλού είναι.
Ο έρωτας ήταν εδώ
και μόνη της
είναι και τότε.

Η Χάνα ζητάει
χωρίς συστολή  απαιτεί.
Ωραίο φως της  μέρας.

Να υπάρχουν στην ίδια ήπειρο 
ολοσκότεινα βουνά, τελώνια και τελωνεία
χειμώνες κίτρινοι και άσπρο καλοκαίρι,
αυτό την άφηνε αδιάφορη
αφού και να μη γελάει μπορεί 
με την ίδια χάρη που άμα τύχει χορεύει.

Kαθώς συνηθίζει
αναλήπτεται με περισσότερη  άνεση
ίσως και κάποια επιθυμία. 
Δεν έχει τίποτε να πάρει.

Παρά χάρτινο
κάτι 
πολύ.

Ενώ δέχεται νύχτες ολόκληρες  μέσα της
στο κύμα τα σώματα ίδια
γίνεται αλλιώς το κορμί
αν δει αυτό που δεν έχει ξαναδεί, μόνο 
κάπου το θυμάται.

Ωραία. Κι ας είναι  βαρετό
γιατί δεν θα πάψει να είναι κι αύριο
να ανοίγονται καρποί σήποντες
σώματα λυπημένα.

Έπειτα, δεν είναι μόνη.
Ξέρει πως εκείνος δεν είναι
όταν πλένει την καλημέρα της
σκουπίζει στο δέρμα του το πρόσωπό της.

Όχι πως έχει σημασία.
Λίγο τη νοιάζει.
Γιατί ονειρεύτηκε χθες πράσινο χέλι
να γεννά κρυφά στον ωκεανό.

SMS
Εξερχόμενα

1.
Θεωρούσα
ότι για να είμαι φυσική
έπρεπε να προσπαθώ
με όλη μου τη φυσικότητα.

2.
Είναι στην τσάντα μου,
η ανάσα και τα λόγια μου.
Aerolin
και τα ποιήματα του Τίτου.

3.
Αφησε με ν’ ακολουθήσω
τις υπόγειες διαδρομές 
των μυρμηγκιών
κάτω απ’ τις ρυτίδες σου.

4.
Μη με χαϊδεύεις
όταν έχεις δίκιο.

5.
Εκείνος είπε
θα είμαι δορυφόρος σου.
Εκείνη άκουσε
κομήτης.
Κανείς από τους δύο
δεν είχε κάνει λάθος.
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6.
Θέλεις να γίνεις ψυχολόγος.
Εχεις ωραία, πράσινα,
κλινικά μάτια.

7.
Τα μάτια σου δυνατός καφές,
η γλώσσα σου νερό.
Σε θυμάμαι
στο στόμα.

Χειροτεχνία

Αυτός ο χειμώνας μ’ έκανε
να φοβηθώ το καλοκαίρι. 
Άνυδρο, στυφό
χωρίς κοχύλια έρποντα
χωρίς ξυπόλητα παιδιά
μόνο πλάκες πυρωμένες
κάτω από τη γλώσσα.
Κρύο τις νύχτες. 
Μέχρι που βρήκα λίγο καλοκαίρι
ζαρωμένο στην κρύπτη του Γενάρη
και το διέλυσα.
Χειροποίητο καλοκαίρι.

Βαγγέλης Γαλάνης
Δυτικολόγειον

στη Ρ.Δ.

Έγνεψα δυτικά,
συντροφιά τσιγάρα άκαπνα,
πιοτά ανέραστα. 
Σε κοίταξα, αφύσικα
Με απέφυγες, φυσικά 
Υστερα;
Έστερξες νότια κύματα…
Κι εκείνο το θαλασσί για μάτια; 
Στάθηκα για λίγο.
Έμεινα χρόνους δέκα.

Τώρα
στη Ρ.Δ. …φυσικά

Μέσα βρέχει 
και 
ποιος θα μας αναβαστάξει 
τώρα που εκτεθήκαμε; 
Τώρα που το θαλασσί
βάφτηκε
γκριζοπράσινο
θαρρείς από οίκτο  

Τώρα που μάθαμε  
στις τεχνολογίες
μα
εσύ δεν έρχεσαι
πια 
Τώρα που διάλεξες
την Κυριακή  
και
«μη φοβάσαι
τίποτα δεν θα αλλάξει»

Στέργιος Χαρισιάδης
Κούλουμα

Πολλοί χαρταετοί Περισσότερα χαμόγελα 
Παιδί τουφεκίζει τον ήλιο Σκοτώνει 
χελιδόνι Ποδήλατο κόκκινο καβαλά 
Με πατά Πέφτει στη θάλασσα Πνίγεται 
Κουτσαίνω ακόμη

Ο μονομάχος

Δίκαιος ο άρχοντας που δολοφονεί για το 
κοινό καλό  
Υπηρετώ πιστά το όραμά σου
Άδικος εκείνος που σκοτώνει 
δίχως  έγκριση όχλου  
Σου ξεγλιστρώ και αντιστέκομαι
Αρεστός ο προσφέρων άρτο και θεάματα  
Μες το σύστημα σε ψάχνω να δικαιωθώ
Νεκρός ο υπέρμετρα φιλόδοξος Σε 
ξεκοιλιάζω και γίνομαι και ήρωας

Αντιόπη Αθανασιάδου
Σύντομα ποιήματα

Εραστής Ι

είσαι πριόνι
πόσο πρέπει να πόνεσες 
για να σου φυτρώσουν

δόντια.
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Εραστής ΙΙ

«φύγε!»

σα σε μια γάτα που δε χωνεύω
φωνάζω στη θύμησή σου.

μ’ αυτή 
έχει χαρακτήρα

σκύλου.

Εραστής ΙΙΙ

πασπαλισμένος με ζάχαρη
ξερογλείφεσαι.

όταν σε πλησιάσουν
πετάς τη γλώσσα του χαμαιλέοντα

κουραμπιέ!

Εραστής ΙV

σπαρμένη γη, γεωπονία.
σε φιλώ αφηρημένα.

ματαιοπονία

Εραστής V

δε μου τηλεφωνείς 
και κηδεύω συνέχεια λέξεις.

μη μου τηλεφωνείς, 
ψέμμα η δευτέρα παρουσία

Στίχοι

τρυπητό καλών στιγμών.
όσο και να τις στραγγίσεις, 

λαπάς το μακαρόνι.

Κώμα

σκορπισμένος παντού 
ο κακός χαρακτήρας 

μ’ οδηγεί 
στο μισοβουλιαγμένο καναπέ.

Ψυχίατρος Ι

αφού μου έβγαλες τη ψυχή,
τη καρφίτσωσες σε άψυχο χαρτί.

Ψυχίατρος ΙΙ

σα πάχνη η ψυχιατρική
θάλπει τα λάχανα 

της τρέλλας.

Εραστής VI

απ’ το πολύ να γράφω
πόσο ανεπαίσθητα χαθήκαμε,

σ’ επεθύμησα.

Ευχές

στείλε μια κάρτα
κάποια χριστούγεννα.

κόλα το γραμματόσημο
με σάλιο

Αλάτι

μη κλείνετε τις αλυκές
θα περισσέψει τόσο πιπέρι.

Κα-θρέφτης

άμα κοιτάζω τη θάλασσα πολύ ώρα
μπορεί τα μάτια μου να γίνουν μπλε;

άμα κοιτάζω εσένα πολύ ώρα 
μπορεί να γίνω εγώ;

Πιλότοι

άραγε γίνονται μεγαλόκαρδοι
βλέποντας διαρκώς 

τη μικρότητα του κόσμου

Ιρλανδία

νησί χωρίς οδύσσεια
αλλά με οδυσσείς
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Ασκήσεις στιχουργικής 
μεταποίηση πεζού σε ποίημα — σε εγγονοπουλικό 
ιδίωμα, Mάνος Χατζηδάκις “Τα σχόλια του Τρίτου”, 
σελ.191-192

(«Δε συμπαθώ βέβαια τους επερχόμενους 
και όχι γιατί δεν μ’ έχουνε μαζί τους. Ισως 
γιατί στο πρόσωπό τους αναγνωρίζω μιαν 
ανεπαίσθητη ασκήμια που τους χαράζει η 
άγνοια περί τα κοινά, περί τ’ ανθρώπινα και 
περί τα όσα θα συμβούν μελλοντικώς – που 
θα ’ναι κι οι ίδιοι υπεύθυνοι κι ανεύθυνοι 
μαζί. Την ίδια ασκήμια πού θα είχα κάπο-
τε κι εγώ αν δεν ετύγχανε συγχρόνως να 
περιέχω δύο ισχυρά μου πάθη: τον έρωτα 
και την αναθεώρηση. Γιατί η νεότητα χω-
ρίς αυτά τα δύο πρωτογενή της πάθη, είναι 
απωθητική όσο κι ένα πρόπλασμα χωρίς 
μορφή και φόρμα.

Μ’ αυτό δε θέλω να ισχυριστώ ότι οι 
απερχόμενοι δεν είναι δακρυσμένοι. Αντί-
θετα. Δεν έχουν τρόπο να μας πουν τι νιώ-
θουν, κι αν μας αγαπούν. Καταλαβαίνουν 
μέσα στη σοφία των τελευταίων στιγμών, 
πως κι αν μπορούσαν να μας αποκαλύ-
ψουν, ό,τι κατενόησαν ετούτη τη στερνή 
στιγμή τους, πάλι δε θα παρείχαν σωτηρία 
σ’ αυτούς που αφήνουν πίσω αγαπώντας 
τους. Γι’ αυτό δακρύζουν, γιατί σε τελευ-
ταία ανάλυση ο Σταυρός, πονάει αφόρητα 
αυτόν που βρίσκεται εσταυρωμένος, κι ας 
είναι απελπισμένοι οι άλλοι γύρω του για 
το χαμό του. Ο Εσταυρωμένος μόνο γνωρί-
ζει το άθροισμα, το αποτέλεσμα, χιλιάδων 
μαθηματικών λογισμών, ενός βίου ολόκλη-
ρου, που θα το παραλάβει μαζί του εις τους 
ουρανούς, για να το θέσει μυστικά, προσε-
κτικά στη κορυφή σειράς, λαμπρού αστερι-
σμού, προσθέτοντας στο άπειρο, ένα ακόμη 
μυστήριο, αιωνίως.» (Κείμενο του Μάνου 
Χατζηδάκι: Τα σχόλια του Τρίτου, σελ.190-
191)

Μεταποίηση
Α΄ παράγραφος

Οι επερχόμενοι (πολυπρισματικώς)

Τα πρόσωπα τους
είναι 
αυγά 
στρουθοκαμήλου, 
τα μάτια τους
δυο φτυάρια
κενά
δεν ανακαινίζουν
το στόμα τους
σοκάκι στη Μύκονο
δε ξέρουν τους Δελφούς
αδελφούς δεν γνωρίζουν
έχουν ένα ταξίμι σκυλάδικο
για κεφάλι

Όταν ήμουν σαν αυτούς
ξάπλωνα
λευκά μετατάρσια
νεφρά-μεταλλόφωνα
σπονδύλους-αυλούς
τριαντάφυλλα-πάνθηρες 
μπροστά σου Ερωτούσα
ήλπιζα σιγή 
για απάντηση.
Το πρωί.

Το βράδυ
με χέρια αναμμένα
στραγγάλιζα γράμματα
προστακτικές 
στην αγχόνη
λέξεις νεκρές
έσωζα μερικές
τις φιλούσα
τις έβαζα 
σε κούνιες 
να μεγαλώσουν 
ξανά
να πουν
τον άνδρα
γυναίκα 
τη γη
φεγγάρι
εσένα εμένα
εμάς
τις θωρούσα
ξανά και ξανά
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σα μια γλάστρα
μ έναν ανθό
τώρα τριαντάφυλλο
τώρα ιβίσκο
μα πάντα μάτι
μια γλάστρα
που άνθιζε 
βλέμματα
πως ν αγαπήσω
ένα φτυάρι,
ένα φτυάρι
να θάψω
θέλησα.

Οι απερχόμενοι (κάτοψις)

Αφήκαν την διαθήκην των έτη πριν γεννη-
θούν — εκατό σελίδας λευκάς αρχικώς — 
παλίμψηστον τώρα το οποίον γράφεται και 
διαβάζεται ταυτοχρόνως και ήδη βορείως 
του μέλλοντος. Ρωμανός Μελωδός, Πλήθων 
Γεμιστός, Στρατηγός Μακρυγιάννης, ο Αλ-
βανός περιπτεράς της συμβολής των οδών 
Μαυρομματαίων και Φιλελλήνων η οποία 
δεν υπήρξε ακόμη και άλλοι πολλοί, πολλά-
κις απερχόμενοι. Τώρα γνωρίζουν και τον 
εραστή και τον σύζυγο της Εύας, γνωρίζουν 
σοφία είναι ένα ιώδες σανδάλι το οποίον 
απαντάται σε δύο η και τρία σημεία του δια-
στήματος την ιδίαν στιγμήν. Αυτό αφήνουν 
εις τους αγαπώντας αυτούς και κατόπιν χύ-
νουν καρφιά από υδράργυρο και δάκρυα 
αληθή, κατακλίνονται στο αενάως εναλασ-
σόμενου σχήματος διαστημόπλοιόν των — 
τώρα ορχιδέα τώρα κώνος-κόλουρος — δι-
ότι γνωρίζουν ότι η Αποστολή των μπορεί 
να εκπληρωθεί δι’ οιουδήποτε σχήματος, 
αρίστως και διά του Α-σχήμου. Ιριδίζοντες 
ανυψούνται οι νέοι Φαραώ, εναποθέτουν 
έναν ακόμη συνδυασμό του Σύμπαντος ο 
οποίος φέρει τ’ ονομά τους εις τους αστέ-
ρας, ως μίαν νέαν προς διάνυσιν Κορδιλλιέ-
ρα, ώστε τούτο να καταστεί αμύθητον εις 
τους αιώνας.

Μαρέττα Σιδηροπούλου
Κηρομπογιές
μεταποίηση πεζού κειμένου

Unbiblical Sky_ 2007_Christian Faur 
Hand Cast Encaustic Crayons

[Το πρώτο κουτί με κηρομπογιές πουλήθηκε 
το 1903, κόστιζε πέντε σεντς και περιείχε οκτώ 
χρώματα: μαύρο, καφέ, μπλε, κόκκινο, μωβ, 
πορτοκαλί, κίτρινο και πράσινο. Πλέον οι μπογιές 
πωλούνται σε κουτιά των 120 χρωμάτων. Από το 
1903 έχουν χρησιμοποιηθεί εκατό εκατομμύρια 
κηρομπογιές, ποσότητα που μεταφράζεται σε 
6,3 δισεκατομμύρια ώρες ζωγραφικής ετησίως.

Τα τελευταία χρόνια οι μπογιές βρίσκονται 
στο στόχαστρο εξαιτίας των τοξικών ουσιών 
που περιέχουν (…) Υπολογίζεται ότι ένα μέσο 
παιδί έως την ηλικία των δέκα ετών θα έχει κα-
ταναλώσει 730 κηρομπογιές και θα έχει φάει λι-
γότερες από δύο — συνήθως την κόκκινη και την 
πράσινη.

Το 2000 η Αμερικανική Επιτροπή για την 
ασφάλεια των Καταναλωτικών Προϊόντων εξέ-
δωσε μία αναφορά, σύμφωνα με την οποία σε 
δύο κηρομπογιές Crayola και σε μία κηρομπογιά 
Prang ανακαλύφθηκαν ίχνη άσβεστου (…)

Η ποσότητα είναι βεβαίως αμελητέα, κα-
θώς ένα παιδί θα πρέπει να φάει τρεις χιλιάδες 
πεντακόσιες κηρομπογιές μέσα σε ένα χρόνο, 
ώστε να εκδηλώσει μια ασθένεια σχετική με τον 
άσβεστο. Οι κατασκευαστές διατείνονται ότι, 
εάν ένα παιδί έχει την ικανότητα να καταναλώ-
σει μια τόσο μεγάλη ποσότητα κηρομπογιάς, το 
λιγότερο που θα πρέπει να ανησυχεί τους γονείς 
είναι ο άσβεστος.

43.073    1979   
      

      
      

.]
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Γρυ 1

Τα παιδιά είναι τοξικά
τρώνε τα νύχια τους
κι από κάτω 
πότε χρώματα
πότε χώματα

αυτό σημαίνει ότι ζωγραφίζουν πολύ
κι ότι δεν πλένουν συχνά τα χέρια τους

γεμίζουν τα δέντρα κόκκινα μήλα και 
άσβεστο
και μετά σπάνε τις κηρομπογιές γιατί τις 
αγαπάνε

Η ζωγραφική είναι και για τους γονείς 
να ξεπερνάνε φόβους
να μην ανησυχούν 
όταν τα σκίτσα 
δεν έχουν στόμα 
αλλά μηλιές

κι έτσι τώρα γελάμε όλοι
ζωγραφίζουμε με #17806D 
#FEFE22
#FF9BBA
#FFA343
ή αλλιώς με τροπικό δάσος
λεμόνι λέιζερ
σωλομό 
καρότο νέον2

Γράφουμε εκατόν είκοσι φορές
Οι γονείς είναι άνθρωποι
είναι κέρινοι
και σπάνε 
σπασμένους τους μαζεύουμε στο τσίγκινο 
κουτί

Γεμίζουμε κόλλες λευκές και δεν 
καταλαβαίνουμε γρυ.

1 “Ο υποκάτω του όνυχος ρύπος”, http://www.
tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=57&artid=26969
5&dt=24/05/2009

2 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Crayola_
crayon_colors

Αφοσίωση (upper cut)

Η καρδιά μου 
πυγμάχος σε φιλμ νουάρ
Σε χτυπάει η καρδιά μου
Σε χτυπάει η καρδιά μου.

Απόβαρο

Μαλακό σώμα
Έχεις συσσωρεύσει λύπη
Που δε μεταβολίζεται
Που ακόμα κι αν χαθεί
Αφήνει ραγάδες 
Που δε φεύγουν ποτέ

Σύντομο Γραπτό Μήνυμα

Κι αλήθεια λες να προχωράμε 
σ’ ένα νέο είδος Ανθρώπου;
Ποτέ άλλοτε ο αντίχειρας δεν ήταν 
στην επικοινωνία τόσο χρήσιμος.
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Το ωάριο της σύλληψης ήταν το 
σύντομο διήγημα του Θανάση Βαλτινού 
Μου αφήνεις πενήντα δραχμές για 
τσιγάρα; όπου πρωταγωνιστεί και 
αφηγείται ένας οδηγός ταξί, και η 
συνουσία δεν ήταν παρά η άσκηση 
που δόθηκε στους φοιτητές (στα 
μαθήματα του Μίμη Σουλιώτη για 
τις αφηγηματικές τεχνικές), να 
γράψουν μία ιστορία με ταξί σε δυο 
εκδοχές. Η πρώτη να περιορίζεται 
σε 500 λέξεις και η δεύτερη σε 100.

Η συνθήκη των δύο εκδοχών 
λειτούργησε ποικιλοτρόπως. Άλλοτε 
γράφτηκε πρώτα η μικρή ιστορία και 
άλλοτε η πιο εκτεταμένη. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις η δεύτερη εκδοχή 
λειτούργησε ως συμπύκνωση ή αραίωση 
της πρώτης ενώ σε άλλες περιπτώσεις 
λειτούργησε ως διαφορετική ή 
αναιρετική οπτική επί της πρώτης.

Οι 23 ιστορίες που παρουσιάζονται 
τοποθετούνται σε διαφορετικούς 
χρόνους και τόπους. Αποδομούνε, 
αναδομούνε ή αφήνουνε στην 
άκρη τα κλισέ που ακολουθούν τον 
επαγγελματικό κλάδο των οδηγών 
ταξί. Ενίοτε μάλιστα, το ταξί αποτελεί 
μόνο την αφορμή μιας αφήγησης.

Η Συντακτική Επιτροπή του 
Λέξηtanil αναλαμβάνοντας το 
ρόλο του Τηλεφωνικού Κέντρου 
σας εισάγει στις διαδρομές…

περιεχόμενα
 1 Αλμπάνης Πέτρος

 2 Αναγνώστου Νόρα
Πάρε τα μάτια μου και κοίτα

 3 Γαλάνης Βαγγέλης
Άσκησις εν τάξ(ε)ι

 4 Γκιάφη Όλγα
Έχουν λεφτά ή πεθαμένοι;
(2 εκδοχές)

 5 Δανιηλίδου Βάγια
Ο ταξιτζής
(2 εκδοχές)

 6 Δρένος Δημήτρης
Hamba Kahle-Baba
(2 εκδοχές)

 7 Ευαγγελοπούλου Θεοδώρα
Δρόμος-Διαδρομή
(2 εκδοχές)

 8 Κυριακίδης Βασίλης
Το παγκάκι ή μια ιστορία με ταξιτζή

 9 Λαρδούτσου Ειρήνη
“Για την πατρίδα μας είπαν…”

 10 Μανωλάκης Χρήστος
Οι φωτιές

 11 Ντερπούλης Αλέξανδρος
Πίσω στο μέλλον

 12 Ράπτου Θεοδοσία
Η ιστορία ενός ταξιτζή

 13 Σιάπα Χριστίνα
Είχα χρέος
(2 εκδοχές)

 14 Σουλτάνης Κ.Δ.
Το Χόλντεν Αυστραλίας το παλιό

 15 Φοινίτσης Δημήτρης
Εξαιτίας μου

 16 Χατζή Δήμητρα
Έγκυες δεν παίρνω

 17 Χρηστίδη Τίνα
Τέλος βάρδιας
(2 εκδοχές)
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Από την οικονομική κρίση στο Κραχ του ’29. Από τα Στούντιο της 
Παραμάουντ στις πικετοφορίες των ηθοποιών. Το ταξί του Πέτρου Αλμπάνη 
διασχίζει το χρόνο, στους καθρέφτες του προβάλλονται σκηνές από φιλμ 
του αιώνα, ενώ η οδηγός του προσπαθεί να γεφυρώσει στο χάσμα ανάμεσα 
στην πραγματική της ζωή και την επιθυμητή

Η Έμιλυ είχε υποσχεθεί ότι θα γύριζε 
νωρίς απόψε. Διότι μόλις η δωδε-
κάχρονη κόρη της, Λούση, θα επέ-

στρεφε από το σχολείο, θα πήγαιναν στους 
αγώνες επίδειξης στο κοντινό παγοδρόμιο. 
Είχε αγοράσει τα εισιτήρια — ακριβά όσο 
δυο μέρες μεροκάματου — από τις αρχές 
της προηγούμενης εβδομάδας. Η Λούση 
περίμενε με αγωνία να θαυμάσει τις πιρου-
έτες του διάσημου ντουέτου από τη Γαλλία 
— κρυφά μέσα της ήλπιζε κάποτε να τους 
μοιάσει.

Η Έμιλυ, μια ζόρικη ταξιτζού στην πιο 
πολυσύχναστη λεωφόρο του Λος Αντζελες, 
που μόλις είχε κλείσει την τέταρτη δεκαε-
τία της ζωής της, ήλπιζε να τα καταφέρει 
απόψε. Για την κόρη της. Η γωνία της Royal 
Bank και της Η&Β Electronics ήταν πλημμυ-
ρισμένη από κόσμο. Έμοιαζε με διαμαρτυ-
ρία εργαζομένων.

Γιατί ήταν μέσα Οκτώβρη και οι απολύ-
σεις του εποχιακού προσωπικού ήταν συ-
νηθισμένο φαινόμενο.

— Γεια. Στα κινηματογραφικά πλατό της 
Παραμάουντ. Γρήγορα.

— Μάλιστααααα.
Δεν είχε προλάβει να πιει γουλιά από τον 
πικρό καφέ της. «Άσχημα ξεκινήσαμε» σκέ-
φτηκε. Ρούφηξε μια τζούρα τσιγάρου, το 
ραδιόφωνο γέμισε από τη βραχνή φωνή 
του Tom Waits στο “The Heart of Saturday 
Night”, έπιασε το λεβιέ των ταχυτήτων που 
ήταν επενδυμένος με δέρμα αλιγάτορα και 
ξεκίνησε.

— Θέλω να προφτάσω ένα δοκιμαστικό 
για το νέο φιλμ του Κλιντ Ίστγουντ.

— Μα πως προλαβαίνει ο αθεόφοβος και 
γυρίζει τόσες ταινίες τα τελευταία χρόνια;

— Έμπνευση, αυτό είναι. Πρόκειται για 
μια ιστορία εκδίκησης στην δύσκολη εποχή 
του οικονομικού Κραχ.

— Και για ποιο ρόλο θα περάσετε από 
κάστινγκ;

— Ψάχνουν μια ηθοποιό να υποδύεται 
τη σύζυγο του ήρωα που θέλει να εκδικηθεί 
για μια αδικία που τον καταδίκασε για όλη 

Πέτρος 
Αλμπάνης

του τη ζωή. Είναι πρωταγωνιστικός ρόλος. 
Στη προηγούμενη ταινία του είχα φτάσει 
στην τελική πεντάδα.

— Σας εύχομαι να τα καταφέρετε.
«Μωρέ μπράβο, λες να τα καταφέρει και 

ύστερα να το διαφημίζω ότι πήρα διαδρομή 
με μια διάσημη ηθοποιό», αναρωτήθηκε. 
Το τρίξιμο στο ταμπλό την επανέφερε στην 
πραγματικότητα και στο συνεργείο που είχε 
να πάει μετά το τέλος της βάρδιας.

Το πάτησε λίγο περισσότερο και έφτα-
σαν στην ώρα τους. Θα έπρεπε να είχαν 
μαζευτεί από πολύ νωρίς, τουλάχιστον από 
τις επτά, μπροστά στην κεντρική είσοδο της 
Παραμάουντ. Δεν μπορούσε να σταθμεύ-
σει.

— Εύχομαι να πάρετε το ρόλο. Πάρτε την 
κάρτα μου να μου τηλεφωνήσετε να μάθω 
τι έγινε.

Ίσα που πρόλαβε να φωνάζει ευχαρί-
στως, λίγο πριν χωθεί στην άμορφη ανθρώ-
πινη μάζα. Η Έμιλυ πάρκαρε παραπέρα, σε 
μια μικρή αλάνα, έσβησε το τσιγάρο και βυ-
θίστηκε σε σκέψεις.

Ήταν πριν δέκα δώδεκα χρόνια, ίσως και 
περισσότερο, που είχε πάρει στο ταξί της 
την Τζίνα Ρόουλαντς, τη σύζυγο και μούσα 
του σπουδαίου σκηνοθέτη Τζον Κασαβέτη. 
Θυμόταν πολύ καλά ότι την είχε εντυπωσι-
άσει. Είχε δώσει ένα ανεπανάληπτο ρεσιτάλ 
υποκριτικής εντός του ταξί, παίζοντας μια 
φορτισμένη σκηνή από το φιλμ “Gloria”, 
στο οποίο αυτή πρωταγωνιστούσε. «Έχεις 
ταλέντο, πρέπει να το καλλιεργήσεις, φρό-
ντισε να μην πάει στράφι», της είχε πει τότε. 
Δεν είχε κανένα λόγο να της πει ψέματα. 
Έψαξε στο ντουλαπάκι. Η κάρτα της Ρόου-
λαντς εκεί να τις θυμίζει την χαμένη της ευ-
καιρία.

Σηκώθηκε αιφνιδιαστικά, έκλεισε τις 
πόρτες του αμαξιού, έφτιαξε τον τσαλακω-
μένο της γιακά και προχώρησε στο συγκε-
ντρωμένο πλήθος.
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Η Νόρα Αναγνώστου έψαχνε για μια ιστορία και βρήκε ένα ελεύθερο ταξί. 
Μπήκε μέσα και κει βρήκε μια ιστορία. Που βρίσκεται όμως ο εαυτός μας; 
Και που μπαίνει η τελική τελεία σε μια αφήγηση;

Ένα από κείνα τα σκοτεινά απογεύ-
ματα του Γενάρη κατέβαινα προς 
τη Δελφών. Είχε ένα ψιλόβροχο 

παγωμένη μουσική. Φώτα, πολυκοσμία 
και αυτοκίνητα μ’ άφηναν αδιάφορη, αγκά-
λιαζα το σώμα μου κάτω απ’ την ομπρέλα. 
Έπρεπε να βιαστώ αλλά οι σκέψεις μου αρ-
γούσαν. Περιδιάβαιναν αναποφάσιστες σε 
ιστορίες, σε τόπους που μπορεί και να μην 
έβρεχε, σε ανθρώπους και αυτοκίνητα, πε-
ζοδρόμια και βλέμματα, είχα να γράψω ένα 
διήγημα, μια ιστορία μ’ έναν ταξιτζή. Όλες 
οι αναστολές σε δράση, χόρευαν ασύστολα 
μέσα στο μυαλό μου. Πώς να ξεφύγω από 
ιστορίες που με κυρίευσαν, ο ταξιτζής του 
Βαλτινού, ο νέγρος ταξιτζής του Jarmusch 
στο Παρίσι. Και πώς να γράψω κάτι λογο-
τεχνικό όταν τίποτε δεν καίει το μυαλό μου 
κι ο εαυτός μου με χτυπάει ενοχλητικά στην 
πλάτη, ένας άγνωστος. «Όχι λογοτεχνία, 
storytelling κάνω», άκουσα πρόσφατα κά-
ποιον συγγραφέα να λέει. Πολύ πιο εφικτό. 
Και συνέχιζε, «Για να το κάνω αυτό, γίνομαι 
κάθε μέρα ένας άλλος». Αυτό, ναι, ενδιαφέ-
ρον και προκλητικό. Να βγω από τον εαυτό 
μου, να μπω στο ρούχο ενός άλλου, να το 
ράψω στο δέρμα μου με βελονιές αραιές, να 
μπορούν να ξηλωθούν μετά, κι ας αφήσουν 
σημάδια, ας τρέξει και λίγο αίμα, να με περι-
μένουν το βράδυ, μετά τη βάρδια, γυναίκα 
και παιδιά στο σπίτι με ζέστη κι ένα λαδερό 
φαγητό στο τραπέζι, νάτος αμέσως ο εαυ-
τός μου, συνέχεια να κρύβεται και να χώνει 
τη μύτη του παντού. Μαζί με τον εαυτό μου 
να κολυμπήσω μέσα σ’ ένα ξένο σώμα, και 
λίγο να του ξεφύγω με καμιά απλωτή, να 
γδάρω το δέρμα μου σ’ έναν βράχο για να 
βγουν λέξεις αλλιώτικες και βρεγμένες, ξέ-
νες και δικές μου.

Μ’ αυτές τις σκέψεις σταμάτησα ένα ταξί 
για να με πάει ως το Συντριβάνι. Οι πιθανές 
μετενδύσεις που με περίμεναν μ’ έκαναν να 
νιώθω σαν να γιόρταζα μέσα μου μιαν Απο-
κριά. Δεν είχα τις πιο αθώες προθέσεις.

— Καλησπέρα, στο ABC παρακαλώ.
Στο τιμόνι, ένας άντρας εικοσιπέντε με 

πάρε τα μάτια μου και κοίτα

Νόρα 
Αναγνώστου

τριάντα, καλοντυμένος, με κασκέτο κι ένα 
απαστράπτον σκουλαρίκι στο αυτί. Οχι, δεν 
ήταν αυτό που φανταζόμουν. Ξεκινήσαμε, 
σκεφτόμουν να αναβάλω την Αποκριά μου 
για μια άλλη διαδρομή. Αλλά είχε κίνηση 
πολλή, καθυστερούσαμε, και, λίγο για να 
διασκεδάσω την πλήξη μου, λίγο για να δο-
κιμάσω την τύχη μου, είπα:

— Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι;
— Ναι, ελεύθερα, μη διστάζετε.
— Έχω να γράψω μια εργασία, μια ιστο-

ρία μ’ έναν ταξιτζή, και με ζορίζει, μήπως 
έχετε καμιά καλή ιδέα;

Χωρίς καν να με κοιτάξει, με μια έξαψη 
στο πρόσωπο, απάντησε:

— Ένας ταξιτζής, κυρία μου, τά ’χει δει 
όλα. Αν καταλάβαινε το βόδι τη δύναμη του, 
αλίμονο στον άνθρωπο. Με πιάνετε, φαντά-
ζομαι. Το βόδι είν’ ο ταξιτζής. Ιστορίες; Τα 
πάντα. Αλλά και να σας τα πω, δεν θα τα 
πιστέψετε. Εγώ, φερ’ ειπείν, έλλειψη γυναί-
κας δεν έχω. Αλλά το τι συμβαίνει εδώ μέσα 
είναι απίστευτο. Σεξ χρειάζεται η ανθρω-
πότητα. Η Δύση, για την Ανατολή δεν ξέρω. 
Πάντως, εύκολη εργασία σας έτυχε.

Τότε με κοίταξε πρώτη φορά μέσα απ’ 
τον καθρέφτη. Μου χαμογέλασε, μου έκλει-
σε το μάτι και συνέχισε:

— Επειδή χτύπησες φλέβα, θα σου πω 
κάτι. Εμένα, το ταξί είναι του μπαμπά μου. 
Τίποτ’ άλλο δεν κάθεται και, όπως την βλέ-
πω, εδώ θα μείνω. Και τό ’χω σκεφτεί. Θα 
βγάλω ένα βιβλίο με τις ιστορίες του ταξι-
τζή. Θα τρίβει ο κόσμος τα μάτια του. Θα 
λεν, από πού βγήκε τέτοιος συγγραφέας; 
Απ’ το ταξί, ρε φίλε. Φτάνουμε, κυρία.

— Κρίμα, τι χρωστάω;
— Τρία και είκοσι.
— Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ και καλή 

επιτυχία στο βιβλίο σου. Του χαμογέλασα. 
Ανταπέδωσε.

— Καλή επιτυχία και σε σένα.
Δεν του είπα αυτό που πραγματικά σκεφτό-
μουν. Μου έδωσες, φίλε, αυτό που ζητού-
σα. Το πάρε τα μάτια μου και κοίτα.
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άσκησις εν τάξ(ε)ι
Στην ιστορία του Βαγγέλη Γαλάνη το ταξί λειτουργεί ως σταθερό σημείο 
ώστε να συναντηθούνε δυο άνθρωποι με αντιθετικές τροχιές. Γύρω η πόλη 
βράζει.

Αλεξάνδρας; Αλεξάνδρας 171;
Φρέναρε απότομα. Στη μισοσβησμέ-
νη διάβαση αιθέρια ύπαρξη, προ-

κλητικά γδυμένη, σχεδόν ποθητή. Κόκκινες 
γόβες, μαύρη κοντή φούστα. Πουκάμισο με 
ανοιχτή την πονηριά στο μπούστο.

— Μάνα μου, να ’μουνα ίωση να σε ρίξω 
στο κρεβάτι.

Έτριψε δυνατά τον καβάλο και το περι-
εχόμενο. Ρούφηξε δυνατά απ’ το σπιτίσιο 
φραπέ. Σκουρόχρωμος, ψηλός, γεροδεμέ-
νος, μάλλον, κοντομάνικο σκουρόχρωμο.

— Sorry για το φρενάρισμα κύριε, αλλά 
με τα μωρά που βόσκουν ’κει έξω ανάβω.

Βολεύτηκα στο πίσω κάθισμα.
Κοίταξε πονηρά στον καθρέφτη για να 

παρατηρήσει τις αντιδράσεις μου. Συνέχισα 
σκυμμένος στις ιατρικές εξετάσεις, ενοχλη-
μένος απ’ το φρενάρισμα.

Ομόνοια-Αλεξάνδρας, να δει τις εξετά-
σεις ο Παπαδόπουλος και πάλι Ομόνοια. 
Φαρδιά πλατιά στο χαρτί “Ο Άγιος Σάββας”. 
Το μάτι σκαλώνει σ’ ένα φυλλάδιο της κοι-
νωνικής υπηρεσίας: «Συναισθήματα όπως 
απογοήτευση, θυμός, άγχος, ανασφάλεια, 
φόβος, πίεση, απελπισία, απόγνωση, ενοχή 
οδηγούν σε ΑΔΙΕΞΟΔΟ γι’ αυτό και οι κοινω-
νικοί λειτουργοί είναι δίπλα σας για να ακού-
σουν το αίτημά σας, να ενημερώσουν, να 
κατευθύνουν, να υποστηρίξουν, να συμβου-
λεύσουν και να διασφαλίζουν το κοινωνικό 
απόρρητο».

Η κίνηση αφόρητη, όπως η ζέστη. Δεν 
έχει κλιματισμό. Μ’ ένα μαντίλι στο χέρι 
παλεύω τον ιδρώτα. Από το μισό παράθυρο 
μπάζει καυσαέριο και βουή. Έχει το τιμό-
νι ντυμένο με φτηνό δέρμα, τα καθίσματα 
έχασαν από καιρό την άνεση. Ψιθυρίζει ΕΡΑ 
Sport, ευτυχώς χαμηλωμένα.

— Φαίνεσθε βιαστικός κύριε.
Σώπασα.
— Φαίνεσθε ανήσυχος κύριε.
— Είμαι.

Βαγγέλης 
Γαλάνης

Αλλάζει σταθμό. Flash FM για τις ειδήσεις 
των δώδεκα: αύξηση επιτοκίων, πρόταση 
μομφής της αντιπολίτευσης στον υπουργό 
οικονομικών, σε κινητοποιήσεις οι αγρότες, 
διακοπή των διαπραγματεύσεων στο Σκο-
πιανό, φήμες για πρόωρες εκλογές, ένταση 
στην παιδεία, ένταση στην υγεία.

Ασκληπιού και Διδότου. Στα δεξιά, άν-
δρας μετρίου αναστήματος, μιλάει στο κι-
νητό. Μαύρο παντελόνι, πορτοκαλί μπλου-
ζάκι. Σήκωσε το χέρι απότομα. Νέο φρενά-
ρισμα.

— Αλεξάνδρας; Νοσοκομείο Έλενα;
Κάθισε μπροστά.
— Ναι Γεωργία. Σήμερα το πρωί. Φυσιο-

λογικά τελικά. Εκεί πηγαίνω.
— Το πρώτο;
— Δέκα χρόνια προσπαθούσανε, ξέρετε.
Ακούστηκε σαν από λύπη.
— Τα δικά μου είναι μεγάλα. Ο γιός είναι 

στη Λαμία στα ΤΕΙ. Η κόρη στη δευτέρα λυ-
κείου. Τρέχουμε και δε φτάνουμε. Ευτυχώς 
που δουλεύει και η γυναίκα, αλλιώς. Άντε 
φιλαράκι, πράσινο. Παππούς;

— Θείος.
Αλλάζει σταθμό. Alpha Radio και έκτα-

κτη ανακοίνωση: χάθηκε φάκελος με ιατρι-
κές εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή στη 
διαδρομή Πειραιώς-Παγκράτι, ο ταξιτζής 
άκουγε Alpha Radio.

Σταματημένοι Ασκληπιού και Αλεξάν-
δρας. Έκλεισα τα μάτια. Στρίψαμε δεξιά.

Ταξίδεψα σε μέρη ηλιόλουστα. Ποια 
τύχη. Είχα παντρευτεί λέει την κούκλα της 
διάβασης. Τη λέγανε Έλενα. Κάναμε και ένα 
παιδί. Τον Σάββα.

— Εδώ. Εδώ καλά είναι. Πόσο;
— Τρία ογδόντα.
— Ήρθε και αυτός ο πούστης ο Κινέζος 

και μας έχουν ζαλίσει απ’ το πρωί. Δεκαπέ-
ντε χρόνια, κάθε μέρα και χειρότερα. Πορεί-
ες και μαλακίες. Καρκίνο θα βγάλουμε. Και 
μετά σου λένε πως τα κονομάμε. Κάτσε ρε 
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φίλε πέντε ώρες με τέτοια κίνηση και θα τα 
πούμε.

— Ναι.
Άνοιξα τα μάτια. Αριστερά η ΓΑΔΑ.
— Σε ποιο ύψος;
— Άγιος Σάββας.
— Γιατρός;
— Παθός.
Φούσκωσε τα στήθη.
— Πόσο;

— Τέσσερα είκοσι.
Πλήρωσα σε ψιλά. Μάζεψα ένα σωρό τις 

εξετάσεις. Έκανα να βγω.
— Κύριε. Κύριε τα χαρτιά σας.
Κοντοστάθηκα. Είχε παραπέσει η πρώ-

τη σελίδα: “Ο Άγιος Σάββας” και από κάτω 
κλινική, διευθυντής, ημερομηνία, επώνυμο 
και ηλικία, γραμμένη πλαγιαστά: 7 Αυγού-
στου 1950.

— Και ζω ακόμη.

έχουν λεφτά οι πεθαμένοι;
Ως μάρτυρας και αφηγητής παρουσιάζεται στο διήγημα ο ταξιτζής 
της νυχτερινής βάρδιας. Η Όλγα Γκιάφη διερευνά σκοτεινές ιστορίες 
ανθρώπινων παθών αλλάζοντας ταχύτητα στις δυο εκδοχές.

Βάρδια βραδινή. Στα πεθαμενατζίδικα 
του Πρώτου μού απλώνει το χέρι και 
σταματάω. Καθίζει, κολλάει το κού-

τελο στο τζάμι. αμίλητος.
Όπα, τα πιάσαμε, λέω. Δε μου ’λεγε πού 

πάει. Όλο: εδώ αριστερά, εδώ δεξιά, ευ-
θεία. Αμάν, λέω, θα με γυρίζει έτσι μέχρι το 
πρωί.

Κατεβαίναμε την Αγίας Σοφίας. Kατα-
σκότεινος, έρημος δρόμος. Θα τράβαγα σε 
κάνα τμήμα να τον αδειάσω, μα ξάφνου 
λέει:

— Εδώ!

Όλγα 
Γκιάφη

Μπροστά στο Νεκροταφείο. Πετιέται 
έξω.

— Τα λεφτά! του φωνάζω.
— Έχουν λεφτά, ρε, οι πεθαμένοι; απα-

ντά.
Γάμησέ τα, λέω, δε λες που ξέμπλεξες!
Την άλλη μέρα ξυπνάω μεσημέρι κι ανοί-

γω τηλεόραση.
«Άντρας αγνώστων στοιχείων – Νεκρο-

ταφείο Νέας Σμύρνης – Νεκρός».
Τον βρήκαν μπρούμυτα πεσμένο σ’ ένα 

τάφο με φλέβες κομμένες.

Ήμουνα βάρδια βραδινή. Περασμέ-
νες τέσσερις. Ωραία να δουλεύεις 
νύχτα. Ήσυχοι δρόμοι, διπλή ταρί-

φα. Έξω από τα πεθαμενατζίδικα του Πρώ-
του μού απλώνει το χέρι και σταματάω.

Καθίζει πίσω δεξιά, κολλάει το κούτελο 
στο τζάμι, δε λέει τίποτα. Όπα, τα πιάσαμε, 
λέω. Μακρύ πρόσωπο, μαλλιά κοντά αχτέ-
νιστα, κόκκινα μάτια βαθιά, βαρύ βλέμμα. 
Μπορεί το ποτό, μπορεί το χόρτο, μπορεί το 
κλάμα. Ποιος ξέρει.

Βιάστηκα να φύγω, να βγω στα φώτα. 
Στα φανάρια πια, μπρος στο κολυμβητή-

!
ριο ρωτάω που πάμε. «Αριστερά», λέει, και 
βυθίζεται στον κόσμο του. Βλέπω τα χεί-
λια του, κινούνται. Τρέμουν; Παραμιλούν; 
Μουρμουρίζει; Προσεύχεται; Μπορεί και 
να ’χει πυρετό, λέω. Ρίχνω κλεφτές ματιές 
στον καθρέφτη.

Δε μου λέει που πάει. Όλο: «εδώ αριστε-
ρά, εδώ δεξιά, όλο ευθεία».

Αμάν, λέω, θα με γυρίζει έτσι μέχρι το 
πρωί. Μου πέρασε και το άλλο από το νου: 
Θα ’ναι από αυτούς που χάνονται και δε θυ-
μούνται και τους ψάχνουν στην τηλεόραση.

Σκάλιζε τα ρούχα του, τράβαγε τις τσέ-
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ο ταξιτζής

πες του, κάτι έβγαζε και ξανάβαζε μέσα. 
Μονολογούσε. Να έχει κανένα σιδερικό, 
κάνα μαχαίρι, σκέφτηκα, αλλά πάλι δε φαι-
νόταν επικίνδυνος. Μόνο για τον εαυτό του 
ίσως.

Θα ’χε περάσει κάνα εικοσάλεπτο και 
κατεβαίναμε την Αγίας Σοφίας — κάπου στη 
Νέα Σμύρνη — κατασκότεινος, έρημος δρό-
μος.

Το πήρα απόφαση, μόλις βγαίναμε στο 
φως, θα τράβαγα στο πρώτο τμήμα να τον 
αδειάσω, να τελειώνουμε, μα ξαφνικά μου 
λέει:

— Εδώ!
Μπροστά στο Νεκροταφείο. Δεν πρόλα-

βα να σταματήσω, πετιέται έξω.
— Ε! τα λεφτά! του φωνάζω, μα σκαρφά-

λωνε κιόλας τη μάντρα προς τα μνήματα. 
Προτού χαθεί, γυρίζει προς το μέρος μου:

— Έχουν λεφτά, ρε, οι πεθαμένοι;
Γάμησέ τα, λέω, δε λες που ξέμπλεξες!
Έτσι κι αλλιώς το σπίτι μου ήταν κοντά. 

Κλείδωσα. Πήγα να ησυχάσω.
Ξύπνησα μεσημέρι· καφές, τσιγάρο 

άφιλτρο, ανοίγω τηλεόραση. Ίσα-ίσα στις 
μεσημεριανές. Ξινό μού βγήκε. Χάλασα τη 
μέρα μου.

«Άντρας αγνώστων στοιχείων – Νεκρο-
ταφείο Νέας Σμύρνης – Νεκρός». Τον βρή-
καν μπρούμυτα πεσμένο σ’ ένα τάφο με 
φλέβες κομμένες. Οι αρχές εξετάζουνε όλα 
τα ενδεχόμενα. Σατανιστές, αυτοκτονία, 
φόνος.

Γυναικείος ο τάφος.
Συνεντεύξεις από τους συγγενείς της γυ-

ναίκας που βεβηλώθηκε το μνήμα της. Δυο 
μέρες την είχαν θάψει. Μέσα στον πόνο τους 
και τώρα να τους τύχει κι αυτό. Ο άντρας 
της, τα παιδιά της, έξαλλοι, πλάνα από τον 
τάφο όλο αίματα. αρρώστησα σου λέω.

Οι σκέψεις μου πολλές. και οι υποψίες. 
Τα ’παιρνα όλα από την αρχή και τα ’φερνα 
στο νου μου. Αυτοκτονία, είπα. Μόνος του 
ήταν. Ολομόναχος. Κι αυτά τα μάτια τα κόκ-
κινα. Το παραμιλητό… Μα πάλι παντρεμένη 
η άτυχη κι ο άντρας άγνωστος στην οικογέ-
νεια.

Ποιος ξέρει;
Βαριά η καρδιά μου, φορτωμένος ο 

νους, μα με τη δύση κατέβηκα στο αμά-
ξι. Να αρχίσω πάλι τη γύρα. Κάνω μια έτσι 
όπως μπαίνω και τα βλέπω στο πίσω κάθι-
σμα, σκορπισμένα.

Ένα στυλό, δυο καραμέλες, κέρματα κι 
ένα πορτοφόλι μαύρο.

Η ταυτότητα μέσα δική του: μακρύ πρό-
σωπο, μάτια βαθιά, πιο νέος βέβαια.

Μέσα στις θήκες λίγα χαρτονομίσματα, 
είκοσι κούρσες σαν τη χτεσινή και βάλε.

Πιο δίπλα δυο εισιτήρια λεωφορείου και 
μια φωτογραφία γυναικεία.

Παλιά φαινότανε. Ωραία κοπέλα. Μαλ-
λιά μαύρα, μάτια θλιμμένα, μεγάλα.

Από πίσω, με μελάνι μαύρο, ξεθωρια-
σμένο από το τρίψιμο, λίγες λέξεις:

«Η κανείς ή και οι δυο μαζί, μ’ ακούς;»

Βάγια 
Δανιηλίδου

Έκτακτες αποστολές εκτελεί στις παρυφές του ύπνου. Ο ταξιτζής της Βάγιας 
Δανιηλίδου για διακόσια ευρώ θα ξεπεράσει τα διακόσια χιλιόμετρα.

Εκείνο τον καιρό δούλευα πολύ. Διπλές 
βάρδιες, για μέρες. Με δύο δάνεια να 
τρέχουνε και το μωρό στο δρόμο, δεν 

είχα επιλογή.
Είχε πάει δύο, θυμάμαι. Τα μάτια μου με-

τρούσαν ήδη ανάποδα.
Με πλησίασε μια κυρία.

— Με πας Χαλκίδα;
— Tώρα; Σχολάω.
— Αν με πας, και διακόσια στο χέρι.
— Μπες.
Ανέβηκε και γκάζωσα. Ο δρόμος ήταν 

άδειος, η διαδρομή εύκολη, η κυρία αμίλη-
τη. Σκεφτόμουν τα διακόσια. Σκεφτόμουν 
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ότι μπορούσα να είμαι πίσω στις τέσσερις. 
Σκεφτόμουν την Άννα και το μωρό. Επιτά-
χυνα. Δεν το κατάλαβα. Πετάχτηκε από το 

πουθενά.
Είκοσι πόσες ώρες άυπνος.
Δεν τον είδα.

!

Δούλευα ταξί εκείνο τον καιρό. Διπλές 
βάρδιες, μέρα νύχτα, αλλά κυρίως νύ-
χτα. Διπλή ταρίφα, διπλά λεφτά. Πολ-

λά έξοδα. Δύο δάνεια. Σπίτι, αυτοκίνητο.
Και ένα μωρό.
Η Άννα διάνυε τον πρώτο μήνα της εγκυ-

μοσύνης της και είχε μείνει άνεργη πρόσφα-
τα. Κάποιος καλοθελητής είχε σφυρίξει για 
την εγκυμοσύνη της. Κάποιος που εποφθαλ-
μιούσε τη θέση της. — Έτσι πίστευε εκείνη 
τουλάχιστον. — Τώρα μπήκε σε πρόγραμμα 
στέητζ. Τετρακόσια ευρώ το μήνα, χωρίς 
ασφάλεια, χωρίς ένσημα. Πάρτ τάιμ στο δη-
μόσιο. ΙΚΑ. Ίδρυμα Κοινωνικών Aσφαλίσε-
ων, χωρίς ασφάλεια.

Είχα μετρήσει είκοσι δύο ώρες ξάγρυ-
πνος, θα παρέδιδα κούρσα και μετά σπί-
τι. Δεν έβλεπα τη μύτη μου από τη νύστα. 
Έφτασα στην εταιρία. Έτοιμος να παραδώ-
σω κλειδιά. Φτάνω στην είσοδο. Με πλησι-
άζει μια κυρία.

— Με πας Χαλκίδα;
— Έχω κλείσει.
— Με πας Χαλκίδα;
— Tώρα;
— Τώρα.
— Να ρωτήσω πρώτα. Σχολάω.
— Αν με πας τώρα, και διακόσια στο χέρι.
— Μπες.
Θα εξηγούσα αργότερα. Τέτοιες ευκαιρίες 

δεν παρουσιάζονται κάθε μέρα. Αρπάζω τον 
ασύρματο και λέω μια μπαρούφα. Το κανο-
νίζω. “Συναδελφική αλληλεγγύη”. Γκαζώνω 
και βγαίνω σε πέντε Εθνική.

Η ώρα είχε πάει τρεις. Κοιτάζω από τον 
καθρέφτη την κυρία. Όμορφη, σικάτη, γύρω 
στα σαράντα πέντε, με ένα απροσδιόριστο 
βλέμμα και μια επίμονη εμμονή στο κινητό 
της. Το ανοιγόκλεινε συνεχώς. Σήκωνε, κα-
λούσε και μετά το κατέβαζε. Κάθε πέντε λε-
πτά. Προσπάθησα να της πιάσω την κουβέ-
ντα. Μάταια. Περιοριζόταν σε μονολεκτικές 
απαντήσεις ή και σε καθόλου απαντήσεις.

Ή πάει να βρει το γκόμενο, ή πάει να βρει 
τον άντρα της με γκόμενα, σκέφτηκα. Η κυ-
ρία σήκωσε το βλέμμα της και μου ’ριξε μια 

καρφωτή ματιά μέσα από το καθρεφτάκι, 
μάλλον την ψυλλιάστηκε. Το ’κοψα και συ-
νέχισα την πορεία μου. Το επίμονο κλικ του 
κινητού συνεχίστηκε. Όχι όμως για πολύ.

Ο δρόμος ήταν άδειος, λίγα μόνο ξέ-
μπαρκα φορτηγά που κατευθύνονταν στην 
πρωτεύουσα. Σε λίγο ερημιά. Άνοιξα το ρα-
διόφωνο, έπρεπε να μείνω ξύπνιος με κάθε 
τρόπο. Με παρακάλεσε να το κλείσω. Άνοιξα 
το παράθυρο να με χτυπήσει ο αέρας. Με πα-
ρακάλεσε να το κλείσω.

Υπάκουσα, γιατί σκέφτηκα ότι μπορεί να 
στραβώσει και να μη μου δώσει τα διακό-
σια.

Προσπάθησα να κρατηθώ ξύπνιος, ήπια 
μια γουλιά από τον ξεθυμασμένο φραπέ, 
άναψα τσιγάρο, αλλά το έσβησα. Σίγουρα 
είναι άκαπνη, σκέφτηκα. Έπειτα από λίγο 
χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η Άννα. Είχε 
ανησυχήσει. Της είπα ότι δε θ’ αργήσω, της 
είπα ότι πρέπει να κοιμάται πολύ τώρα στην 
κατάσταση της. Ήθελα να της πω για τα δια-
κόσια, αλλά μαζεύτηκα.

Η κυρία παρέμεινε αμίλητη ώσπου.
— Σταμάτα!
Σταμάτα. Θέλω να κάνω εμετό.

Κατέβηκα μαζί της μήπως ήθελε να τη βοη-
θήσω. Αρνήθηκε. Καθόμουν και την άκουγα 
να βγάζει τα σωθικά της σε μια γωνιά.

Σε λίγο μπήκαμε ξανά στ’ αμάξι και συνε-
χίσαμε.

Ο φρέσκος αέρας μου έκανε καλό τελικά. 
Η κακομοίρα από την άλλη είχε κουρνιάσει 
σε μια γωνιά, σχεδόν την πήρε ο ύπνος. Στην 
αρχή τρόμαξα. Λέω, μην πήρε τίποτα χάπια 
και την τρέχουμε, αλλά ευτυχώς. Άνοιξε τα 
μάτια και ζήτησε λίγο νερό. Της έδωσα, ήπιε. 
Της είπα να κάνει λίγο υπομονή και θα φτά-
ναμε. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον το έλεγα 
στον εαυτό μου.

Είχα αρχίσει να κατεβάζω παροχή.
Επιτάχυνα να ανεβάσω αδρεναλίνη. 

Σκεφτόμουν ότι δε θα αργούσα για την επι-
στροφή. Σκεφτόμουν την Άννα και το μωρό. 
Σκεφτόμουν τα διακόσια. Ξέφυγα, πέταξε η 
βελόνα, χτύπησα διακόσια χιλιόμετρα, πέ-
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Στην ιστορία του Δημήτρη Δρένου, το φυλετικό ζήτημα ψηλαφείται μέσα 
από δυο διαδρομές ταξί που λαμβάνουν χώρα σε απόσταση 4 δεκαετιών 
στον ομφαλό του κόσμου, τη Νέα Υόρκη.

hamba kahle1

Niggers are scared of revolution
But niggers shouldn’t be scared of 

revolution
Because revolution is nothing but 

change
And all niggers do is change2

Με το νέο δίσκο των Last Poets3 να 
τον παρακινεί να χορέψει, να φω-
νάξει, ο Τζόνας οδηγούσε με σι-

γουριά και αβίαστη ταχύτητα στη γρήγορη 
λωρίδα της Dr. Kazimiroff Boulevard. Στα 
δεξιά του ένα από τα μεγάλα πάρκα του 
Bronx ομόρφαινε στο φως του απογεύμα-
τος. Ένιωθε πολύ περήφανος σήμερα.

Πάντα ένιωθε, επειδή είχε το δικό του 
taxi cab medallion,4 κίτρινο και γυαλιστερό 
— όπως πρέπει — στο καπό του Chevrolet, 
επειδή δούλευε μόνος χωρίς τις εταιρίες, 
ικανός όχι μόνο να καλύπτει τις 2.000 ώρες 
εργασίας που προέβλεπε ο νόμος για τους 
ανεξάρτητους, αλλά πολύ περισσότερες.

1 Hamba kahle = “πήγαινε στο καλό” στη διάλε-
κτο Κόσα.

2 Οι νέγροι φοβούνται την επανάσταση / μα δεν 
θα ’πρεπε να φοβούνται την επανάσταση / γιατί 
η επανάσταση δεν είναι τίποτε άλλο από αλλαγή / 
και αυτό που όλο κάνουν οι νέγροι / είναι να αλ-
λάζουν.

3 Iστορικό συγκρότημα του μαύρου κινήματος 
στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

4 Διακριτικό έμβλημα που φέρουν τα ταξί της 
Νέας Υόρκης.

Δημήτρης 
Δρένος

Όμως, όχι, σήμερα ένιωθε περισσότερο 
περήφανος απ’ ό,τι συνήθως. Κόβοντας τα-
χύτητα μπήκε στον Boston Road. Στις πίσω 
θέσεις του αυτοκινήτου κάθονταν τρεις δι-
πλωμάτες από την Γκάνα. Κάθε τόσο τους 
κοιτούσε μέσα από τον καθρέφτη για να βε-
βαιωθεί πως ναι, πράγματι κάθονταν εκεί 
πίσω, συζητούσαν σιγανά, προετοίμαζαν 
ίσως τη στάση τους στην αποψινή συνεδρί-
αση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ίσως ένα 
βέτο που είχε αποφασίσει ο Πρόεδρος Ν’ 
Κρούμα, μια ηρωική χειρονομία της μαύρης 
φυλής.

Οι ρόδες της Chevrolet διάνυαν τώρα τη 
γέφυρα της 3rd Avenue και αυτός συνέχιζε 
να ξεκλέβει το βλέμμα από το δρόμο για να 
τους χαρεί στον καθρέφτη. Οι δυο φορού-
σαν τις παραδοσιακές φορεσιές της Αφρι-
κής. Πολύχρωμα καφτάνια με τα χρώματα 
και τα κεντήματά τους να αντανακλούν 
παραδόσεις αιώνων, προσεχτικές ιεραρχί-
ες, σεβάσμιες, σοφές παραδοχές. Ο τρίτος 
ήταν ντυμένος δυτικά. Και πόσο του πήγαι-
νε το κουστούμι. Ο Τζόνας σκέφτηκε πως 
οι λευκοί δεν μπορούν να καταλάβουν τα 
πολύχρωμα ρούχα, πως η σοβαρότητά τους 
και το πένθος έχουν σκούρα χρώματα, η 
χαρά τους λευκά. Όμως σίγουρα θα θαύμα-
ζαν αυτό το μαύρο ομορφάντρα, έναν δικό 
του με τα δικά τους ρούχα, όταν θα ανέβαι-
νε στο βήμα.

Πολύ θα ήθελε να τους πιάσει την κουβέ-
ντα, να τους ξεναγήσει, να τους πει «τώρα 

ρασα διακόσια σαράντα. Διακόσια πενήντα. 
Απογειώθηκα.

Και μετά φρένο.
Δεν τον είδα. Δεν τον πρόσεξα. Πετάχτη-

κε από το πουθενά. Μετά από είκοσι πόσες 
ώρες όρθιος, πού αντανακλαστικά. Πρόλα-

βα να γυρίσω.
Εκείνος…
Λευκό μόνο πάνω στο γκρι. Και μετά κόκ-

κινο.
Συγγνώμη.
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διασχίζουμε το Ανατολικό Χάρλεμ, να εκεί 
στο τέλος του δρόμου υπάρχει ένα μικρό 
μαγαζί, τα βράδια παίζουν τζαζ — έρχομαι 
καμιά φορά — τα τραγούδια τους λένε πολ-
λά, λένε και για την επανάστασή σας, για το 
όραμα του Ν’ Κρουμα και του Λουμούμπα, 
και μετά η τρομπέτα κάνει μαγικά σόλο».

Όμως, όχι, δεν έκανε να τους διακόψει, 
είχαν χρέος να προετοιμαστούν για τη συν-
διάσκεψη, και αυτός είχε χρέος να τους οδη-
γήσει εκεί όσο πιο γρήγορα, όσο πιο μαλα-
κά. Μπήκε στην 5th Avenue.

Ο καθένας το χρέος του. Ετσι σκεφτόταν 
πάντα, έτσι σκέφτηκε όταν η Τρου Μπελ 
έμεινε έγκυος στον Φράνκι και αυτός άφη-
σε το όνειρο των σπουδών που επέτρεπε ο 
νόμος του ’64 για να βγάλει την άδεια του 
ταξί. «Θα μορφωθώ μόνος» είχε αποφασί-

baba8

Έχει παλιόκαιρο από το πρωί. Διασχί-
ζοντας το Mount Eden ο Φράνκι σκέ-
φτεται πως αν συνεχίσει η βροχή, 

οι παλιές αποχετεύσεις δε θα αντέξουν και 
οι κατηφορικοί δρόμοι θα πλημμυρίσουν. 
Αποφεύγει όσο μπορεί να διασχίζει αυτή 
την συνοικία. Απόψε δε γινόταν διαφορε-
τικά – η κλήση για την τελευταία διαδρομή 
της ημέρας ήταν από εκεί. 

Ο Φράνκι αποφεύγει το Mount Eden. To 
’83 στους δρόμους του μια συμμορία δολο-
φόνησε τον πατέρα του την ώρα της βάρδι-
ας.

Άφησε τον πελάτη στη διασταύρωση 

Δημήτρης 
ΔρένοςΉταν καλός άνθρωπος. Μας αγαπού-

σε. Ήταν από τους ανθρώπους που 
νοιάζονταν για τους άλλους. Δεν το 

’ξερα, δε μας το ’λεγε ποτέ, έτυχε αργότερα 
να το μάθω, πως από τις γριές και τους φτω-
χοδιαβόλους δεν έπαιρνε χρήματα όταν 
τύχαινε να χρειαστούν την πολυτέλεια του 
ταξί για να γυρίσουν στα παλιόσπιτα — εμείς 
νομίζαμε αναδουλειές. Και τότε γελούσε, 

σει και πάντα είχε μια “The Black Panther”5 
ή μια “Amsterdam News”6 στο ντουλαπάκι 
του αυτοκινήτου, καλοδιπλωμένες, με όλα 
τα περιθώριά τους σημειωμένα.

Έφθαναν. Έστριψε στην 48th Street και 
σταμάτησε. «Θα διασχίσετε την αλέα και 
στα εκατό μέτρα θα βρείτε την κεντρική 
είσοδο των Ηνωμένων Εθνών», και διστά-
ζοντας λίγο, πρόσθεσε, «brothers». Αυτοί 
χαμογέλασαν και με τη σειρά του έδωσαν 
θερμή χειραψία. Το Άγαλμα της Ελευθερίας 
τους κοιτούσε.

5 Επίσημη εφημερίδα του Κόμματος των Μαύ-
ρων Πανθήρων

6 Η παλαιότερη εφημερίδα της μαύρης κοινότη-
τας της Νέας Υόρκης.

!
5th και 42th Avenue και έκανε αναστροφή. 
Πέρα στην Times Square ακούγονται φωνές 
και πυροτεχνήματα. Είναι η 4η Νοεμβρίου 
και ο γερουσιαστής Ομπάμα έχει εκλεγεί 
στην προεδρία.

Οι δρόμοι πράγματι πλημμύρισαν. Ο 
Φράνκι χαμηλώνει ταχύτητα, κρατά σταθε-
ρό το τιμόνι, παίρνει το δρόμο για το σπίτι 
ενώ η βροχή δε σταματά να πέφτει ξεπλέ-
νοντας τη μαυρίλα από τις στέγες των der-
elict houses7 του Harlem και του Bronx.

7 Ερειπωμένα, προς κατεδάφιση σπίτια.

αγκάλιαζε την Τρου Μπελ, εμείς μικρά στα 
γόνατα ή στο χαλί, και άνοιγε την εφημερί-
δα και μας μιλούσε για τον κόσμο, εγώ δεν 
καταλάβαινα ακόμα, μου φαινόταν ένα εί-
δους παραμύθι, με Προέδρους ήρωες, με 
τα όμορφα λόγια τους σε πρωτεύουσες με 
εξωτικά ονόματα. Και ύστερα δυνάμωνε η 
βαθιά φωνή του και μιλούσε για το μέλλον. 
Δίπλωνε την εφημερίδα και χαμογελούσε.
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δρόμος
Η πιάτσα των ταξί ως στοιχειωμένο μεσαιωνικό δάσος. Ψάχνει στις 
αναμνήσεις της να κρατήσει το χέρι του παππού για λίγη ασφάλεια. Όλα 
μοιάζουν απειλητικά τη νύχτα — και ας εκείνος θέλει μόνο μια κούπα με 
καφέ που να πίνεται.

Προσπέρασε τα κοράκια που έκραζαν 
περιοχές: Κουκουβάουνες, Κουκάκι, 
Καλλιθέα. Φτάνοντας στην πιάτσα 

σχεδόν την άρπαξε. Έβαλε την τσάντα στο 
πίσω κάθισμα και έκατσε μπροστά. Έκανε να 
φτιάξει τα μαλλιά της που πέταγαν. Δεν είχε 
σημασία. Νύσταζε. Κύλησε τα δάχτυλα στις 
κόχες των ματιών. Ξεκίνησαν. Άδειοι δρό-
μοι. Αυτός κάτι έψαχνε στη θήκη στο πλάι 
της πόρτας. Ακουγόταν σα να προσπαθού-
σε να ξετυλίξει μια καραμέλα. Δεν ήθελε να 
γυρίσει. Προσπάθησε να δει τι έκανε με την 
άκρη του ματιού, χωρίς να στρέψει το πρό-
σωπό προς το μέρος του. Τα μάτια της θόλω-
ναν. Ο ήχος συνεχιζόταν. Και αυτός ο ανα-
θεματισμένος, δεν μπορούσε να ξεκινήσει 
μια τυπική συζήτηση για τον καιρό; Είχε δυο 
μέρες τώρα που έβρεχε λάσπη. Μα καλά, τι 
έψαχνε τόση ώρα; Καραμέλα αποκλείεται, 
αφού κάπνιζε τσιγάρα ίδια μάρκα με αυτά 
που κάπνιζε ο παππούς πριν το κόψει. Και 
τι κατάλαβε; Στους πνεύμονες τον χτύπησε. 
Πέντε χρόνια πάνω, πέντε κάτω. Δεν πρόλα-
βε να τη δει να παίρνει το πτυχίο. Πάντα να 
βγάζεις τα δικά σου λεφτά. Ήταν περήφανος 
για την εγγονή που είχε πάρει το όνομα της 
γυναίκας του. Μην κοιτάς εμένα και τη για-
γιά. Άλλες εποχές. Την αγαπούσε ακόμα και 
όταν δεν μπορούσε να θυμηθεί ποια ήταν.

Ο παππούς δε φοβόταν. Εμπιστευόταν 
τους ανθρώπους. Άλλες εποχές. Τι χαζή που 
ήταν. Είχε μπει πάλι μέσα χωρίς να τσεκάρει 

Θεοδώρα 
Ευαγγελοπούλου

την πινακίδα. Και το δίπλωμά δεν ήταν στο 
ταμπλό. Να δει τη μάρκα! Μερσεντές. Και 
τι μ’ αυτό; Όλα τα ταξί Μερσεντές δεν ήταν; 
Αν μπορούσε να αναγνωρίσει το μοντέλο θα 
ησύχαζε λίγο. Ποτέ δεν είχε ενδιαφερθεί για 
αυτοκίνητα. Και ο παππούς ήταν αυτοκινητι-
στής. Όλη του η ζωή στο δρόμο. Όταν μάλι-
στα είχαν κατέβει στα τέλη της δεκαετίας του 
εξήντα στην Αθήνα, είχε δουλέψει μερικά 
χρόνια οδηγός στο ταξί κάποιου άλλου. Λίγο 
πιο ξύπνιος να ’μουν θα ’χα αγοράσει το δικό 
μου και θα ’μασταν όλοι μια χαρά τώρα. Έλε-
γε πως μπορούσες να τα αγοράσεις σχεδόν 
τζάμπα τότε. Κάτι με το βασιλιά, δε θυμόταν. 
Ίσως να ήταν και από άλλη ιστορία αυτό. Πά-
ντα μπέρδευε τις ιστορίες του παππού. Όσες 
φορές και να τις είχε ακούσει.

— Από που να πάω;
Φωνή συνηθισμένη. Δε θα μπορούσε να 

την αναγνωρίσει αν την ξανάκουγε. Σκέφτη-
κε προσεχτικά τις επιλογές. Από κέντρο ή 
Χαμοστέρνας.

— Από κέντρο.
Ήξερε καλύτερα τη διαδρομή.
Το ίδιο είναι. Δεν έχει κίνηση τέτοια ώρα.
Δεν απαντά. Κάτι ψαχουλεύει πάλι. Ο 

ίδιος ήχος, αλλά σα να κρεμάει κάτι τώρα. 
Τι είναι; Ενα απ’ αυτά τα δεντράκια, που μυ-
ρίζουν φρούτα. Ο παππούς τα σιχαινόταν. 
Να μην τα βάζεις αυτά. Μαυρίζουν τα πνευ-
μόνια. Αφού τον είχε ρωτήσει αν μπορούσε 
να καπνίσει, γιατί το κρεμάει τώρα αυτό; 

Δεν ξέρω τι με έπιασε και μιλώ. Αναγνώ-
στη θα νομίζεις πως έχω πελάτη στο διπλα-
νό κάθισμα. Μα είμαι μόνος, γυρνώ από 
τη τελευταία διαδρομή της ημέρας και να 
τώρα περνώ από τη γειτονιά που τον σκό-
τωσαν, τη γειτονιά των φτωχοδιαβόλων και 

των γιαγιάδων που οι στέγες τους στάζουν. 
Και βρέχει τώρα, και έχουμε νέο πρόεδρο 
στη χώρα, και με έχει πιάσει η μοναξιά.

8 Baba = “πατέρας” στη διάλεκτο Κόσα.
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Κάτι τέτοιοι μαλάκες μας χαλάνε την 
πιάτσα. 
Είναι τρίτος και το λεωφορείο ξε-

φορτώνει καμιά εικοσαριά άτομα. Παίρνει 
μια κοπέλα που κοιτάζει κάτω. Καλή περι-
οχή, τον βολεύει. Έχει κι ένα καλό μαγαζί 
εκεί κοντά να πιει κάνα καφέ της προκοπής. 
Αυτός εδώ δεν πίνεται. Πάει να σβήσει το 

διαδρομή

Θεοδώρα 
Ευαγγελοπούλου

Αγέρωχα και αμετακίνητα· πράγματα σε κατάσταση ελάχιστης κίνησης. Κι 
όμως υπάρχουν τόποι που βλέπουμε μέσα από όσους κοιτάμε. Η ιστορία του 
Βασίλη Κυριακίδη μετράει τις πιθανότητες να πάει κανείς εκεί με ταξί.

το παγκάκι ή μια ιστορία με ταξιτζή

Βασίλης 
ΚυριακίδηςΚαθόταν στο παγκάκι απέναντι από τα 

ταξί και σκεφτόταν τις επιλογές του. 
Το πρώτο ταξί, ήταν προφανές ότι 

θα τον πήγαινε σπίτι του. Το δεύτερο κατά 
πάσα πιθανότητα θα τον έκανε ένα κύκλο 
γύρω από τη πλατεία και θα τον ξανάφερ-
νε στο ίδιο σημείο. Και θα καθόταν όπως 
τώρα απέναντι από τα 3 παρόμοια ταξί, σαν 
να μην είχε κάνει τίποτα. Πεταμένα χρήμα-

τσιγάρο αλλά καπνίζει κι αυτή. Καλώς. Κα-
τεβάζει τα παράθυρα να μη μυρίσει το αυ-
τοκίνητο και φωνάζει πάλι ο άλλος. Που στο 
διάολο έχει βάλει και κείνα τα αποσμητικά 
που του δίνουν στο πλυντήριο; Βρίσκει ένα 
και το κρεμάει. Θα την αφήσει και θα κάνει 
διάλειμμα μετά. Φτάνουν όσο η ταρίφα εί-
ναι ακόμα διπλή. 

τα. Και οι ίδιοι ταξιτζήδες θα τον κοιτούσαν 
περίεργα. Όπως τώρα θα τον παρακολου-
θούσαν σε κάθε του κίνηση, υποκρινόμε-
νοι τους περίλυπους. Και αν έκανε τη βόλ-
τα γύρω από τη πλατεία κάποια στιγμή θα 
ερχόταν φάτσα με το καμπαναριό. Αυτό το 
ψηλό, μακρόστενο χτίσμα με το ρολόι απά-
νω. Που δεν είχε κανένα λόγο να είναι εκεί. 
Δεν ήθελε να το βλέπει. Σάμπως είχε κάτι 

Και γιατί στρίβει εδώ; Δεν το ξέρει το στενό. 
Ούτε ένας περαστικός έξω. Οι ασφάλειες 
ανοιχτές. Δρόμο θα κόβει. Αλλωστε ήταν και 
οι κάμερες στο σταθμό. Θα τον έβρισκαν. Τι 
ωφελούσε όμως; Δε φυλασσόταν αρκετά.

Σκέφτηκε πάλι τον παππού που την κα-
τέβαζε στο κέντρο όταν αυτή ήταν μικρό κο-
ριτσάκι. Τον Μάρτιο του 81 είχε πάρει τη σύ-
νταξή του. Δυο μήνες μετά που γεννήθηκε. 
Της είχε αδυναμία. Ήθελαν και οι δυο τους 
να είναι όλη την ώρα έξω. Πήγαιναν βόλτες 
και της μάθαινε τις στάσεις που δούλευε. Με 
τα παλιά ονόματα. Τα είχε ξεχάσει κι αυτά. 

Ο παππούς βέβαια δεν τα ξέχασε ποτέ. Όλα 
τα ξέχασε, αυτά όχι. Συνέχιζε να κατεβαίνει 
στην Αθήνα με το λεωφορείο και δεν ξέχασε 
ποτέ πως να γυρίσει σπίτι.

Μπήκε από την πρώτη είσοδο. Του έδω-
σε οδηγίες να φτάσουν.

— Εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά.
Του έδωσε δέκα.

— Ευχαριστώ. Μισό λεπτό να πάρω και 
την τσάντα.

Ανοιξε την πόρτα και την πήρε.
— Καλή συνέχεια.

Καμία ανταπόκριση.
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“για την πατρίδα μας είπαν…”

Ειρήνη 
Λαρδούτσου

Υπάρχει η δημόσια ζωή — εκεί ανήκει το επάγγελμα που ασκούν οι 
άνθρωποι. Υπάρχει η ιδιωτική ζωή — εκεί κρύβεται ο πόνος που κουβαλά ο 
καθένας. Πώς να μεσολαβήσεις ανάμεσα; Υπάρχει τίποτα που να μπορεί να 
πει κανείς;

:19 μ.μ. ακριβώς. Σταδίου και κάτι. 
Ανεμοβρόχι και άνθρωποι σε εμετικό 
πολτό, στο κάδρο ενός μεσήλικα Νο-

έμβρη.
Η μαύρη του ομπρέλα γύρισε ανάποδα. 

Την έκλεισε βίαια ευλογώντας την τύχη του 
για το κίτρινο toyota που σταμάτησε μπρο-
στά του.

— Που πάμε;
— Βριλήσσια, πίσω από το κολυμβητή-

ριο.
Το μαύρο περιβραχιόνιο τού φρέναρε 

την ανάσα, βίαια, μετωπικά. Καιρό είχε να 
δει. Το βλέμμα του, βδέλλα, ρουφούσε πό-
ντο πόντο το πανί του θανάτου στο μπρά-
τσο του οδηγού. Πρέπει να ’μεινε για λίγα 
λεπτά που μέτρησαν για ώρες καθηλωμέ-

νος, αριθμώντας και ζυγίζοντας τις υποθέ-
σεις του και φτιάχνοντας σενάρια που δεν 
τον αφορούσαν.

Συνειδητοποίησε ότι η κακοδιπλωμένη 
του ομπρέλα που μαζεύτηκε πρόχειρα, του 
μούσκεψε τα γόνατα. Βάλθηκε να την τα-
κτοποιεί, όταν ένιωσε τη ματιά του οδηγού 
μέσα από το καθρεφτάκι.

Ματιά λοξή, βυσσινιά, καπνισμένη, μα-
στίγιο στη ντροπή του. Κοκκίνισε, κάηκε 
απότομα σαν κραγμένος ιερόσυλος, σαν 
απρόσκλητος μουσαφίρης σ’ ένα πόνο μο-
νόχνοτο, που δε γούσταρε επισκέψεις. Αιφ-
νίδια τα ρουθούνια του μπούκωσαν από 
τη γνώριμη μυρωδιά των ταξί ανάκατη με 
αυτή της βροχής σε ομηρία. Τεντώνοντας 
το λαιμό για ν’ ανοίξει δρόμο στο οξυγόνο 

όμορφο, ή μήπως ήταν επιβλητικό, τρομά-
ρα τους, που το αφήναν να χάσκει από ψηλά 
σαν μάτι δαιμονικό, και να φτύνει γρουσου-
ζιά σε όσους περνάνε από κάτω. Το ένιωθε 
ακριβώς πίσω από το κεφάλι του, να υψώ-
νεται υπεροπτικά και αισθανόταν να περ-
πατάν μυρμήγκια μέσα στα αυτιά του. Τα 
ένιωθε να περπατάνε στα χέρια του και στα 
πόδια του. Καταραμένο καμπαναριό. Δεν 
θα μπορούσε να γίνει σεισμός και να πέσει; 
Να πέσουν τα πάντα, να γκρεμιστούν όλα, 
να μείνει μια ανοιχτωσιά χωρίς δρόμους, 
να μη χρειάζεται ταξί για να πας πουθενά. 
Ραδίκια να φύτρωναν μέσα στα συντρίμμια 
και παπαρούνες, αγριόχορτα και αγριόδε-
ντρα. Να μπορούσαν τα παιδιά να παίζουν 
κρυφτό. Όπως στο χωριό. Το τρίτο ταξί θα 
μπορούσε να τον πάει σε ένα τέτοιο μέρος, 
αναρωτήθηκε. Πιθανόν. Ο ταξιτζής στο 3 
φαινόταν πάντα καλός. Όχι σαν τους άλ-
λους δύο που συνεχώς έστελναν μηνύματα 

στο περιπτερά να πάει να αλλάξει την ώρα 
στο καμπαναριό για να γελάνε μαζί του. Το 
κοίταξε έτοιμος. Όμως άκουσε τη φωνή 
από το οδηγό του πρώτου ταξί. «Μπες μέσα 
ρε καραγκιόζη, μπες μέσα ρε μπινέ να σε 
πάω σπίτι σου, σε θέλει η μαμά σου, να 
πιεις το γαλατάκι, παλιομαλάκα, που θέλεις 
και βόλτα, μπάσταρδε, κόπανε, μπάσταρδε, 
μπάσταρδε!» Σήκωσε το κεφάλι. Ο ταξιτζής 
έκανε το περίλυπο.

Κάποια μέρα… Δεν ήταν σίγουρος. Αλλά 
έπρεπε κάτι να κάνει για όλο αυτό. Σηκώ-
θηκε απ’ το παγκάκι. Λίγα βήματα στο πεζο-
δρόμιο, κοίταξε ειρωνικά το ρολόι. 1:30.

Και καλά.
Εντάξει.
Χαιρέτησε τον 3. Την επόμενη φορά.
Μπήκε στο πρώτο ταξί.
— Πάμε σπίτι Γιωργάκη;
— Ναι, ακούστηκε μέσα απ’ τα δόντια 

του.
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Η μηχανή του ταξί καίει βενζίνη, όπως και τα μπουκάλια των μολότοφ. Οι 
δυο πλευρές έρχονται αντιμέτωπες. Και οι δυο έχουν λόγους να νιώθουν 
κυνηγημένες.

Έπρεπε να βρω τρόπο να ξεφύγω.
Ο αέρας είχε γεμίσει με καπνούς 
που μου έκαιγαν το λαρύγγι. Παντού 

φωτιές. Κυκλωμένος απ’ όλες τις πλευρές, 
το σακίδιο γινόταν ολοένα και πιο βαρύ.

Δεν είχα πια χρόνο να σκεφτώ τίποτα. 
Έπρεπε να βρω τρόπο να ξεφύγω. Βγήκα 
απ’ το στενό στο δρόμο. Ένα ταξί περνού-
σε με γρήγορους ελιγμούς δίπλα από τους 
αναμμένους κάδους. Σήκωσα το χέρι. Στα-

οι φωτιές

Χρήστος 
Μανωλάκης

μάτησε απότομα μπροστά μου. Άνοιξα την 
πόρτα και μπήκα μέσα.

Ο οδηγός, πάτησε γκάζι και άρχισε ξανά 
τους ελιγμούς. Με τα χέρια σφιγμένα στο τι-
μόνι, με κοίταξε απ’ τον καθρέπτη. Αναγνώ-
ρισε την ταραχή μου, κι άρχισε να μιλά.

«Να τους πάρει ο διάολος όλους. Όλους. 
Βάλθηκαν να βάλουν φωτιά σ’ όλη την 
πόλη. Τι είναι τούτο το κακό, πρώτη φορά το 
βλέπω. Να πάνε να δουλέψουν να βγάλουν 

και σφίγγοντας με δύναμη την καπαρντίνα 
πάνω του —περισσότερο για να πιέσει το 
στομάχι του— τον είδε. Πίσω από το λεβιέ 
των ταχυτήτων, στην κονσόλα, σε φωτό 
στιγμής απ’ αυτές που προτάσσουν το θρά-
σος τους στο χρόνο, τα χορτάτα τσίνορα στο 
κοντοκουρεμένο κεφάλι με το πλατύ χαμό-
γελο, λοιδορούσαν το παρόν.

«Το παιδί μου», ήρθε το χαστούκι στη σι-
ωπή.

Ανατρίχιασε. Τούρτουρο με στρατιές 
μυρμηγκιών ανηφόρισαν από τα πέλματα 
στο μεδούλι της ραχοκοκαλιάς του. Εκβία-
σε το μυαλό του να γεμίσει με τυχαίες, διά-
φορες και αδιάφορες σκέψεις. Το στόμα του 
είχε αλλάξει γεύση.

«Το παιδί μου», επανέλαβε ο πατέρας, 
σα να ’θελε να το ξαναγεννήσει.

«Πιλότο τον είχα. Αξιωματικό. Στην Πο-
λεμική Αεροπορία. Το παιδί μου. Πάνε έξι 
μήνες που μού έπεσε. Με Μιράζ. Έξι μήνες 
που μας έθαψαν. Μας κήδεψαν με δόξα, με 
σημαία. Για την πατρίδα μας είπαν. Έκλα-
ψαν κιόλας. Μας έσφιξαν και το χέρι. Μας 
κράτησαν και τον ώμο. Το δικό μου. Του 
παιδιού μου δε βρέθηκε.»

«Το άκουσα, κουράγιο», ψέλλισε τραβώ-
ντας τη γλώσσα από το λαρύγγι του. «Ισως 
και να ’τανε γραφτό του τελικά … ποιος ξέ-

ρει…» κατέληξε δίχως πνοή και σάλιο. «Λυ-
πάμαι πολύ.»

Και;
Και μετά τι;
Τι άλλαζε άραγε με τη λύπη; Ποιος θρή-

νος που ξεχάστηκε στη χόβολη, ποιοι κό-
μποι και ποια τούρτουρα θα μπορούσαν να 
κάνουν τα χορτάτα τσίνορα ν’ ανοιγοκλεί-
σουν και πάλι; Η φωτό στιγμής κατάφερε ν’ 
αντέξει στο χρόνο, στο πλάι του πατέρα με 
το βυσσινή βλέμμα. Οι εικόνες και οι στιγ-
μές ανεπηρέαστες έξω από το ταξί έτρεχαν, 
διαλαλώντας τη νίκη τους πάνω στη τυχαία 
στιγμή που άλλαξε τον ρου της ψυχής και 
την έστρεψε στο πένθος. Τίποτα δεν μπο-
ρούσε ν’ αλλάξει τις αποφάσεις “του ερή-
μην”.

Tίποτα δεν ξανακούστηκε και μες το κί-
τρινο toyota. Δεν άλλαξε όψη, έκφραση, 
θερμοκρασία. Τίποτα. Τίποτα εκτός από τους 
κόμπους των αρθρώσεων εκεί στις στροφές 
του τιμονιού που άσπρισαν και άσπροι έμει-
ναν ως και το τέλος της διαδρομής.

Πίσω από το κολυμβητήριο, στην αρχή 
των Βριλησσίων, σταμάτησε. Απλωσε το 
χέρι το δεμένο με τον πόνο και πήρε τα κό-
μιστρα.

«Για την πατρίδα μας είπαν και μας έθα-
ψαν», κατέληξε και έδωσε (τα) ρέστα.
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πίσω στο μέλλον
Rain falling from the skies / Like lonely tears through misty eyes / Rain 
streaming down my face / Brings memories my heart cannot erase/ Here 
alone in all my sorrows / Waiting for the clouds to hurry by / Praying that a 
new tomorrow / Will put the sun back in the sky

(“Rain”, Frank Sinatra)

Αλέξανδρος 
Ντερπούλης Άρχισε να ψιχαλίζει. Το ταξί που στα-

μάτησε μπροστά του, τον έκανε να 
πιστέψει πως κάτι τέτοια συμβαί-

νουν τελικά και στην πραγματικότητα.
«Μπες μέσα», φώναξε ο νεαρός Ταξιτζής. 

«Θα βρέξει ο Θεός το Θεό». Άναψε τσιγάρο. 
Κοίταξε εξεταστικά τον Πελάτη. «Κάποιον 
μου θυμίζεις.»

«Μοιάζω λένε στον Σινάτρα», αστειεύ-
τηκε ο Πελάτης.

«Μεγάλη μαφία, την πουτάνα μου μέσα.» 

Έπεσε σιωπή για δευτερόλεπτα. «Πού σε 
πάμε καλόπαιδο;» ρώτησε αμέσως μετά.

«Στο Αιγάλεω.»
«Είσαι Αιγαλιώτης;», ρώτησε με ενδια-

φέρον ο Ταξιτζής.
«Ναι.»
«Κι εγώ…» Η ματιά του χάθηκε στο άπει-

ρο. «Όχι εγώ, ο μαλάκας που γκάστρωσε τη 
μάνα μου. Πού κοντά σε πάω;»

«Στο 1ο Δημοτικό σχολείο.»
«Της Φρειδερίκης;», ρώτησε. Κάτι αδιό-

κανένα μεροκάματο, οι αλήτες. Να δουν τι 
είναι η ζωή, εκεί τους θέλω μάγκες. Κι όχι 
να καίνε τους κάδους και τις τράπεζες.»

Γύρισα για λίγο το βλέμμα, τον κοίταξα.
(Οι φωτιές στους κάδους είναι…)

«Έχω από το πρωί, δέκα ώρες κλεισμένες 
πάνω στο τιμόνι. Δέκα ώρες και ούτε είκοσι 
ευρώ, με το χαμό που γίνεται. Τι να πρωτο-
πληρώσω; Το νοίκι, τους λογαριασμούς, τα 
παιδιά, ή τα δύο δάνεια που μου ’χουν γίνει 
θηλιά στο λαιμό; Χώρια η πιστωτική. Ποιος 
θα μου δώσει το μεροκάματο που έχασα; 
Αλήτες. Μόνο να καίνε τα ξένα ξέρουνε. Ας 
έρθει η φωτιά στα μπατζάκια τους, και τότε 
να δούμε την παλικαριά τους. Να τους κυνη-
γάνε οι τράπεζες, οι εφορίες, κι οι λογαρια-
σμοί. Τότε να δω τη μαγκιά τους.»

(Οι φωτιές στους κάδους 
είναι το αντίπυρο1 μιας φωτιάς 

που μας καίει όλους)

1 Μορφή κατάσβεσης πυρκαγιάς. Δημιουργού-
νται τεχνητές, ελεγχόμενες φωτιές, οι οποίες, 
όταν συναντηθούν με την κύρια πυρκαγιά, τη 
σβήνουν.

Σταμάτησε να μιλά προσπαθώντας να ελέγ-
ξει, μαζί με το αυτοκίνητο, και το θυμό του. 
Άναψε τσιγάρο. Τράβηξε μια ρουφηξιά, ξε-
φυσώντας βαριά. Το μάτι του έπεσε πάνω 
στο σακίδιο που κρατούσα σφιχτά.

«Εσύ παλικάρι, πως και τέτοια ώρα έξω; 
Φροντιστήριο ήσουν;»

Έσφιξα περισσότερο το σακίδιο, κι απο-
κρίθηκα χαμογελώντας αμήχανα:

«Α, ναι φροντιστήριο.»
Έπρεπε να βρω τρόπο να ξεφύγω.

(απ’ τις τόσες φωτιές…)
Το ταξί, έστριψε μέσα στο στενό. Τη στιγμή 
που πλήρωνα, ο οδηγός απάντησε σε μια 
κλήση του κέντρου. Θα έμπαινε ξανά στο 
χαμό, μέσα στις φωτιές. Με τα χέρια σφιγ-
μένα πάνω στο τιμόνι, κάνοντας γρήγορους 
ελιγμούς για ν’ αποφύγει τους αναμμένους 
κάδους. Βρίζοντας και καπνίζοντας.

Ποιος, άλλωστε, θα του πλήρωνε το με-
ροκάματο που έχασε;
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Στην  ιστορία της  Θεοδοσίας Ράπτου τύχες ανθρώπων κι αντικειμένων 
δένονται ξαφνικά τόσο που γίνονται ένα.  ένα σώμα που πονάει απ’ την 
υγρασία και δυσανασχετεί με τους θορύβους, μια βιογραφία κοινή φυγή.

η ιστορία ενός ταξιτζή

Θεοδοσία 
Ράπτου«Το λοιπόν, μαντάμ, παλιόκαιρος. 

Σαπίσαμε. Κι εγώ κι η μπου-
μπού! Αλλά, τι να κάνεις, ένεκα 

το μεροκάματο. Πού σας πάω…;»
Μιλούσε κι έριχνε κλεφτές, αναγνωρι-

στικές ματιές απ’ το καθρεφτάκι. Συναντή-
θηκαν τα μάτια μας. Απροσδιόριστη ηλικία. 

Ούτε νέος, ούτε γέρος. Σκαμμένο, τυραγνι-
σμένο πρόσωπο. Το τσιγάρο έκτο δάχτυλο.

Δεν είχα όρεξη για κουβέντα. Γενικά. Το 
χειρότερό μου η κουβέντα μαζί του. Μα 
κι αυτός δεν ήθελε διάλογο. Μιλούσε, από 
ανάγκη να μιλήσει σε κάποιον. Περισσότε-
ρο για ν’ ακούει τη φωνή του. Παρέα του οι 

ρατα απειλητικό φάνηκε στη ματιά του.
«Δεν το ξέρει κανείς έτσι πλέον», σχολί-

ασε ο Πελάτης.
«Εγώ το ξέρω πολύ καλά.»
Και έτσι ξαφνικά, όπως κάνουν όλοι οι 

ταξιτζήδες, ξεφύσηξε και άρχισε να αφη-
γείται την ιστορία μιας μοδίστρας, της κυ-
ρα-Ρίτας. Ο Πελάτης την ήξερε. Έμενε σ’ ένα 
σπίτι πιο κάτω από το δικό του. Κλειστή γυ-
ναίκα, χωρίς άντρα, χωρίς συγγενείς στην 
Αθήνα και χωρίς φίλους. Κανείς δεν την 
έβλεπε παρά μονάχα όταν νωρίς το πρωί 
έβγαινε για να τινάξει τα στρωσίδια της, με 
τέτοια μανία λες και ήθελε να τινάξει από 
πάνω τους μια ζωή ολάκερη. Κάποιος από 
τη γειτονιά πήγαινε κρυφά κάθε ξημέρωμα 
πριν φύγει για την δουλειά του, ταράτσα-
ταράτσα, τρεις στη σειρά, και κατέβαινε 
στην πίσω αυλή του σπιτιού της. Όταν η κυ-
ρα-Ρίτα του ανακοίνωσε ότι έμεινε έγκυος, 
αυτός την κατηγόρησε ότι πηδιόταν και με 
άλλους. Η γυναίκα εξαφανίστηκε για αρκε-
τό καιρό. Γέννησε στο χωριό της. Το παιδί 
μεγάλωσε με τη γιαγιά του. Τη μητέρα του 
τη συνάντησε μεγάλος πια όταν απολύθηκε 
από φαντάρος και του είπε όλη την ιστορία. 
Του είχε πάρει ταξί με τις οικονομίες που 
είχε κάνει όλα αυτά τα χρόνια.

«Μπορεί και να τον ξέρεις το ρεμάλι. Να, 
εδώ μένει, την πίστη μου μέσα», είπε φτύ-
νοντας έξω από το παράθυρο.

«Εδώ είμαστε», είπε ο Πελάτης ταυτό-

χρονα.
«Μένεις σε αυτό το σπίτι;», ρώτησε δεί-

χνοντας το σπίτι ακριβώς μπροστά τους. Τα 
μάτια του στένεψαν.

«Όχι!», ήρθε απότομα η απάντηση. «Στο 
δίπλα μένω», είπε με όση πειστικότητα δι-
έθετε.

Ο Ταξιτζής έδωσε πίσω τα χρήματα που 
μόλις είχε πάρει.

«Δώρο από μένα. Για την ψυχή της μάνας 
μου», είπε κοφτά. “Και πού ’σαι, δεν μοιά-
ζεις καθόλου στο Σινάτρα! Εγώ στο λέω.» 
Με γρήγορη γκαζιά το αυτοκίνητο σπίναρε 
στον υγρό δρόμο. Εξαφανίσθηκε.

Ο Πελάτης έμεινε για λίγο έξω από τη 
μονοκατοικία με τον τεράστιο φίκο. Το 
ύψος του μαρτυρούσε ότι στεκόταν εκεί για 
πολλά χρόνια. Οι γονείς του μέσα θα έπαι-
ζαν μπιρίμπα, όπως συνήθως, από τότε 
που βγήκαν στη σύνταξη. Ο πατέρας του θα 
έκλεβε στα χαρτιά την μητέρα του και αυτή 
θα τον έλεγε Μαφία και Σινάτρα, όπως τον 
αποκαλούσαν στα νειάτα του. Γύρισε προς 
το σπίτι που κάποτε έμενε η κυρά Ρίτα. 
Τρεις ταράτσες τους χώριζαν. Δεν ήθελε να 
σκεφτεί τίποτα περισσότερο.

Η βροχή είχε ήδη δυναμώσει, έκανε τους 
δρόμους να μοιάζουν με βρώμικα ποτάμια 
που παράσερναν στο διάβα τους κάθε λο-
γής σκουπίδια, ξεπλένοντας τη λάσπη που 
είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ώρες.
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είχα χρέος
Είναι φορές που οι κούρσες γίνονται χρόνιες. Υποσχέσεις, αποστάσεις, 
αφοσίωση κόπος και εκπλήρωση είναι τα υλικά αυτής της ιστορίας με 
ευαίσθητες άκρες από τη Χριστίνα Σιάπα.

Χριστίνα 
Σιάπα Εκείνη την εποχή μπαρκάρανε πολ-

λοί. Ερήμωναν τα χωριά, άδειαζαν οι 
πλατείες.

Δουλειές δεν υπήρχαν, το ψωμί λιγοστό. 
Είχα έναν μπάρμπα — είχε κούρσα — με 
έβαλε νωρίς στο τιμόνι, γλίτωσα την ξενι-
τιά. Ειδεμή θα είχα φύγει και εγώ με τους 
άλλους.

Με τον καιρό το φρόντιζα, το γυάλιζα, το 
αγάπησα… Ήξερα όλους τους δρόμους και 

τους παράδρομους της περιοχής και ακόμα 
παραπέρα. Κουβαλούσα κόσμο πολύ και 
κουβέντα παραέξω δεν έβγαινε.

Μια μέρα είχε πέσει σινιάκι, ψυχή δεν 
κυκλοφορούσε. Αναδουλειά καταραμένη. 
Πετάγομαι στο καφενείο του Πίπη, πίνω 
ένα ποντς να συνέλθω. Είχε μια παλιά σό-
μπα, ζεσταίνονταν και άλλοι εκεί. Ανοίγει η 
πόρτα μπαίνει ο Μιχάλης. Στην ίδια γειτονιά, 
ένα σπίτι παρακάτω μοναχογιός της κυρα-

ρυθμικές κινήσεις των υαλοκαθαριστήρων.
Τι ήταν αυτό που πυροδότησε τις ανα-

μνήσεις του και γιατί σε μένα; Ψάξε και 
βρες.

Τι είχε να θυμάται; Από μικρό παιδί στο 
μόχθο των χωραφιών. Τελείωνε η συγκομι-
δή κι ύστερα πήγαιναν στο σχολείο. Τελειω-
μένος Σεπτέμβρης, καμιά φορά και Οκτώ-
βρης. Καλλιεργούσαν πιπέρι στον τόπο του. 
Το μάζευαν πράσινο και τρυφερό. Υπήρχαν 
ένα-δυο συσκευαστήρια στην περιοχή και η 
παραγωγή έφευγε για τις αραβικές χώρες. 
Καλή αγορά, καλή τιμή. Δεν έμεναν από 
δουλειά καθώς ο τόπος ήταν εύφορος και η 
παραγωγή άφθονη.

Μεγάλος πια, όλη τη μέρα στα χωράφια 
κάτω από ήλιο ανελέητο. Δουλειά απ’ το 
πρωί μέχρι το βράδυ. Κλεφτά μόνο καμιά 
μπουκιά ψωμί και νερό. Τα χέρια μηχανές. 
Έπρεπε να προλάβουν, να μην μεγαλώσει 
το πιπέρι και τραχέψει. Και το βράδυ, με 
μπύρες ξεροσφύρι, στο καφενείο να κου-
βεντιάζουν τι άλλο; Για τη σοδειά, για το 
πιπέρι. Πότε τελειώνουν το μάζεμα. Τι τιμή 
θα πιάσει. Πότε θα πληρωθούν. Να πληρω-
θούν, για να πληρώσουν. Να βγάλουν το 
χειμώνα.

«Όλο το καλοκαίρι στράγγισα στη δου-
λειά. Ιδρώτας και ήλιος. Λαχταρούσα να 

ξεδώσω. Και τα ’φερε η κατάρα, μαντάμ, κι 
έμπλεξα στα ζάρια».

Ζεστό το χρήμα στην τσέπη του παντε-
λονιού του, ο ιδρώτας κι ο κόπος του κα-
λοκαιριού στα χέρια του. Κι ο αέρας του 
τζογαδόρου να κάνει τα ζάρια να χορεύουν. 
Ρέντα φοβερή! Τα ’σπαγε και ξανάριχνε. Κι 
όλοι οι γύροι δικοί του. Μαγνήτης κρατού-
σε το βλέμμα και τα χέρια του και δεν τον 
άφηνε να ξεμακρύνει. Το μυαλό του κολλη-
μένο. Μαζεύτηκαν γύρω οι περίεργοι και 
στοιχημάτιζαν. Αλλος έτσι κι άλλος αλλιώς. 
Κι ο Γιώργης απ’ το διπλανό χωριό, ο άσσος 
στα ζάρια, «Θα χάσεις!», του ’πε. «Θα σε 
κάνω εγώ να χάσεις! Βάζω στοίχημα το ταξί 
μου».

Δεν έχασε. Κέρδισε. Στα ζάρια, τη μπου-
μπού! Τι να το κάνεις; Κατάρα κι ανάθεμα 
οι χωριανοί. Δεν ξαναπήγε στο χωριό του. 
Παράδεισος και κόλαση η “μπουμπού”, το 
μωρό του. Το διαβατήριό του από τη μίζε-
ρη ζωή των χωραφιών, το λούσο του, όπως 
νόμιζε στην αρχή. Μα και η καταδίκη του. 
Φυγάς στον τόπο του. Κριματισμένος δίχως 
κρίμα. Τι έφταιγε; Θα μπορούσε να είναι αυ-
τός ο χαμένος.

«Δεκαπέντε ευρώ, μαντάμ. Και σιγά την 
πόρτα. Στη μπουμπού δεν αρέσουν οι θόρυ-
βοι».
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Βαγγελιώς. Λίγο μικρότερός μου. Ανάμεσα 
σε τέσσερις αδερφές ο στερνότερος. Πατέ-
ρας, θείος στην Αμερική ήταν κονομημένος 
για τότες. Παλικάρι δυο μέτρα. Με παίρνει 
παράμερα:

— Θόδωρε μεθαύριο μπαρκάρω. Θα βά-
λεις την κούρσα για τον Πειραιά;

— Είμαστε σύμφωνοι του λέω.
Ξεκινήσαμε χάραμα. Βουβός όλη την 

ώρα. Αυτό το σέβομαι. Κάπνιζε και κοιτού-
σε έξω. Αμα φτάσαμε στα Τέμπη:

— Θα κάνουμε μια στάση, του λέω. Το 
’χω τάμα κάθε που περνάω από δω να ανά-
βω κερί στην Χάρη της.

Περπατήσαμε κανά δυο βήματα τον 
έβλεπα ήθελε να μιλήσει.

— Πώς αυτό βρε Μιχαλιό; Βγάζει ένα 
τσαλακωμένο χαρτί:

Σιδηρόδρομος κατέρρευσε. Στοπ.
Πατέρας συγχωρέθη. Στοπ.
Ανάγκη έλθεις το συντομότερον διά άμε-

ση ταχτοποίηση χρεών. Στοπ.
— Καταλαβαίνεις; Τον έχασα πριν τον 

γνωρίσω. Όταν έφυγε για δεύτερη φορά 
ήμουν παιδί στη κούνια. Καμάρωνε που ’χε 
γιο. Έλεγε: «Θα δουλέψω όσο να μεγαλώ-
σει και ύστερα θα ’ρθω να τόνε χαρώ.» Είχε 
και τις κόρες, έπρεπε να τις προικίσει. Δού-
λευε και έπινε, έπινε και δούλευε. Εμάς μας 
έστελνε πάντα το κομπόδεμα. Τίποτα δεν 
ξέραμε. Τον τελευταίο καιρό έγραψε στην 
μάνα πως θα ’ρχόταν. «Δεν μπορώ άλλο 
Βαγγελιώ», της έγραφε. «Εδώ στην ξενιτιά 
ούτε στα όνειρα δεν μπορώ να θυμηθώ το 
πρόσωπο σου, τα πρόσωπα των παιδιών 
μας.»

— Και την Μαριγώ, που την αφήνεις;

— Θα γυρίσω. Θα την πάρω. Υποσχέθη-
κα. Άμα πληρώσω τα χρέη, βγάλω λίγα δο-
λάρια θα γυρίσω.

Σαν φτάσαμε, είχε σκοτεινιάσει. Θα 
’φευγε το άλλο πρωί χαράματα με το Queen 
Μary.

— Θέλω μια χάρη.
— Ό,τι θέλεις.
— Θέλω να ακούσω μπουζούκι. Πάμε 

στον Τσιτσάνη.
Ανέβηκε στη πίστα ζυγίζοντας μια το δεξί 

μια το αριστερό μια συννεφιασμένη Κυρια-
κή. Βγάλαμε την νύχτα εκεί. Σαν έφεξε τον 
πήγα στο λιμάνι.

— Μου στάθηκες σαν αδελφός μου λέει.
Γυρνάει να με πληρώσει, του λέω:
— Όταν γυρίσεις με το καλό.
— Ε δεν θα αργήσω τότε. Έχω χρέος, 

λέει και μου χαμογελάει.
Μου σφίγγει το χέρι, τον αποχαιρετώ.
Σαν γύρισα στο καφενείο θέλησαν να 

πληροφορηθούν τα νέα. Τι ανάγκη είχε να 
μπαρκάρει; Μην είχε τραβήγματα με τον 
νόμο; Μην γκάστρωσε καμία και δεν ήθελε 
να την στεφανωθεί; Κουβέντα δεν βγήκε 
από μένα.

Μαθαίναμε κανά νέο του που και που. 
Λέγανε πως έκανε επιχειρήσεις, πρόκοψε.

Η Μαριγώ έφυγε στην Σαλονίκη. Την 
πήρε μια θεία της εκεί ψυχοπαίδι. Την κλη-
ρονόμησε όταν πέθανε. Δεν παντρεύτηκε 
λένε.

Πέρασαν είκοσι-πέντε χρόνια.
Με δυσκολία αναγνώρισα τον γκριζο-

μάλλη μεσόκοπο στην πόρτα. Μόνο το χα-
μόγελο είχε κάτι το γνώριμο.

«Είχα ένα χρέος», μου λέει.

Εκείνη την εποχή μπαρκάρανε πολλοί. 
Είχα έναν μπάρμπα — είχε κούρσα — 
με έβαλε νωρίς στο τιμόνι. Μια μέρα 

έρχεται ο Μιχάλης.
— Θόδωρε μεθαύριο μπαρκάρω. Θα βά-

λεις την κούρσα για τον Πειραιά; Στην ίδια 
γειτονιά, ένα σπίτι παρακάτω μοναχογιός 
της κυρα-Βαγγελιώς.Πατέρας, στην Αμερι-
κή ήταν κονομημένος για τότες. Παλικάρι 
δυο μέτρα. Δεν ρώτησα τίποτα, μόνο συμ-
φώνησα.

Σαν βγήκαμε στον δρόμο μου δείχνει 

ένα χαρτί:
Σιδηρόδρομος κατέρρευσε. Στοπ.
Πατέρας συγχωρέθη. Στοπ.
Ανάγκη έλθεις το συντομότερον διά άμε-

ση ταχτοποίηση χρεών. Στοπ.
Άμα φτάσαμε γυρνάει να με πληρώσει, 

του λέω:
— Όταν γυρίσεις με το καλό.
— Ε δεν θα αργήσω τότε. Έχω χρέος, 

λέει και μου χαμογελάει.
Πέρασαν είκοσι-πέντε χρόνια.
Με δυσκολία αναγνώρισα τον γκριζο-

!
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Κ.Δ. 
Σουλτάνης

το χόλντεν αυστραλίας το παλιό
Η ιστορία του Κ.Δ. Σουλτάνη ακολουθεί τα χνάρια αυτής του Βαλτινού. Η 
καίρια όμως τριπλή επανάληψη μιας φράσης την εξειδικεύει, τη ριζώνει στο 
τοπικό και ταυτόχρονα τη διανοίγει αγγίζοντας το θέμα του εμφυλίου που 
βαθιά επηρέασε τη μοίρα της χώρας και τις αποφάσεις των ανθρώπων, στα 
πιο μεγάλα και στα πιο μικρά.

Δεκαετία εβδομήντα. Δούλευα πλεί-
στον τοπικό κι Έδεσσα-Θεσσαλονί-
κη, πέντε κατοστάρικα. Είχα το Χόλ-

ντεν Αυστραλίας το παλιό, μπούμερανγκ 
σου λέω. Οι δρόμοι τότε, απ’ τα χωριά. Με-
σημέρι, ανήμερα Σωτήρος, παίρνουν στην 
πιάτσα. Πάω που λες, ΚΤΕΛ, μπαίνει ένα 
αντρόγυνο με παιδάκι.

— Που πάμε; ρωτάω εγώ.
— Βορινό Αριδαίας, λέει ο άντρας σπα-

σμένα, μα καλά ελληνικά. Από Τασκένδη 
έρχονταν, τότε, στον εμφύλιο. Τους πάω, 
ρωτάμε εκεί, το σπίτι του τάδε, πληρώνουν 
παρά κάτι. Φεύγω.

Πώς να ’κανα για, από Τασκένδη έρχο-
νταν οι άνθρωποι.

Γυρνάω πιάτσα, Έδεσσα, με μια ζέστη, 
αμάν. Πιο ’κεί, ήταν ένας παιδίατρος, Μονέ-
φτσης ονόματι. Καλός γιατρός. Και βλέπω, 
βγαίνει αυτό το αντρόγυνο, το παιδί αγκα-
λιά κι ακόμα ένας. «Α! ρε τι, εδώ;», τους 
λέω. «Το παιδί, το παιδί», μου λεν.

— Θεσσαλονίκη, στο Παίδων να το πάμε. 
Γρήγορα, λέω, μέσα. Το πλακώνω, φώτα 
στη μεγάλη, οι δρόμοι τότε απ’ τα χωριά, 
καρφί Αγίας Σοφίας. Που λες, έτρεχα κι 
έτρεμα. Να το προλάβουμε. Από τι; δεν ήξε-

ρα. Εεε, Σωτήρος, είπα. Σε μία και κάτι, στα 
επείγοντα. Το παίρνουν μέσα το παιδί. Από 
λίγο, έρχεται αυτός.

— Τι ήταν; του λέω.
— Να, στην αυλή, ξέφυγε, έπεσε στον 

ασβέστη.
Γιωταχί, που λες, το ’φέραν στου Μονέ-

φτση. 
Μου λέει, «τι να πληρώσουμε;» Έπαιρνα 

ό,τι ήθελα, χωρίς συμφωνία για. Αλλά, από 
Τασκένδη ήρθανε οι άνθρωποι. «Πεντακό-
σιες», λέω. «Αν θέλεις, δίνεις τα μισά.» Νέοι 
ήταν και γονείς. Μου είπαν ιστορίες από κει, 
που λες και το να, τ’ άλλο.

Περασμένες δώδεκα. Βγήκε, μπήκε, αυ-
τός. Βγήκαν αποτελέσματα.

Μου λέει, «το σώσαμε.» «Να φύγω», 
λέω εγώ.» Βγάζει, δίνει, με πληρώνει.

«Να, ξέρεις,» μου λέει.
— Τι; του λέω εγώ.
«Μπορείς, να πετάξεις το θείο ως το χω-

ριό;» Κοιτάω, κόμπιαζε.
«Ααα, ρε τι;» λέω, «λέγε.»
— Ξέρεις, ο θείος, τα φάρμακα τα ξέχασε 

κι είναι ανάγκη τώρα να τα πιει.
Πώς να ’κανα για, από Τασκένδη ήρθανε 

οι άνθρωποι.

μάλλη μεσόκοπο στην πόρτα. Μόνο το χα-
μόγελο είχε κάτι το γνώριμο.

«Είχα ένα χρέος», μου λέει.
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εξαιτίας μου!
Η ιστορία του Δημήτρη Φοινίτση  αναδεικνύει με σαρωτική ματιά  τη 
“σημειολογία  του ταξί”.  Τα, αν το σκεφτεί κανείς, όχι και τόσο ασυνήθιστα 
γεγονότα συμβαίνουν σε ένα σκηνικό θολό από τη ζέστη και την  διάχυτη 
επιθυμία.

Στην άσφαλτο έβραζες αυγό. Μελά-
το! Η Αθήνα βρομοκοπούσε από αν-
θρώπους που το πρωινό ντους είχε 

εξανεμιστεί στα πρώτα λεπτά έκθεσης στον 
καύσωνα μαζί με τη φρεσκάδα του αφρό-
λουτρου. Σταφιδιασμένα από τον έντονο 
ήλιο πρόσωπα εκλιπαρούσαν με κραυγές 
απόγνωσης για μια θέση στο κίτρινο όχημα· 
ακόμη και στο πορτμπαγκάζ.

Έπεσε πάνω στη μούρη του αυτοκινή-
του. Γκντουπ! Αυτός νόμισε ότι την χτύπη-
σε. Πήγε να κουνήσει τη χοντρή κωλάρα 
του απ’ το κάθισμα ανοίγοντας παράλληλα 
τον οχετό με τη συλλογή από γαμοσταυ-
ρίδια — που έβρισκε τέλεια εφαρμογή στο 
βελουδένιο στόμα! — αλλά την ίδια στιγμή, 
εκείνη χώθηκε στο πίσω κάθισμα και βάρε-
σε δυνατά την πόρτα. Μπαμ!

— «Πάρνηθα», ψιθύρισε δίχως πνοή.
— «Πού;» ρώτησε εκείνος ραπίζοντας 

τον αέρα μαζί κι εμένα. Κέρδιζε χρόνο ώστε 
να στραφεί προς το μέρος της και να σκανά-
ρει το σύνολο.

Μαύρα μάτια που πέταγαν σπίθες, χεί-
λια δυο στρέμματα, δέρμα σοκολατί που 
ήθελες να το δαγκώσεις στα πιο καμπυλω-
τά του σημεία, ώσπου να κάνει κριτς-κρατς 
και να σου πετάξει το μυτερό του βυζί στο 
μάτι, τρυπώντας την διεσταλμένη κόρη.

— «Πάρνηθα, στο καζίνο».
Σα να δυνάμωσε λίγο την ένταση. Η ξε-

νική της προφορά έγινε αντιληπτή από τον 
οδηγό. Ο τύπος πάτησε γκάζι κι άφησε τη 
σκόνη του (συν τις “σωστές” ποσότητες δι-
οξειδίου του άνθρακα) στο πλήθος της στά-
σης λεωφορείου που κοιτούσε με αποχαύ-
νωση.

Τα παράθυρα κατεβασμένα μέχρι που 
γίνονταν άφαντα. Το αριστερό του χέρι από 
το μπράτσο και κάτω καμένο από τις υπε-
ριώδεις αχτίνες. Τρίχες μπλεγμένες σε ρολόι 
του κιλού.

Δημήτρης 
Φοινίτσης

— «Από πού να πάμε;»
— «Απ’ όπου θες!». Τον κάρφωσε με ένα 

βλέμμα όλο “σάλιο” στο μεγάλο καθρέφτη.
Αυτός ξεροκατάπιε και της έσκασε ένα 

χαμόγελο. Εκείνη μέτρησε δύο, τρία, ίσως 
και τέσσερα χρυσά δόντια στην άνω γνά-
θο κι έβγαλε από την άδεια τσάντα της ένα 
πακετάκι με υγρά χαρτομάντηλα. Έτοιμη να 
ξεράσει, νόμισα.

Λεμόνι· το άρωμα στα μαντιλάκια μιας 
χρήσης ήταν “άνθη λεμονιάς”. Αυτός άρχισε 
να ρίχνει ματιές από τα τέσσερα παραμορ-
φωτικά καθρεπτάκια που είχε παρανόμως 
αραδιάσει στο ύψος των ματιών του, εκατέ-
ρωθεν του σκιαδιού. «Επαγγελματίας μπα-
νιστιρτζής», σκέφτηκε η μελαψή καυλίτσα 
μέχρι να επέμβω και της αναχαιτίσω όλες 
τις σχετικές διαπιστώσεις. Μου άστραψε 
μια φάπα που έχασα τις επόμενες ατάκες. 
Όταν συνήλθα αυτός της πρότεινε τσιγάρο 
όντας σταματημένος στο φανάρι, εστιά-
ζοντας στα στήθη. Εκείνη το βούταγε ενώ 
στράγγιζε τον ιδρώτα απ’ τη μασχάλη.

— «Ωραίο άρωμα», πρόλαβε να πει το 
παιδοβούβαλο.

— «Θέλεις ένα;» δεν έχασε την ευκαιρία 
η άλλη, ίσως και από ανταπόδοση στο μάλμ-
πουρο, που τύχαινε να ήταν η μάρκα της.

— «Μετά, το τσιγάρο», απάντησε.
Εκείνη είχε ανοίξει διάπλατα τα πόδια 

της προσποιούμενη ότι εγώ είχα μπλεχτεί 
στα μπούτια της. «Επαγγελματίας πουτά-
να!» κατέληξα αλλά κανείς δεν έδωσε ση-
μασία. Ξαφνικά, άρχισε να ουρλιάζει. Και 
«αχ» και «βαχ» και δε συμμαζεύεται. Αυτός 
πήρε στροφές και πάτησε φρένο. Τράβηξε 
χειρόφρενο και πετάχτηκε έξω. Ανοιξε την 
πόρτα της και ρωτούσε επανειλημμένως με 
αγωνία:

— «Έφυγε, έφυγε;»
— «Όχι είναι μέσα μου», ούρλιαζε η κάρ-

για!
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Συμβαίνει. Κάθε ταξί έχει το δικό του άβατο. Η  Δήμητρα Χατζή φωτίζει λίγο 
παραπάνω τους λόγους για τους οποίους κάποιοι οδηγοί ταξί σας κοιτάζουν 
από μακριά και χωρίς να προλάβετε να πείτε προορισμό αρνούνται να σας 
βάλουν στο όχημά τους.

Έκλεισα αδιάφορα την πόρτα του σπι-
τιού. Στολίστηκα για να πάω στης 
θείας Γκούλας. Ταλαιπωρήθηκε η 

καημένη. Στα καλά καθούμενα ανεύρυσμα 
της αορτής. Νοσηλεύτηκε ένα μήνα στην 
κλινική. Οι γιατροί ήταν κατηγορηματικοί: 
αν αργούσε, το χτύπημα θα ήταν μοιραίο. 
Όλα τα ανίψια ετοιμάσαμε την υποδοχή. 
Είχα αργήσει λίγο, γιατί είχε κοπεί το ρεύμα. 
Στάση εργασίας για ώρες. Στα εκατό μέτρα 
η πιάτσα. Τρία ταξί ήταν σε αναμονή. Πήρα 
το πρώτο.

— Πλατεία Ηρώων, πρώτο στενό αριστε-
ρά.

Ο οδηγός με κοίταξε κοφτά. Ήταν ένας 
γύρω στα σαράντα πέντε, καλοβαλμένος, 
με πλούσια κόμη παρά τα χρόνια του και 
τραχιά επιδερμίδα.

— Για Φλώρινα από Αμύνταιο κανα μισά-
ωρο.

Σιωπηλός, έπαιρνε τις στροφές ξυστά 
και καμάρωνε την αδέξια τιμονιά. Αμπα-
λάριζε άσκοπα και κινούνταν στη μέση του 
δρόμου. Σκέφτηκα τη θεία και έκανα υπο-
μονή. Με παρακολουθούσε μέσα από το 
καθρεφτάκι.

— Μήπως είσαι έγκυος; Εγκυες δεν παίρ-
νω. Όταν δούλευα Αθήνα, πήρα μία, ετοι-
μόγεννη. Σπάσαν τα νερά. Τα ασθενοφόρα 

Δήμητρα 
Χατζή

ήταν μετρημένα κι αυτά απασχολημένα. 
Όλος ο κόσμος είχε βγει στους δρόμους, 
γιατί υπήρχαν κινητοποιήσεις για το φόνο 
Τεμπονέρα. Ενας χαμός άλλο πράμα. Η γυ-
ναίκα βογκούσε, φώναζε, ούρλιαζε. Φρέ-
ναρα, φράκαρα. Ήμουν χαμένος. Έστρωσα 
πρόχειρα το καινούριο σεντόνι της αδελφής. 
μου, που είχε ξεχάσει στο ταξί με τα ψώνια 
της εβδομάδας και την έβαλα αναπαυτικά 
στην πρώτη θέση. Πετάχτηκα σε ένα περί-
πτερο, για να τηλεφωνήσω στο εκατό. Πε-
ρίμεναν κάμποσοι να ειδοποιήσουν τους 
δικούς τους λόγω της κατάστασης. Έφαγα 
βρισίδι που άφησα πίσω την ουρά, αλλά 
πού να καταλάβουν οι πολλοί το δράμα που 
περνάει ο ένας. Έτρεμα στο τηλέφωνο. Τα 
είπα τσάτρα πάτρα και γύρισα ιδρωμένος. 
Στο γυρισμό τι να δω; Όλα γύρω κόκκινα 
και η γυναίκα ταλαιπωρημένη να πιέζει με 
μανία. Τα ’χασα. Ούτε το χέρι κατάφερα να 
της πιάσω. Το μόνο που έκανα ήταν να λέω: 
«κάνε κουράγιο, κοφτές και γρήγορες ανα-
πνοές. Κάλεσα βοήθεια, έχε μου εμπιστο-
σύνη». Το κλάμα του μωρού δεν άργησε να 
έρθει. Μετά από λίγο η σειρήνα του ασθε-
νοφόρου το σκέπασε προκλητικά. Να σου 
και το προσωπικό. Πήραν τη μάνα με την 
κόρη και φύγανε αστραπιαία. Για μια στιγ-
μή νόμισα πως το ασθενοφόρο ήρθε μια 

— «Πού; Πού κοπελιά;» συμπαραστεκό-
ταν όσο μπορούσε χώνοντας τις χερούκλες 
του εκεί που νομίζετε.

— «Να εδώ», έδειχνε η μουνίτσα σπρώ-
χνοντας τα δασώδη άκρα στο φαλακρό το-
πίο. Εγώ, απλώς, χάζευα από το ταξίμετρο 
που έγραφε αβέρτα, σαν τρελό.

— «Παλιοσφήκα, τρομάζεις το κορίτσι!» 

ψέλλισε ηδονικά ο ταρίφας λίγο πριν τον 
επισκεφτεί το εγκεφαλικό. Ήταν βέβαιο, το 
ραντεβού με το σμήνος στο καμένο δάσος 
είχε χαθεί οριστικά.

— «Βοήθεια, βοήθεια!» άρθρωσε όπως-
όπως η ξυρισμένη· όχι εξαιτίας μου, έχω να 
πω. Τους άφησα και πέταξα ως το δρόμο για 
ταξί! Τόσος χρόνος, χαμένος…

έγκυες δεν παίρνω
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μένα. Πονούσα από την αγωνία. Την άλλη 
μέρα την έψαξα. Βρήκα το όνομα της, γιατί 
είχε ξεχάσει την τσάντα της στο αυτοκίνητο. 
Πήγα με ένα μπουκέτο λουλούδια στο νο-
σοκομείο που εφημέρευε την προηγουμέ-
νη και την επισκέφτηκα. Ξάπλωνε γαλήνια 
με την κορούλα της αγκαλιά. Η μικρή ήταν 
ήσυχη. Πρόσεξα τα μακριά δάχτυλα και τις 
βλεφαρίδες της. Η μόνη που στεκόταν δί-
πλα στη μάνα ήταν μια κυρία μεσόκοπη, η 
αδελφή της. Μόλις με είδε η μάνα μου χα-
μογέλασε, μου έσφιξε το χέρι και με αγκά-
λιασε. «Αυτός είναι ο ‘γιατρός’», της είπε. 
Όσο καθόμουν εκεί, ούτε άντρας παρου-
σιάστηκε ούτε συζήτηση για σύζυγο έγινε. 

Ήρθε και ο καιρός που εκτός από “γιατρός” 
έγινα και νονός. Ίσως σκεφτείς ότι έγινα και 
γαμπρός, αλλά ως εκεί. Τώρα είναι ολόκλη-
ρη κοπέλα. Παντρεύτηκα, αλλά παιδιά δεν 
έκανα. Για να είμαι ειλικρινής με μπέρδεψες 
με το ριχτό φόρεμα.

— Ε, μόδα, βλέπετε.
— Όλο μοντελάκια είστε οι γυναίκες.
Με αυτά και με κείνα κοντεύαμε στο 

τέρμα.
— Πρώτο στενό αριστερά, επανέλαβα.
— Πάντως έγκυες δεν παίρνω.
Αυτό είναι το άβατο στη Μερσεντές του 

Τάκη.



Τα κείμενα που ακολουθούν γράφτηκαν 

με την παρότρυνση «μια σύντομη 

συνάντηση – ένας σύντομος διάλογος» 

και αποτελούν μέρος θεματικών που 

δόθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος 

“Πεζός λόγος” από τον Θανάση Βαλτινό.
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Τον ενοχλούσε το στομάχι από νωρίς. 
Έριξε δυο ξύλα στη Μεσίνα και έπεσε 
να πλαγιάσει. 

Βάδιζε σε μονοπάτι πλακόστρωτο, στα πλα-
ϊνά αγριόχορτα, παπαρούνες, στάχια. Σκό-
νταψε πάνω της:

— Πώς απ’ τα μέρη μας Στρατή; Χρόνια 
έχεις να κοπιάσεις!

— Με φάγαν τα βάσανα Μυρτώ…
— Για δες ποιος έχει βάσανα! Άλλος λού-

ζεται το χώμα κι άλλος παραπονιέται…
Η Μυρτώ προχώρησε, έστριψε στη γω-

νία, χάθηκε!
— Στάσου Μυρτώ, στάσου, έτρεξε να 

την προφτάσει.
— Με πρόδωσες Στρατή κι έδωσες όρκο 

βαρύ…
Σώπασε ο Στρατής, σώθηκαν οι λέξεις, 

τι να πει!
— Δίκιο έχεις βλογημένη, σου έταξα αγά-

πη αιώνια, μα… Πέρασαν τα χρόνια Μυρτώ, 
μεγάλωσαν τα κουτσούβελα, η μοναξιά με-
γάλη.

— Καλή η μοναξιά, αλλά βαρύ το χώμα.
Είχε μάγουλα κατακόκκινα, φόρεμα 

λευκό, δεν την έκανες συχωρεμένη.

αμαρτία… σχεδόν

Βαγγέλης 
Γαλάνης

— Μυρτούλα μου, Μυρτώ, γλυκιά Μυρ-
τώ…

Έκανε να την αρπάξει μα εκείνη έσβησε 
στην αγκαλιά του.

— Άσε τα μαλάματα Στρατή, πρέπει να 
επανορθώσεις.

— Πρέπει να ησυχάσω ο έρημος. Είναι 
καλή η Αγαθή, νοιάζεται τα παιδιά μας.

Πετάχτηκε απ’ το κρεβάτι, ιδρωμένος. 
Κάθισε στα πλαϊνά, έπιασε το κεφάλι σφι-
χτά με τα δυο του χέρια:

— Άσε με ήσυχο Μυρτώ, πάνε χρόνια 
που σε τιμώ.

Έτρεξε στο νεροχύτη, χούφτες νερό στη 
μούρη.

Διηγήθηκε το περιστατικό στη δουλειά:
— Θα φταίει η ζέστη βρε Στρατή… άσε 

που έφαγες βαριά. Να κόψεις τις φακές το 
βράδυ!

— Θα είναι που κουράστηκες στην υπη-
ρεσία!

— Είναι ανάδρομος ο Ερμής, Στρατή, το 
λέει το ζώδιό σου!

Μα ο Στρατής το ’ξερε καλά πως έκαμε 
αμαρτία!

umugabo arigira yakwibura agapfa1

Όλγα 
ΓκιάφηΕπόμενη στάση Ευαγγελισμός, Next 

station Evangelismos.
— Έλα ρε, Γιάννη, δεν έπιανε μες στο 

μετρό, πες… κατεβαίνω. Άργησα πάλι, άσε 
τη Μαρία στη δουλειά, τα μικρά σχολείο, 
πάρκαρε…

— Ο.Κ. φίλε, τα λέμε στη Μ.Ε.Ν. σε πέντε 
περίπου.

Ανεβαίνω τις σκάλες δυο-δυο. Ένα χέρι. 
Ένα πλατύ χαμόγελο. Μια φωνή. Μ΄ ακου-

1 “Ένας άνθρωπος, που δεν μπορεί να βρει τον 
εαυτό του, πεθαίνει”, παροιμία της Ρουάντα.

μπούν δυνατά.
— Νίκο, Νίκο!
— Nαι;
— Δε με γνώρισες;
— Κάποιο λάθος κάνετε, με περνάτε για 

άλλον.
— Μα τι λες; Εσένα δε θα σε ξέχναγα. 

Κανένα δε θα ξέχναγα δηλαδή, από τότε. Ο 
Πέτρος είμαι από την Κω, που είμαστε μαζί 
το ΄94, στη Ρουάντα.

— Όχι όχι, λάθος κάνετε. Ίσως του μοιά-
ζω.

— Νίκο δε σε λένε;
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ζεστό στο ζεστό…

Βάγια 
Δανιηλίδου Είχα καιρό να κατέβω Αβησσυνία. Δύο 

τσίπουρα και δύο κονιάκ, μετά μπαί-
νει η Έλενα. Όχι με παρέα. Μόνη. 

Αφού κατέβασα και την τελευταία σπιθαμή 
αξιοπρέπειας την πλησίασα με παρρησία.

— Χάθηκες…
— 1 χρόνος, τρεις μήνες, τέσσερις βδο-

μάδες.
— Και μία μέρα…
— Θα το έλεγα.
— Πώς περνάς;
— Χάλια. Μακριά σου.
— Έλα τώρα, εθεάθης Βουλιαγμένη με 

αιθέριο Βραζιλιάνο.
— Ναι… Ήταν ο ξάδερφος μου.
— Από πότε;
— Είναι από το σόι της μάνας μου, δεν 

τον ξέρεις.

— Α… Και;
— Διακοπάρει, να μη του δείξω και λίγη 

θάλασσα;
— Με χωμένη τη γλώσσα σου στο στόμα 

του;
— Αυτά τα λένε οι κακές γλώσσες. Να κε-

ράσω κάτι;
— Ένα κονιάκ. Τεσσάρι.
— Καλοκαιριάτικα;
— Αφού το ξέρεις το χούι μου. Ζεστό στο 

ζεστό.
— Θα κάτσεις;
— Να κάτσω;
— Άμα θες…
— Θέλω.
— Θεοδόση. Μία μπύρα στο Μίλτο. Πα-

γωμένη.
 

— Ναι…
— Γιατρός δεν είσαι;
— Ναι, είμαι και γιατρός, αλλά δεν έχω 

πάει ποτέ στη Ρουάντα κι αν είχαμε συνα-
ντηθεί θα σε θυμόμουν, φίλε μου.

Δε με άφησε να φύγω. Επέμενε. Μου 
είπε για τα ματωμένα δειλινά στη Γκιταρά-
μα, τη νυχτερινή φυγή με το τζιπ πάνω από 
τα πτώματα, τον έρωτα που βρίσκει χαρα-
μάδα να τρυπώσει ακόμα και μέσα σε οσμές 
πτωμάτων, τον έρωτα που τον έλεγαν Ανέτ, 
τα κρουστά που τραγουδούσαν την από-
γνωσή μας στο Κιγκάλι.

Έκανα μια προσπάθεια να φύγω. Ο αέ-
ρας είχε λιγοστέψει. Ίδρωνα.

— Μα γιατί επιμένεις; Λες να μη θυμάμαι 
αν έχω πάει στην Αφρική;

Μου είπε για τα σπαθιά που τάχα αψή-
φησα για να σώσω το μικρό Τούτσι, τις 
φυτείες του καφέ — σπίτι μας για νύχτες 
πολλές — τη φωτογραφία του Τσε στο πέτο 
και τα venceremos πάνω απ’ την πληγωμέ-
νη Ανέτ. Μου μίλησε για τους άλλους στην 
ομάδα μας, άγγελοι με ή χωρίς θεό.

Πνιγόμουνα, γύρισα και σχεδόν τον άρ-
παξα απ’ το πέτο.

— Επειδή παρατράβηξε, σας λέω, λοιπόν, 

πως ναι. Νίκο με λένε και είμαι γιατρός, όχι 
χωρίς σύνορα βέβαια, αν κατάλαβα καλά, 
αλλά χειρουργός στον Ευαγγελισμό και μά-
λιστα αργοπορημένος. Καλό το στόρυ, δε 
λέω, ίσως κάποιος μακρινός συγγενής. Συγ-
γνώμη, άργησα ήδη πολύ.

— OK. Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε, κύριε 
Γεράση. Την άλλη φορά όμως που θα πέσω 
πάνω σου, φρόντισε να ’χεις κάψει το τατού 
στο δεξί καρπό σου, μαλάκα μου.

Δέκα χρόνια τώρα, πρώτη φορά η ανη-
φόρα της Μαρασλή τόσο μεγάλη, τα λου-
λουδάδικα ατελείωτα.

— Έλα, ρε Νίκο, άργησες. Η Πάνου με 
τον άντρα το XΑΠίτη στη Μονάδα, αξημέ-
ρωτα σε περιμένει.

— Καλά, τα λέμε άλλη ώρα. Έπεσα πάνω 
σ’ ένα φίλο απ’ το αγροτικό και τα ’παμε λι-
γάκι. Πες της να ’ρθει.

— Καλημέρα, γιατρέ μου. Ήθελα να… ξέ-
ρετε, να σας ευχαριστήσω. Δεν είναι τίποτα. 
Για έναν καφέ!

Ο “μαύρος πάνθηρας” στο μέσα μέρος 
του καρπού μου βούτηξε στην τσέπη της 
ρόμπας. Μύρισε τη χάρτινη λεία του κι απο-
κοιμήθηκε.
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Το πότε και γιατί άρχισε να πίνει, το ’χε 
πια ξεχάσει.
Με βρόμικα ρούχα και άπλυτος για 

μέρες, τριγυρνούσε τα βράδια στις ταβέρ-
νες, παρακαλώντας για ένα ποτήρι κρασί ή 
για ένα κέρμα. Τη μέρα την περνούσε άλλοτε 
καθισμένος σ’ ένα παγκάκι, προσπαθώντας 
να ξεδιαλύνει την ομίχλη που έφερνε το πιο-
τό στο κεφάλι του κι άλλοτε τριγυρνώντας 
άσκοπα στο πάρκο, κοιτώντας με τις ώρες 
μια λεπτομέρεια — ένα ξερό φύλλο ή ένα 
άδειο κουτί αναψυκτικού — χωρίς κι ο ίδιος 
να ξέρει το γιατί. Τίποτα δεν τον ενοχλούσε 
πια. Ούτε η βρομιά του, ούτε η ζητιανιά, 
ούτε τα πειράγματα των ανθρώπων.

Είχε πια μεσημεριάσει. Ο πονοκέφαλος 
που είχε απ’ το πρωί τον ταλαιπωρούσε 
ακόμη. Σωριασμένος σ’ ένα παγκάκι δίπλα 
στο δρόμο, είχε τα μάτια του μισόκλειστα, 
πότε από το λαμπερό ήλιο και πότε από τα 
δυνατά χτυπήματα του πονοκέφαλου.

Έστρεψε το βλέμμα του σε μια παρέα 
έφηβων μαθητών που κατηφόριζαν από 
τη στροφή, πηγαίνοντας στα σπίτια τους. 
Οι μαθητές, αγόρια και κορίτσια, πείραζαν 
ο ένας τον άλλο, πηγαίνοντας πότε από το 
πεζοδρόμιο και πότε στη μέση του δρόμου. 
Ένα αυτοκίνητο ξεπρόβαλε απ’ τη στροφή 
με ταχύτητα. Ο οδηγός, βλέποντας τα παι-
διά στο δρόμο, έστριψε απότομα το τιμόνι 

αποφεύγοντας την τελευταία στιγμή το 
μοιραίο, και περνώντας μπροστά από το 
παγκάκι που ήταν εκείνος καθισμένος, κορ-
νάριζε και έβριζε.

Η σκηνή τον έκανε να πεταχτεί όρθιος, 
ξεχνώντας τη θολούρα και τον πονοκέφα-
λο του. «Τρελόπαιδα», τους φώναξε, «με 
τις ανοησίες σας θα σκοτωθείτε και θα πάει 
τζάμπα η ζωή σας». Τα παιδιά, βλέποντας 
τον να τους φωνάζει, και μάλλον λόγω της 
εμφάνισης του, φοβήθηκαν περισσότερο 
απ’ ό,τι πριν με το αυτοκίνητο, και μαζεύτη-
καν στο απέναντι πεζοδρόμιο. Περνούσαν 
από μπροστά του κοιτάζοντας τον μ’ ένα 
βλέμμα απορίας και φόβου, και επιταχύνο-
ντας το βήμα τους.

Εκείνος, ξανακάθισε στο παγκάκι.
Πέρασε το απόγευμα με το βλέμμα καρ-

φωμένο σ’ ένα σημείο της ασφάλτου. Το 
πρόσωπο του είχε πάρει μια έκφραση γα-
λήνης και νοσταλγίας. Ίσως γιατί, μετά από 
πολύ καιρό, κάποιοι πήρανε τα λόγια του 
σοβαρά και φάνηκε πως είναι κι αυτός ένας 
λογικός, ένας κανονικός άνθρωπος. Ίσως 
πάλι, σε μια στιγμή αναλαμπής, να πέρασαν 
απ’ το νου του, έτσι όπως πέρασαν λίγο πριν 
οι μαθητές, τα δικά του παιδιά.

Θα ’ταν άραγε στην ηλικία τους; 
Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Το ’χε πια 

ξεχάσει.

το ’χε πια ξεχάσει

Χρήστος 
Μανωλάκης

Ένας άνδρας και μια γυναίκα συνα-
ντιούνται σ’ ένα κρεοπωλείο. Πολ-
λή ώρα, πολλή σιωπή. Μετά εκείνη 

λέει, τελικά δε με ξεπέρασες ποτέ. Μία ώρα 
πριν εκείνος φιλάει τη γυναίκα του, μισό 
χείλη μισό μάγουλο. Φεύγει για την αγορά. 
Θα περάσει να πάρει και δυο εισιτήρια κοι-
νωνικού τουρισμού. Μία ώρα μετά εκείνη 
περιμένει στο ωδείο του συζύγου της το νε-

αρό γιατρό μαθητή για να λύσουν ασκήσεις 
αρμονίας. Σ’ αγαπάω της είπε κι έφυγε γρή-
γορα από το κρεοπωλείο. Εκείνη, την ώρα 
που βγαίνει ο κιμάς δεύτερη φορά από τη 
μηχανή, μονολογεί. Κι εγώ σ’ αγαπάω. Όταν 
την είδε πλάι του, ζητούσε από τον κρεοπώ-
λη δυο τρία κιλά παϊδάκια. Εκείνη, δεν είχε 
σκοπό να ψωνίσει κάτι από το κρεοπωλείο. 
Ο κιμάς είναι δίπλα της σε όλη τη διάρκεια 

στο κρεοπωλείο

Γιώργος 
Παναγιωτίδης
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ξαφνική συνάντηση

Θεοδοσία 
Ράπτου Η πόρτα άνοιξε απότομα. Το ίδιο από-

τομα και ξαφνικά πετάχτηκε έξω 
ένα πλάσμα παράξενο. Τα μάτια μου 

σηκώθηκαν μηχανικά και το κοίταξα.
Άσαρκο, καχεκτικό σώμα. Ματωμένα 

ρούχα, μπλαβισμένο πρόσωπο. Αγόρι ή κο-
ρίτσι; Απροσδιόριστη ηλικία και φύλο.

Με πλησίασε τρέμοντας και ζήτησε φω-

τιά. Δεν είχα. Πρόλαβα κι είδα τα στιγματι-
σμένα χέρια. Τατουάζ της φυλακής, είπαν.

Ύστερα βγήκαν δυο αστυνομικοί. Κου-
βέντιαζαν μεταξύ τους, δίχως να νοιάζονται 
και πολύ για το χτυπημένο πλάσμα που συ-
νόδευαν.

— Να με πάτε σπίτι. Να φοβηθεί. Δεν 
έχω και λεφτά για ταξί.

του μαθήματος. Κάνω εξαιρετικά κεφτε-
δάκια, λέει στο νεαρό γιατρό, αν θες έλα να 
φάμε μαζί. Εκείνος την ώρα που τρώει με τη 
γυναίκα του τα παϊδάκια, της λέει, ωραιότα-
τα θα περάσουμε στα Λουτρά του Καϊάφα, 
είμαστε τυχεροί που εξασφαλίσαμε εισιτή-

ρια για τον Δεκαπενταύγουστο. Ωραιότατα 
τα κεφτεδάκια λέει ο νεαρός γιατρός, πότε 
επιστρέφει ο κύριος Τάκης από την Καλαμά-
τα; Εκείνη χαμογελάει με μια μπουκιά στο 
στόμα.

τυχαία συνάντηση μετά από χρόνια

Θεανώ 
Σιαμέτη Έμειναν δυο σκιές να περπατούν 

ασυγχρόνιστα μέσα στο σκοτάδι, 
άλλοτε αργά και άλλοτε γρήγορα. 

Σκιές δυο ανθρώπων που κάποτε ήταν ανά 
δύο ένας και τώρα έγιναν ο καθένας μόνος. 
Το μόνο που τους ένωνε πλέον ήταν αυτή η 
τυχαία συνάντηση. Μια βόλτα ανάμεσα στο 
χθες και στο σήμερα. Η κοινή πορεία του 
τότε και ο άρρυθμος βηματισμός του σή-
μερα. Μια εναλλαγή του υπάρχεις και δεν 
υπάρχεις. Και τελικά δεν υπήρξες.

Και πίσω τους ακολουθούσε βιαστικά 
ένα χτυποκάρδι. Μια καρδιά από δύο, πα-
ράλληλα βήματα και φωνές. Είχαν συνα-
ντηθεί πριν από λίγο καθώς ο ώμος της μιας 
ακούμπησε την άλλη.

— Έλενα εσύ;
— Ναι… Ορέστη τι κάνεις εσύ εδώ;
— Πόσα χρόνια πέρασαν; 
Οι σκιές σταμάτησαν. Το φεγγάρι τις 

έκανε να φαίνονται πιο μεγάλες. Η θύμηση 

επανήλθε και το φιλμάκι της σχέσης τους 
έδειξε σε επανάληψη τα σημαντικότερα 
στιγμιότυπα της προηγούμενης ζωής. Ήταν 
μεγάλος έρωτας, σχέση πάθους, απ’ αυτές 
που άρχισαν μ’ ένα αμήχανο γεια, συνέχι-
σαν μ’ ένα βαθύ βλέμμα και τελείωσαν με 
ένα περίεργο γιατί.

— Κάποτε ήμασταν τόσο κοντά, ψιθύρι-
σε η μία.

— Και τώρα τόσο μακριά, συμπλήρωσε 
η άλλη.

— Ευτυχισμένη;
— Ικανοποιημένη.
Έτσι κι αλλιώς κάποιες φορές τα απο-

τελέσματα των πράξεων μας δεν ανατρέ-
πονται. Χαράζουν απλά τη μελλοντική μας 
πορεία και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να 
τα δεχτούμε και να τα συμβιβάσουμε.

Τα φώτα της πόλης έσβησαν, οι σκιές χά-
θηκαν και οι καρδιές ξαναβρήκαν το φυσιο-
λογικό τους ρυθμό. 
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— Τα ίδια θα λέμε; Δεν είναι δική μας 
δουλειά να σε γυρίσουμε σπίτι.

— Θα με ξαναχτυπήσει. Δεν έχω πού να 
πάω. Γιατί δεν τον πιάνετε; Περιμένετε να 
με σκοτώσει;

Το κορίτσι — γιατί κορίτσι ήταν — μιλού-
σε και πηγαινοερχόταν νευρικά πάνω κάτω, 
όσο να ταχτοποιηθούν τα τυπικά στην υπο-
δοχή των εξωτερικών ιατρείων. Κάτι πάνω 
του μαγνήτιζε το βλέμμα μου, ωστόσο το 
μυαλό μου δεν ξεκολλούσε απ’ τα σμπαρα-
λιασμένα πόδια της αδερφής μου και δεν 
μπορούσα να θυμηθώ. Κάπου το είχα ξανα-
δεί αυτό το κορίτσι, αλλά πού;

Ο μάγκας δίπλα μου, κλείνοντας το μάτι 
στον αστυνομικό, προσφέρθηκε να πάει το 
κορίτσι στο σπίτι.

— Να κοιτάς τη δουλειά σου. Δε σε χρει-
άζομαι. Μαλάκες σαν και σένα ξέρω πολ-
λούς.

Είπε, κι είχε κάτι αγέρωχο κι ανυπότα-

χτο στον τόνο της φωνής.
— Πάμε, είπε ο ένας από τους αστυνομι-

κούς και έσπρωξε ελαφρά προς την έξοδο 
το κορίτσι.

Έσκυψα το κεφάλι και με κράτησαν οι 
σκέψεις μου.

Ο τύπος, δίπλα, με μισόγελα κι υπονο-
ούμενα κάτι έλεγε για την οικογένεια του 
κοριτσιού. Ήξερε, λέει. Ο αδερφός είχε 
κακοποιήσει το κορίτσι και δεν ήταν μόνο 
αυτό. Ήταν κι άλλα. Ναρκωτικά και πορνεία 
και αιμομιξία κι ό,τι βάζει ο νους σου. Έλεγε. 
Και ξαφνικά φωτίστηκε το μυαλό μου και 
πετάχτηκα έξω φωνάζοντας στο σκοτάδι.

— Αντιγόνηηηηηηηη…
Αυτοκίνητα περνούσαν στο δρόμο και 

καθώς ψιχάλιζε, ακούγονταν φριχτά τα 
φρεναρίσματα. Μέσα μου οι ήχοι μεγάλω-
ναν και με πονούσε αφόρητα που δεν ανα-
γνώρισα το κορίτσι του τελευταίου θρανί-
ου. Γιατί ήταν μαθήτριά μου η Αντιγόνη.

δεν επιτρέπεται…

Βασιλική 
ΤζιάτζιουΔεν επιτρέπεται να περάσετε την κί-

τρινη γραμμή στις αποβάθρες.
Έτρεξε βιαστική και πρόλαβε να 

μπει τελευταία στο τρένο. Στάση Πανόρ-
μου. Κατεύθυνση νότια. Εκείνη την εποχή 
πηγαινοερχόταν με το μετρό. Τα γραφεία 
της εταιρείας ήταν τότε στον Πειραιά ακόμη 
και το τρένο την βόλευε πολύ. Ο κόσμος πο-
λύς, όπως πάντα, αλλά διεκδίκησε με τσα-
μπουκά μια θέση από κάποιον άλλο. Άλλη 
μια διαδρομή ρουτίνας, άλλη μια αδιάφορη 
διαδρομή.

Επόμενη στάση Αμπελόκηποι. Είχε ακό-
μη ώρα μπροστά της. Οι πόρτες άνοιξαν, 
κόσμος μπήκε και βγήκε. Έστρεφε το κεφά-
λι της στο παράθυρο και βιάστηκε να ανανε-
ώσει το κραγιόν της και να φτιάξει το μαλλί. 

Είχε ένα βίτσιο με τους καθρέπτες, κολλού-
σε πάντα. Δυο συρμοί συναντήθηκαν. Κοί-
ταξε αδιάφορα. Μια πλάτη στο απέναντι 
τρένο της έκρυβε τη θέα για την εκεί κίνηση. 
Κόκκινο πουκάμισο σε μελαχρινό κεφάλι. 
Πάντα αντιπαθούσε το κόκκινο πουκάμισο 
στον άντρα. Του το ’λεγε πάντα.

— Είσαι ο μόνος σ’ όλη την Ελλάδα με τέ-
τοιο χτυπητό χρώμα. Να τώρα που υπάρχει 
και άλλος σκέφτηκε και χαμογέλασε. Η πλά-
τη γύρισε. Μελαχρινό πρόσωπο σε κόκκινο 
πουκάμισο και ένα μουστάκι τόνιζε αυτά τα 
χαρακτηριστικά που τόσο είχε αγαπήσει.

— Θεέ μου. Πόσο κρατά η συνάντηση 
δυο συρμών; Πόσο κρατά ένα χτυποκάρδι; 
Τι δύναμη έχει η στιγμή;

Επόμενη στάση Μέγαρο.
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ανθρώπινος οφθαλμός

Στέργιος 
Χαρισιάδης Ανθρώπινος οφθαλμός, άκρως ελατ-

τωματικός. Διπλά ή και πολλαπλά. 
Δεν είσαι ποτέ σίγουρος ότι βλέπεις 

καλά ή έστω το ίδιο με κάποιον άλλο. Όταν 
είσαι νέος δε βλέπεις μακριά (ούτε με το 
μυαλό) και στα γεράματα κοντά, αν και το 
μακριά είναι πλέον κοντά.

Το σχήμα, το μεγαλύτερο ελάττωμα 
όλων.

Με γωνίες που κρατούν ό,τι δεν χρειάζε-
σαι και δεν καθαρίζουν. Άκρες που πιάνουν 
πάντα τα φευγαλέα και τα συγκρατούν. Κι 
άλλο ελάττωμα. Το μάτι κρατάει την εικό-
να.

Τελευταία συνάντηση. Η άκρη του μα-
τιού μου συναντά τη δική σου. Το ξέρουμε 
και οι δύο. Έτσι λέγαμε πάντα. Ξέρω πάντα 
πότε είσαι γύρω μου, ξέρω πάντα όταν με 

οι μισοί μουτζουρώνανε…

Δημήτρης 
Φοινίτσης Οι μισοί μουντζώνανε και οι άλλοι 

μισοί χτυπούσαν αδιακρίτως. Από 
τη μια οι περαστικοί με στόμα ορ-

θάνοιχτο, οι λιγοστοί περίοικοι και οι λοιποί 
αγανακτισμένοι πολίτες που προστάτευαν 
τις περιουσίες τους προβάλλοντας τα θα-
λερά τους στήθη σε κάθε επίδοξο “αλήτη” 
που ήθελε να κάνει τα πάντα ρημαδιό. Από 
την άλλη τα αγοράκια με στολή σε μια χο-
ρογραφία αλήστου μνήμης διανθισμένη 
κυρίως από μπουνιές, κλωτσιές και αστεία 
“ανοίγματα” των ποδιών που με δυσκολία 
ισορροπούσαν στην άσφαλτο. Στη μέση οι 
διαδηλωτές. Μάλλον σαστισμένοι. Η πόλη 
κομμένη στα δυο για ακόμη μια μέρα. Φθι-
νοπωρινή με ένα αεράκι που μύριζε μπουρί-
νι. Εκείνος με νύχια και με δόντια εφάρμοζε 
την ντουντούκα στα χείλη ουρλιάζοντας 
«Η τρομοκρατία δεν θα περάσει» σε διαδο-
χή με το δημοφιλέστερο «Δώστε πίσω τις 
συντάξεις μας, κλεφτοκοτάδες». Τα ΜΑΤ 
επιδίδονταν δίχως ανάσα στην προσφιλή 
τους συνήθεια ενώ αντι-εξουσιαστικά στοι-
χεία ανταπέδιδαν με ωραιότατες μολότοφ, 
καυτές και θεαματικά αναφλεγόμενες. Την 
ώρα που πήγε να ρίξει μια στάλα νερό στο 
λαρύγγι, η άκρη του ματιού του μόλις που 
συνέλαβε μια γνώριμη σιλουέτα. «Έχει γού-
στο!» σκέφτηκε φωναχτά χωρίς κανείς να 
είναι σε θέση να δώσει σημασία ή να κοντο-

σταθεί στο πλευρό του με ένα περιποιημένο 
«τι» απορίας. «Μένιο» ψιθυρίζει για να φω-
νάξει αμέσως μετά «Ρε Μένιο» και να κατα-
λήξει με στεντόρεια φωνή στο μπουκωμένο 
μεγάφωνο «Ρε μαλάκα Μένιο!». Ναι, αυτός 
ήταν, ίδιος κι απαράλλαχτος. Κατάμαυρος 
όπως τότε, την εποχή που εξαφανίστη-
κε δίχως κανένα σοβαρό λόγο. Αυτός που 
αναζητήθηκε μέχρι σε σχετικές εκπομπές 
της τηλεόρασης, που η φάτσα του έγινε 
πρώτη μούρη σε καταχωρήσεις ημερησίων 
εντύπων πανεθνικής κυκλοφορίας. Τον κα-
τάλαβε κι εκείνος. Του έριξε μια ματιά όλο 
συνενοχή, λίγο μουλωχτή βέβαια αλλά αρ-
κετή για να συνεννοηθούν μια χαρά. «Που 
χάθηκες ρε θηρίο;» ρώτησε απευθείας ο κύ-
ριος με τη ντουντούκα. «Σε έψαξα παντού, 
μέχρι και στην Αννίτα βγήκα!» συνέχισε με 
παράπονο ενώ ο χαλασμός Κυρίου γύρω 
τριγύρω καλά κρατούσε. «Γιατί ρε Μένιο, 
γιατί;» ψέλλισε απλώνοντας το χέρι με σκο-
πό να προσφέρει ένα χάδι αγαθό μέχρι που 
κοκάλωσε στα μέσα της διαδρομής, όταν 
είδε έκπληκτος τον Μένιο να κατουράει το 
οδόστρωμα, να βάζει την ουρά στα σκέλια 
και να μπήγει τα κλάματα γαβγίζοντας για 
βοήθεια! Τα πρώτα δακρυγόνα έπεφταν 
βροχή, ως μάννα εξ ουρανού, νομιμοποιώ-
ντας τον Μένιο να ξαναγίνει Λούης. 
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σκέφτεσαι. Αναρωτιέμαι. Ελάττωμα;
Το μάτι δεν βλέπει εκείνο μόνο που θέ-

λει. Ένα όργανο που κάνει πράγματα χωρίς 
εντολή.

Άχρηστος κι ο εγκέφαλος, οποιαδήπο-
τε εικόνα μπορεί να φτάνει χωρίς κανέναν 
έλεγχο.

Μνήμη, καλή αυτή. Με λίγη προσπάθεια 
κρατά μόνο εκείνα που θες. Τα υπόλοιπα 
πέταμα.

Σε θυμήθηκε. Ήμουν σίγουρος ότι σε 
είχα σβήσει. Κι εδώ ελάττωμα.

Αυτός δίπλα σου. Δεν είδα καλά. Θα μου 
φάνηκε.

Μας άρεσε πολύ τις Κυριακές εδώ. Ο 
δρόμος σκεπαστός απ’ τα δέντρα. Ο αγαπη-

μένος σου.
Εμένα μου άρεσε η θάλασσα νομίζω. Δεν 

θυμάμαι. Τώρα μου αρέσουν οι λεύκες.
Δεν έχω δει ποτέ. Τις ζωγράφιζες τόσο 

ωραία.
Απάντησα στο χαμόγελο σου. Χάρηκα. 

Πάντα μου άρεσε να σε βλέπω. Δεν σταμά-
τησα. Πάντα μου άρεσε να φεύγω. Το μάτι 
μου έμεινε για λίγο. Η άκρη.

Εσύ ήσουν. Είμαι σίγουρος. Άλλωστε 
πλέον σε βλέπω κάθε μέρα. Επανάληψη. 
Μάτι, μνήμη. Ελαττώματα.

Σε ένα παραμύθι είχαν κουμπιά αντί για 
μάτια. Θα βάλω δύο στρογγυλά μεταλλικά. 
Τέλεια.

το κινητό δονήθηκε…

Ιωσήφ Χατζη-
ιωακειμίδηςΤο κινητό δονήθηκε στιγμιαία και της 

έφερε τσίμπημα στην καρδιά. Κυρία 
μπορώ να βγω; Αν είναι ανάγκη, αν 

και είναι κρίσιμο το σημείο αυτό της συνά-
ντησης με το Δημάρατο να συμβουλεύει τον 
Ξέρξη, τέλος πάντων πήγαινε. Η τουαλέτα 
βρισκόταν μπροστά της, διέσχισε γρήγορα 
το διάδρομο, κατέβηκε βιαστικά τις σκάλες. 
Ο ρουφιάνος του κυλικείου απέναντι από 
τις τουαλέτες έλειπε, ευτυχώς πάει καλά το 
πράγμα… ελπίζω να μπόρεσε να βγει, στα-
τιστικά αφήνει ο καθηγητής που κάνει μα-
θηματικά. Ένα τσιμπούκι θα του κάνω… Όχι 
βίντεο και τέτοια, αυτή είναι η συμφωνία. 
Δεν είμαι η Μαρία η χοντρή που τη γαμάει 
όποιος γουστάρει και την κρεμάει στο δί-
κτυο… άνοιξε την πόρτα της τουαλέτας των 
αγοριών. Στην τρίτη πόρτα μπήκε μέσα. 
Εκείνος, ο συμμαθητής, ήταν ήδη εκεί, δευ-
τερόλεπτα πριν μάλλον. Του έβαλε το χέρι 
πάνω στο τζιν. Το ξεκούμπωσε και άρχισε 
να του παίρνει πίπα. Τον τελείωσε γρήγορα 
στο στόμα και τα κατάπιε. Σκούπισε με το 
μανίκι τα ωραία της χείλη, όλα τα αγόρια 

το είχαν προσέξει αυτό, και βγήκε από την 
τουαλέτα. Ακριβώς έξω από την τουαλέτα 
συνάντησε τον πρώην της και της είπε στα 
πεταχτά ότι ήθελε να τα ξαναβρούν, του 
είπε ότι βιάζεται και να τα πουν άλλη ώρα, 
ανέβαινε τα σκαλιά βιαστικά, δεν ήθελε να 
αργήσει. Τυχαία πέφτει πάνω στην υποδι-
ευθύντρια που έκανε έρανο στις τάξεις για 
το ναό των τριών Ιεραρχών στο νεόδμητο 
τμήμα του δήμου. Αυτή της είπε ότι στο 
γραφείο είναι η μητέρα της. Παραξενεύτη-
κε αλλά θυμήθηκε ότι ήρθε για κάτι απου-
σίες. Η υποδιευθύντρια τής είπε να πάει να 
τη δει και ότι θα ειδοποιήσει αυτή την κα-
θηγήτρια της. Γεια σου μαμά, γεια σου παιδί 
μου. Φιλήθηκαν, θυμήθηκε ότι είχε καιρό 
να τη φιλήσει και ότι ήταν το πρώτο φιλί 
της μέρας. Ωραία συνάντηση και αυτή ρε 
πούστη, σκέφτηκε, στου διευθυντή, πρω-
ινή πασαρέλα. Όταν άνοιξε την πόρτα της 
τάξης ο Δημάρατος είχε διασκεδάσει με τα 
λόγια του τον τυφλωμένο Ξέρξη, στον πίνα-
κα ήταν γραμμένη η λέξη Αλάστωρ. Και είχε 
ξεχάσει το τσιμπούκι στην τουαλέτα.



Τα κείμενα που ακολουθούν 
γράφτηκαν με την παρότρυνση 
«Τελευταία νύχτα. Ατομο ή ζευγάρι σε 
ξενύχτι μελλοθάνατου, νοσοκομείο, 
χωρισμός, περιστατικό.» και 
αποτελούν μέρος θεματικών που 
δόθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος 
«Πεζός λόγος» από τον Θανάση 
Βαλτινό.
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Τενεκεδένιο βατραχάκι κλικ-κλακ αυ-
θεντικό.
Ταφταδένιο γαλάζιο τριαντάφυλλο 

(το φορούσα και έκανα πρόβα για κυρία).
Διαφανές κουτάκι καρτ βιζίτ (περιείχε 

ένα δόντι γαλαξία, λίγο καφέ, δικό μου).
Το γύρισμα από το τραγούδι για τη κακιά 

αλεπού εκεί που κάνει ουουουου…
Γάντι με άσπρες και μαύρες βούλες.
Ν’ απαντώ δεν ξέρω.
Δισκάκι με την Αλίκη στη Χώρα των 

θαυμάτων (καθώς γυρνούσε στο πλατό 
αναπαράσταινε τρισδιάστατα το παραμύθι 
και έπαιζε μουσική).

Να σιχαίνομαι τα πράσινα φαγητά.
Αυτά ήταν μερικά από τα πράγματα που 

αποχωρίστηκα τη νύχτα που υπήρξε η τε-
λευταία νύχτα των παιδικών μου χρόνων. 
Δε μπορώ να θυμηθώ πότε ακριβώς. Το κα-
τάλαβα αργότερα.

Τις επόμενες μέρες συνέβησαν τα εξής:
Σταμάτησα να μετρώ τις τηγανητές πα-

τάτες στα πιάτα των αδελφών μου, να συλ-
λέγω χαρτάκια από τις σοκολάτες Μέλο με 
απεικονίσεις ηρώων του Ντίσνεϋ. Συλλογή 
κορυφαία, ήμουν κάτοχος του χαρτιού με 
τη μικρή γοργόνα και θα γέμιζα αναμφισβή-
τητα το άλμπουμ.

Σταμάτησα να λατρεύω τη “γελάδα”, 
έτσι λέγαμε τη μάνα μου κρυφά, άσπρη, 
παχιά, ακίνδυνη φαινομενικά, δε το ’χε σε 
τίποτα να σου αστράψει μια ανάποδη απρο-
ειδοποίητα.

Σταμάτησα να κάνω μηχανικά το σταυρό 

τενεκεδένιο βατραχάκι…

Αντιόπη 
Αθανασιάδου

μου, όταν περνούσα έξω από την εκκλησία, 
σταμάτησα ακόμα και να χαϊδεύω τη γάτα.

Τα παιχνίδια μου ξεψυχούσαν, γκριζάρι-
σαν, μου φαίνονταν βαρετά.

Φώναξα τη μικρή μου αδελφή.
— Δικά σου.
— Έτσι, χωρίς τίποτα;
— Παρ’ τα, αλλιώς τα πετώ στο ποτάμι.
Είχα ένα βάρος, μια έγνοια, μια φορά 

δάκρυσα χωρίς λόγο κι ένιωθα ότι ψήλωσα 
πέντε εκατοστά σε μια βδομάδα, σα να με 
τράβηξαν.

Μετά ήρθαν τα γενέθλια της Ρίτας, 
έκλεισε τα έντεκα, είχαν καλέσει κι αγόρια. 
Εγιναν τα γνωστά παιχνίδια. Χωριστήκαμε 
σε δυο δωμάτια, σπρώχναμε τους εισβολείς 
που έχωναν το κεφάλι στην πόρτα να δουν 
τι κάνουν τα κορίτσια, μας βρίζαν, μας φτύ-
ναν και μας τραβούσαν τις κορδέλες.

Πίσω από τα “καθυστερημένα” κοντο-
στούπικα αγόρια της τάξης που συνωστί-
ζονταν στο δωμάτιο, πρόβαλε ένα κεφάλι. 
Μεγαλύτερος, ο Κώστας, ξάδελφος της Ρί-
τας…

Η Ρίτα όρμησε πάνω του κι εγώ, αφού 
τον κοίταξα για λίγο, σαν να μην τον είχα 
ξαναδεί, πήγα στο καθρέφτη, έσιαξα την 
κορδέλα, προσπάθησα να δω αν έμοιαζα 
με “πλάσμα γλυκό”, όπως έλεγε ο πατέρας 
μου.

Τα πράγματα ήταν πιο σοβαρά απ’ όσο 
μου είχαν φανεί αρχικά, τίποτα δε θα ξανα-
γίνονταν όπως πριν κι ούτε ήθελα…
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εκείνο το καλοκαίρι

Πέτρος 
Αλμπάνης Εκείνο το καλοκαίρι στο νησί, η Αιμιλία 

ξυπνούσε χαράματα για διάβασμα. 
Ξυπνούσε κι εκείνος μαζί της, γιατί 

ερχόταν και σήκωνε τη νυχτικιά της μπρο-
στά στη μούρη του. Ζούσε το δικό του πα-
ραμύθι. Η δικιά της εύθραυστη και αιφνίδια 
παρέμβαση στα σκοτεινά όνειρά του, τον 
έβγαζε αργά αλλά σταθερά απ’ το μονότο-
νο προσωπικό του λαβύρινθο. Την πρώτη 
φορά φοβήθηκε στη θέα του σηκωμένου 
νυχτικού. Μαζεύτηκε και έκλεισε τα μάτια. 
Υστερα κάθε που αχνοφέγγιζε στο δωμάτιο, 
τα μάτια του μεμιάς ορθάνοιχτα, σαν κά-
ποιος ν’ άγγιζε με μαγικό ραβδάκι τα όνειρά 
του σε ένα ιδανικό γκραν φινάλε. Η μόνη 
φορά που κοιμήθηκαν μαζί αγκαλιά ήταν 
στο παιδικό της δωμάτιο, πλάι στη συλλογή 
από μινιατούρες γραφομηχανές.

— Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;
— Γραμματέας, απαντούσε η Αιμιλία 

χτυπώντας μανιασμένα τα πλήκτρα.
Πάνω απ’ το κρεβάτι, σε κορνίζα, οι στί-

χοι απ’ το διαβολικό “Unravel” της Bjork… 
«When you come back we have to make new 
love…».

Τις υπόλοιπες μέρες που πέρασαν μαζί, 
έχαναν τις αισθήσεις τους μέχρι το επόμενο 
πρωινό. Είτε διαβάζοντας παραμύθια από 
τη Λατινική Αμερική, είτε προσπαθώντας 
να ανακαλύψουν νέους ήχους στο μεταλλό-
φωνο της Αιμιλίας. Κάποια από τις μελωδίες 
που συνέθεσαν μαζί εκείνες τις μέρες — κα-
λύτερα νύχτες — της παρατεταμένης σωμα-
τικής ευδαιμονίας τους, θα τον συντρόφευε 
ως αποχαιρετιστήριο ρέκβιεμ στην τελευ-
ταία τους συνάντηση. Δεν το ήξερε ακόμη 
αυτό εκείνος, όταν έσπαζε το κεφάλι του 
καθημερινά να βρίσκει νέους ήχους για την 
ολοένα και πιο απαιτητική Αιμιλία.

Το πρωί τους έβρισκε εκείνον στριμωγ-
μένο στον καναπέ, εκείνη στο σωρό με τα 
στρώματα στο πάτωμα. Ποτέ δεν κατόρθω-
σαν να προγραμματίσουν σωστά τις πρά-
ξεις τους για την επόμενη μέρα. Σκόντα-
φταν πάντα στα αυτονόητα: τα παντζούρια 
συνέχεια ανοιχτά και οι πρώτες ακτίνες του 
ήλιου τσουρούφλιζαν τις τελευταίες εικόνες 

στα όνειρά τους.
Μετά ερχόταν και σήκωνε το νυχτικό της 

και εκείνος ξυπνούσε για τα καλά, σε κόσμο 
παραδεισένιο. Και μετά, αν είχανε δυνάμεις 
και πορτοκάλια, στύβανε χυμό για πρωινό. 
Εκείνος έφευγε για να την αφήσει να κάνει 
τις τελευταίες επαναλήψεις της με την ησυ-
χία της. Ήταν πολύ κοντά στο στόχο της και 
ήταν μίλια μακριά από το σπίτι του. Σε μια 
βδομάδα θα ερχόταν ο φίλος της και θα βλε-
πόντουσαν για μια τελευταία φορά στο πα-
λιό κτίριο του τελωνείου, δίπλα στο παρα-
τημένο καρνάγιο. Ήταν η τελευταία νύχτα 
που θα περνούσαν μαζί οι δυο τους. Μετά 
όλα θα γίνονταν καπνός και οι ονειρικές 
εικόνες που έζησαν όμορφα θα καίγονταν, 
όπως όμορφα και ξαφνικά είχαν ξεκινήσει. 
Μεμιάς ή έστω σε μικρό χρονικό διάστημα. 
Σε λίγους μήνες η Αιμιλία θα έφευγε στο 
εξωτερικό για το διδακτορικό της, σε λίγα 
χρόνια δε θα θυμόταν απολύτως τίποτα απ’ 
τη θερινή τους συνάντηση στο νησί της.

— Θα κρατήσω παντοτινά τις όμορφες 
στιγμές που ζήσαμε. Θα συντροφεύεις τα 
όνειρά μου και τις σιωπές μου. Όταν ξυ-
πνάω από εφιάλτες τα βράδια, θα διαβάζω 
το παραμύθι που μου έγραψες, για να απο-
κοιμιέμαι.

Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της Αιμιλί-
ας εκείνη την τελευταία νύχτα. Τα θυμόταν 
απ’ έξω εκείνος, σαν προσευχή. Τότε δεν 
είχε παρατηρήσει το βλέμμα της Αιμιλίας 
που ταξίδευε για αλλού. Δεν μπορούσε να 
δει, ακόμη κι αν ήθελε. Κρεμόταν από τα 
λόγια της και τις εκφράσεις της. Οι ψευ-
δαισθήσεις τον έτρεφαν. Δύο mail απαιτή-
θηκαν για να της θυμίσει ποιος ήταν. Στο 
δεύτερο αναγκάστηκε να περιγράψει ανα-
λυτικά: «Εντάξει Αιμιλία, κάπως έτσι γνωρι-
στήκαμε και άλλαξε το καλοκαίρι μου. Είχες 
μόλις βγει απ’ τη θάλασσα και με ρώτησες: 
“Με συγχωρείς, μήπως είμαι μουντζουρω-
μένη;” Ποτάμι έτρεχε η μάσκαρα. Το πώς 
σου ήρθε αλήθεια να βαφτείς λίγο πριν πας 
στην παραλία, ακόμη προσπαθώ να το εξη-
γήσω.»
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όλοι ήταν χαρούμενοι

Μιχάλης 
ΑντωνιάδηςΌλοι ήταν χαρούμενοι τη νύχτα 

εκείνη, στην τελετή αποφοίτησης. 
Η μεγάλη αίθουσα γέμισε κόσμο. 

Οι κοπέλες έλαμπαν, τ’ αγόρια χαμογελού-
σαν κι έξω απ’ τα πανύψηλα παράθυρα, 
πίσω απ’ την ορχήστρα, έλαμπε η πόλη ολό-
κληρη κι ένα φεγγάρι χλωμό. Σε μια μεριά 
μια παρέα έπινε ουίσκι. Η ψυχή της παρέας, 
ο Γιάννης, ένα παιδί ήρεμο, που πάντα σε 
κέρδιζε με το λόγο του, είχε ήδη πιει αρκε-
τά. Τελευταία έπινε συχνά. Ισως γι’ αυτό να 
είχε το προαίσθημα πως κάτι θα συμβεί.

Πέρασαν τα μεσάνυχτα, εκφωνήθηκαν 
ευχές και υποσχέσεις κι άρχισε ο χορός. 
Εκείνη τη στιγμή διάλεξε η Κατερίνα για να 
του μιλήσει. Τον πλησίασε και του έγνεψε. 
Τα μαύρα της μαλλιά λυτά, στο λευκό της 
φόρεμα και στο θηλυκό κορμί της. Αλλά το 
βλέμμα της ένοχο. Εκείνος άφησε το ποτό 
του, την πήρε από το χέρι και απομακρύν-
θηκαν. Ήξερε τι θα του πει αλλά είχε ανάγκη 
να το ακούσει από τα χείλη της.

— Έλα πες το, της είπε προκλητικά. Τα 
μάτια του άστραφταν. Η μέθη είχε αρχίσει 
να κυριεύει το μυαλό του.

— Θέλω να χωρίσουμε.

— Ο λόγος;
— Από τη μια νιώθω ανελεύθερη, από 

την άλλη αχάριστη. Δεν είμαι καλά.
— Θέλω να ζήσω μόνη.
— Ξέρεις πως θέλω να ζήσουμε μαζί.
— Κι εγώ αυτό ήθελα, όμως δεν μπορώ 

άλλο.
— Κανείς δε σ’ αγαπάει, όσο εγώ.
Έπεσε στην αγκαλιά του. Του ξέφυγε ένα 

δάκρυ κι ένιωσε ξαφνικά ότι τον λυπόταν. 
Ό,τι χειρότερο. Δεν του έμεναν πολλές επι-
λογές. Θολωμένος μπήκε στο αμάξι πατώ-
ντας τέρμα το γκάζι. Ούτε κατάλαβε πώς 
βρέθηκε έξω από το δρόμο.

Πονάει σε όλο του το σώμα. Σκοτάδι πα-
ντού και σιωπή. Δεν μπορεί να κουνήσει τα 
πόδια του. Κρυώνει. Ανοίγοντας τα μάτια 
του βλέπει μια γυναίκα μαυροφορεμένη. 
Τον κοιτάζει και τον ρωτάει αν είναι καλά.

— Πονάω, δεν μπορώ να κουνηθώ.
Η γυναίκα προσπαθεί να τον βοηθήσει. 

Τη νιώθει τη φροντίδα της. Το μαύρο φόρε-
μα της γίνεται λευκό, τα μάτια της λάμπουν, 
μαύρα μαλλιά λυτά, φόρεμα λευκό, χαμογε-
λάει. Απλώνει το χέρι και την αγγίζει, ζεστή. 
Ήσυχος κλείνει τα μάτια και κοιμάται.

εξόδιος

Βαγγέλης 
ΓαλάνηςΚοιτάζω ένα γύρο το δωμάτιο. Παντού 

λευκό, στους τοίχους, στο ταβάνι. 
Λευκά σεντόνια, λευκή κουβέρτα, 

μαξιλάρι λευκό. Κουρτίνες λευκές, προβιές 
φαντασμάτων.

Φάτσα απέναντι η Μαρία, σύζυγος του 
Γιώργου. Εκείνος αναπαύεται στ’ αριστερά 
μου, δέκατη μέρα στην παθολογική. Εκεί-
νη προσπαθεί να βολέψει τη νύστα της σε 
μια ξεχαρβαλωμένη πολυθρόνα συνοδών. 
Μαυροφορεμένη, χοντρή.

— Μια ευγενής χοντρή ευγενώς μαυρο-
ντυμένη, σκέφτηκα. 

Η γυναίκα μου; Πάνε χρόνια που έχω να 
μάθω νέα της. Αν της τηλεφωνήσω το πρωί; 
Αν της τηλεφωνήσω τώρα;

— Το αύριο είναι αργά, ψιθύρισα… Κι αν 
αδιαφορήσει; Αν μου κλείσει το τηλέφωνο; 
Αν δεν πιστέψει; Αν…

Ο Αποστόλης, έτερος ασθενής, βγαίνει 
απ’ το μπάνιο. Κλείνει το φως, πέφτει στο 
κρεβάτι. Τριγύρω σκοτάδι. Κοιτάζω την 
ώρα στο κινητό.

12:10
Ημέρα Σάββατο, πλέον, νοσοκομείο 

Ερυθρός, παθολογική κλινική, θάλαμος 10. 
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Πάνε έξι μέρες που βρίσκομαι εδώ, Δευτέ-
ρα με Σάββατο.

Η προσοχή μου σε λεπτομέρειες. Σε σιω-
πές που ποτέ πριν δεν πρόσεξα. Σιωπές που 
γίνονται όλο και βαθύτερες. Αλλά να, ένα 
φρενάρισμα, ένα σκυλί που γαβγίζει. Σιω-
πή. Κάποια με τακούνια στο διάδρομο, προ-
σπαθεί να περπατήσει στις μύτες, μάταια. Ο 
Αποστόλης έχει αποκοιμηθεί, η μασέλα του 
τρίζει. Ο Γιώργος ροχαλίζει, η μαυροφορε-
μένη σύζυγος τον μιμείται.

Το δεξί μου χέρι, το ελεύθερο, ψηλαφεί 
την επιφάνεια του κομοδίνου. Ένα κινητό, 
ένα ποτήρι νερό. Η περιουσία μου όλη, συν 
το παντελόνι, τα παπούτσια, το άσπρο που-
κάμισο, κρεμασμένα στο ντουλαπάκι που 
μου αναλογεί. Ανασαίνω με δυσκολία, μέ-
ρες τώρα. Σφίγγω τα βλέφαρα, προσπαθώ 
να κοιμηθώ. Η σειρήνα ενός περιπολικού με 
ξυπνά.

1:10
Αισθάνομαι εξουθενωμένος, έξι μέρες 

ακτινοβολίες, βάλε και την πίεση. Πιάνω με 
κόπο το ποτήρι, πίνω δυο γεμάτες γουλιές, 
το μόνο που αντέχει το στομάχι μου από 
χθες. Βήχω έντονα.

Ο θάλαμος έχει αρκετή ζέστη, κατεβάζω 
την κουβέρτα στα πόδια, με κόπο.

— Πόσοι άραγε να έχουν σβήσει στο κρε-
βάτι αυτό;

Νιώθω το σφυγμό μου αδύναμο, το σά-
λιο κατεβαίνει με δυσκολία. Πίνω δυο γου-
λιές ακόμη. Το στόμα μου βρομάει, άπλυτο 
έξι μέρες. Κλείνω τα μάτια. Βυθίζομαι σε 
εμπειρίες πρώιμες, θολές. Νηπιαγωγείο, 
Δημοτικό, παντελόνι κοντό, ένα κλουβί στο 
χέρι. Πιάνω το κινητό. Στις επαφές ονόμα-
τα γνωστά. Ονόματα άγνωστα. Ονόματα 
φθαρμένα.

— Για δες, κανένας για τη δύσκολη ώρα… 
Επαφές ανέπαφες.

Η σκέψη μου στο γραφείο, τόσοι μήνες 
και κανένας δε νοιάστηκε. Υποθέσεις ανοι-
χτές, εκκρεμότητες λογιστικές. Οι τριαντα-
φυλλιές θα ’χουν ξεραθεί. Τόσος κόπος, 
τόση φροντίδα, στράφι.

1:32
Με το χέρι, το ελεύθερο, το δεξί, αγγίζω 

το μέτωπο. Έχω ιδρώσει, είμαι ζεστός, μάλ-
λον πυρετός. Σημάδι άσχημο. Το κατεβάζω 
στην κοιλιά, έχει μαζευτεί κόμπος, νιώθω 
το δέρμα μου ρυπαρό. Αγγίζω τα μπούτια, 
τρίβω τα γόνατα. Τόσο αδύνατα, τόσο ασθε-
νικά. Τραβάω το χέρι απότομα, σαν από 
λύπη. Αρχίζω να κλαίω σιωπηρά.

1:41
Αποκοιμιέμαι με δάκρυα στα μάτια. 

Δάκρυα πικρά. Ονειρεύομαι κεραίες και 
σπουργίτια, θάλασσες και λουλούδια, μια 
καθηγήτρια παλιά. Σεμνή και καλοντυμένη 
όπως τότε. Ποθητή όπως πάντα…

Αχ και να ήταν πλάι μου, να μου έτρι-
βε στοργικά το χέρι… να άγγιζα τα μαλλιά 
της… την άκρη από τη φούστα της…

2:16
Τινάζομαι απ’ το κρεβάτι, το μαξιλάρι 

ιδρωμένο, το σεντόνι μπερδεμένο στα σω-
ληνάκια του ορού. Γυρίζω στο πλάι, κου-
λουριασμένος σε σχήμα εμβρύου.

 Λίγα λεπτά πρόσκαιρης λησμονιάς πραγ-
μάτων που οπωσδήποτε θα συμβούν1…

Ταξιδεύω σε λεπτομέρειες μακρινές, 
αποσπασματικές. Η Αννούλα της γειτονιάς, 
καστανά μαλλιά, γαλάζια μάτια, ή μήπως 
μαύρα μάτια; Ποιος ξέρει. Η Φωφώ στο γυ-
μνάσιο, η… πώς τη λέγανε, εκείνος ο… κά-
τσε να δεις, ο Θοδωρής απ’ το στρατό, φίλος 
καλός, χαθήκαμε, χημικός; φυσικός; κάτι 
τέτοιο, ο Άκης, σκέψου, για μια παρεξήγη-
ση, η Μαρία, η άλλη η… την ξέχασα.

2:33
Το βλέμμα μου καρφώνεται στο πλάι, σε 

μια μικρή εσοχή. Ίσα που διακρίνω μια δερ-
ματόδετη Καινή Διαθήκη.

Μου μένει η απορία:
— Γιατί να πεθαίνουν οι άνθρωποι τις μι-

κρές τις ώρες;

1 Στίχοι από το ποίημα “Λίγα λεπτά αναμονής” του 
Τίτου Πατρικίου, στο “Η αντίσταση των γεγονό-
των”, Αθήνα (Κέδρος) 2000.
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Έκλεισε το τελευταίο κιβώτιο. Στάθη-
κε αμήχανος στο δωμάτιο. Χαρτό-
κουτα παντού. Όλο το σπίτι γεμάτο, 

το γραφείο, το σαλόνι, ως την εξώπορτα. 
Άδεια ράφια, τοίχοι, συρτάρια. Μόνο κάτι 
φωτογραφίες κρέμονταν. Ήταν ακόμα έντε-
κα. Έσβησε τα φώτα και κάθισε.

Δεν ήταν πια το σπίτι που ήξερε. Πού να 
βολευτεί; Σηκώθηκε. Μισό φλιτζάνι καφέ 
κι άναψε τσιγάρο. Βγήκε στο μπαλκόνι. Όρ-
θιος. Το μεταλλικό τραπέζι, οι γλάστρες, η 
κατεβασμένη τέντα είχαν μνήμες. Εκείνος 
δεν είχε. Τόσο που είχε ζήσει με το νου τη 
νύχτα ετούτη, τι άλλο να σκεφτεί; Να ξημε-
ρώσει μόνο, να έρθει η μεταφορική, να μα-
ζέψει τα πράγματα. Να φύγει. Το άγνωστο 
δεν το φοβόταν. Το παρελθόν τον τρόμαζε 
περισσότερο. Τελείωσε ο καφές, πάει και το 
τσιγάρο. Έγειρε το κεφάλι στον τοίχο. Ήταν 
μια αυγουστιάτικη νύχτα και ήταν αφύσικα 
ήσυχος.

Της είχε ζητήσει να χορέψει μαζί του, 
ως εκεί που τελειώνει η αγάπη. Και το έκα-
νε. Μα όταν έφτασε το τέλος, εκείνος είδε 
γκρεμό. Οραματίστηκε την τελευταία νύ-
χτα σαν θάνατο. Τώρα τη βίωνε σαν γέννα 
κι ανυπομονούσε να ξημερώσει. Ήξερε πως 
τούτη η νύχτα ήταν δώρο. Την ζήτησε χρό-
νους πολλούς με σιωπηλές κραυγές. Με ευ-
χές. Με τους φόβους του. Και του δόθηκε. 
Ένα δίκαιο αντάλλαγμα.

Αντάλλαγμα στη θέση της νύχτας που 
δεν θα έρθει πια. Εκείνη που την έτρεμε πά-
ντα, από παιδί. Τη νύχτα που γέρνοντας στο 
σώμα της αγάπης του, δε θα άκουγε ανάσα. 
Σίγουρος πως θα έφτανε κάποτε — δεν την 
αποφεύγει κανείς — έβγαινε σ’ αυτό εδώ το 
μπαλκόνι, να αναμετρηθεί με το αόρατο. Και 
να που τώρα τη θέση της τρομερής εκείνης 
νύχτας την πήρε ετούτη εδώ η μοναχική και 

η ακύμαντη. Οι ανάσες της γυναίκας που 
αγάπησε δεν του ανήκουν πια. Η τελευταία 
πνοή της θα είναι σε άλλου τη ζωή κύμα θε-
όρατο, ταμένη σε άλλους αναστεναγμούς.

Μπήκε μέσα και ξάπλωσε στον καναπέ. 
Κόντευε δύο. Η γάτα τεντώθηκε και άρχισε 
να βηματίζει στο στήθος του. Δώδεκα χιλιά-
δες βήματα ακόμα μέχρι να ξημερώσει. Την 
πήρε αγκαλιά κι έκλεισε τα μάτια.

Όταν σηκώθηκε, σκοτάδι ακόμα. Πήγε 
στην κουζίνα διασχίζοντας τα κιβώτια. Έμει-
νε λίγο ακίνητος, σαν να μην ήξερε τι θέλει. 
Έβαλε κάτι να πιει και βγήκε στο μπαλκόνι.

Σαράντα χρόνια μέτραγε το σώμα του, 
τέσσερις χιλιάδες χρόνια το μυαλό του. Με 
κεραυνούς ή αύρες καλοκαιρινές, όλες οι 
νύχτες του κόσμου έχουν μιαν αυγή οδη-
γό. Στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και 
της Άκρας, στο κρεβάτι του Σισμανόγλειου, 
στο Ιόνιον που σαλπάρει το σούρουπο, χω-
ρισμοί με βρισιές, χαστούκια ή αίμα, όλες 
επιστρέφονται σαν δώρα. Σαν αντίτιμο στα 
όνειρα και τους φόβους μας. Ήταν κουρα-
σμένος αλλά ήσυχος. Ήξερε πως το αντίτιμο 
που παίρνει δίκαιο είναι και καλό. Το ελάφι 
στη θέση της Ιφιγένειας. Πάνοπλος για όλες 
τις τελευταίες νύχτες που θα έρθουν.

Θα πρέπει να κοιμήθηκε δυο ώρες ή 
τρεις. Όταν ξύπνησε, ξημέρωνε. Ήταν η ώρα 
που οι μνήμες γυαλίζουν σαν βρεγμένα βό-
τσαλα κάτω από το φως. Κόκκινα βότσαλα, 
κίτρινα, άσπρα και μελιά. Και τα μαύρα; Και 
τα μαύρα. Έχει δει πως γυαλίζουν τα μαύρα 
βότσαλα κάτω απ’ το φως του ήλιου και δεν 
το ξεχνάει.

 Ήταν η ώρα που όλα τα αντίο έχουν πά-
ψει. Κι αν έχουν μείνει αντίο ανείπωτα, τα 
καις.

Τέλος Αυγούστου, μπροστά μήνες άγνω-
στοι και ήταν αφύσικα ήρεμος.

αφύσικα ήρεμος

Όλγα 
Γκιάφη



60

Τ  Ν

Ερχόταν Τετάρτη απόγευμα, αργά, λίγο 
πριν το κλείσιμο. Ο κυρ Θόδωρος που 
ήθελε να τον φωνάζουμε Τεό. Δεν 

είχε ώρα για φλυαρίες. Έπαιρνε τα φρεσκο-
σολιασμένα του παπούτσια και έφευγε. Ένα 
απόγευμα πλησίασε με διαφορετική διά-
θεση. Φαινόταν από τον τρόπο που άναψε 
το τσιγάρο του, απ’ τη χαμηλή στάση του 
κορμιού του. Μόνο το γκρίζο κοστούμι στη 
θέση του.

— Σε πέντε λεπτά Τεό.
— Δε βιάζομαι σήμερα.
Κάθισε μπροστά μου και ζύγιασε τη 

φωνή του προσπαθώντας να ρυθμίσει την 
επίμαχη οξύτητα.

— Σήμερα γνώρισα την κόρη μου.
Συνέχισα να βαράω το μικρό ασημένιο 

καρφάκι. Μία κίνηση μόνο για το σωστό 
στακάτο.

— Τη λένε Μέιχτιλντ, ζει στη Δρέσδη.
Δε σταμάτησα, αποτέλειωσα με το πα-

πούτσι.
— Είναι όμορφη;
— Πολύ, μοιάζει με τη μάνα της.
— Έχεις κάνει Γερμανία. Πότε πήγες;
— To ’60.
— Και πόσο έκατσες;
— Πολύ. Δέκα, δεκαπέντε χρόνια. Δυτι-

κά. Μπερλίν. Μέχρι και την απέλαση.
— Πολιτικά φρονήματα;
— Όχι.
— Αλλά;
— Δεν ήθελα να αναγνωρίσω το παιδί 

μου.
Χαμήλωσα το ραδιόφωνο, άλλαξα συ-

χνότητα. Άφησα ελληνικό έντεχνο στo σι-
γανό. Άνοιξα το κουτί με τη μπαγιάτικη 
μπογιά· έλουσε ο χώρος με μυρωδιές βερνι-
κιού. Ο Τεό έσβησε κάτω τη γόπα, κατέβασε 
βλέμμα. Εγώ συνέχισα την αναμονή παίζο-
ντας τον άνετο, τι άλλο.

— Λάθος μου ήταν, το ξέρω.
— Δύσκολοι καιροί.
— Κούφιο μυαλό.
Έμενα στη Βελμπάσε, ένα χωμένο δρό-

μο κοντά στην Αλεξάντερ Πλατς, σε μια σο-
φίτα πάνω από ένα μπακάλικο. Πολύ φτώ-

χια, μέρα νύχτα στη φάμπρικα. Κάλτσες. 
Νάιλον. Γερή μπάζα τότε. Δε θέλω να κλαί-
γομαι. Έψαχνα τρόπο να ξεφύγω από το 
μεροκάματο. Οι Γερμανοί πάντα μας είχαν 
για παρακατιανούς, δεν το έδειχναν όμως. 
Τυπικοί, σωστοί σε όλα τους. Πληρωμές, 
ασφάλιση. Όλα. Ανοικοδόμηση βλέπεις. 
Εκεί τη γνώρισα, στη φάμπρικα. Δεν την 
ερωτεύτηκα, την πόθησα όμως αμέσως. 
Η Σύλβια. Δεν ήθελα να κρατήσει το παιδί, 
εκείνη επέμενε. Εγώ δεν ήθελα. Ήθελα να 
βρω τρόπο να ξεφύγω. Νόμιζε ότι θα την 
παντρευόμουν, ότι θα αναγνώριζα το παιδί, 
ότι θα ζούσαμε μαζί. Πού μυαλό για τέτοια. 
Μου άρεζαν οι γυναίκες, οι πολλές, οι δια-
φορετικές. Τη μία τη βαριόμουν εύκολα. Βα-
ριόμουν εύκολα γενικά και σκαρφιζόμουν 
διάφορα. Μικροαπατεωνιές με μεγάλο ρί-
σκο. Έχωνα στο παλτό μου λογιών λογιών 
κάλτσες νάιλον, μέσα, έξω, σε τσέπες, στις 
φόδρες. Όλες γκρίζες και καφετιές. Αυτές 
πουλούσαν. Μπούκωνα την καμπαρντίνα 
μου κάθε πρωί και περνούσα με το τρένο 
τα σύνορα. Στο γνωστό φύλακα, το γνωστό 
σύνθημα. Δεν έκανα χρυσές δουλειές. Γυρ-
νούσα όμως στο σπίτι με τα απαραίτητα. 
Αλλαντικά και τυριά, αυτά λιγουρευόμουν. 
Δε με πιάσανε. Δε με απελάσανε γι’ αυτό. Η 
Σύλβια απέδειξε ότι το παιδί ήταν δικό μου. 
Ήταν. Δεν ξέρω, ντρεπόμουν. Δεν το ήθελα. 
Στις 19 Νοεμβρίου του ’72 με διώξανε. Ξα-
ναπροσπάθησα να γυρίσω, σε άλλη πόλη. 
Δεν τα κατάφερα. Την κόρη μου την ξέγρα-
ψα. Δεν τη σκεφτόμουν. Προχτές πήρα ένα 
τηλεφώνημα και όλα ξύπνησαν. Δεν ήθελα 
να τη δω, αλλά είπα, 80 χρονών είσαι, άλλα 
παιδιά δεν έχεις. Αμαρτία. Κρίμα. Γεροντο-
ευαισθησίες βλέπεις. Της έμοιαζε πολύ η 
Μέιχτιλντ. Ίδιο μπόι, ίδια μάτια, ίδια φωνή.

Ο Τεό σηκώθηκε, δοκίμασε τα παπού-
τσια, έριξε ένα τελευταίο γυάλισμα, άφησε 
τα χρήματα και πέντε έξτρα. Για ένα ουζάκι, 
είπε. Δεν το συνήθιζε. Με την κόρη του δεν 
τα βρήκε. Από τη γειτονιά έφυγε, μένει αλ-
λού τώρα, στο δυάρι της συμβίας του. Χρη-
σικτησία. Εκείνη συγχωρέθηκε.

την τελευταία φορά που είδα τον τεό

Βάγια 
Δανιηλίδου
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μια απ’ τις τελευταίες

Θεοδώρα Ευαγ-
γελοπούλουΔεν θέλεις να έρχεσαι πια εδώ, στο 

ποντικόσπιτό μου, είπε μεταξύ σο-
βαρού κι αστείου — ένα μήνα τώρα 

προσπαθούσε να πιάσει έναν αρουραίο που 
’χε τρυπώσει στο σιφόνι σε ένα απ’ τα δί-
πλα δωμάτια. Χαμογέλασα και σηκώθηκα 
να τον αγκαλιάσω. Ήταν σκυμμένος πάνω 
απ’ το τραπέζι και ψαχούλευε κάτι δίσκους. 
Βρήκε αυτόν που έψαχνε και τον έβαλε να 
παίζει: Δύο γαρδένιες για εσένα. Μου το 
είχε τραγουδήσει πριν δυο βράδια όταν 
καθόμασταν αντικριστά στον καναπέ. Εκεί 
που μοιραζόμασταν την ίδια ζωή. Μόνο που 
αυτό το κατάλαβα μετά.

Το επόμενο πρωί έφευγε ταξίδι κι όταν 
θα γυρνούσε, θα είχα φύγει εγώ. Έφτιαχνε 
τη βαλίτσα του και σκεφτόταν τι να πάρει 
μαζί. Έβαζε μέσα μια μπλούζα, την έβγαζε, 
μου την έδειχνε, με ρωτούσε αν μου αρέσει. 
Γελούσα εγώ γιατί, τι να του έλεγα; Όλα μου 
άρεσαν πάνω του. Αλλά αυτός τσατιζόταν, 
γιατί δεν τον βοηθούσα, λέει, να διαλέξει. 
Σηκώθηκα λοιπόν να πλύνω τα πιάτα. Αν 
έμενα στο δωμάτιο θα μαλώναμε. Ήθελε να 
τον αφήνω ήσυχο όση ώρα ασχολιόταν με 
τα μικροπράγματά του κι εγώ δεν μπορού-
σα να κρατήσω τα χέρια μου μακριά του. 
Κατάλαβε πως του άδειαζα τη γωνιά να 
ετοιμαστεί με την ησυχία του και όπως περ-
νούσα πλάι του, με έπιασε από τη μέση, πα-
ραμέρισε τα μαλλιά μου και με φίλησε στο 
πίσω μέρος του λαιμού. Θα ετοίμαζε αυτός 
τη βαλίτσα, θα έπλενα εγώ τα πιάτα, και θα 
συναντιόμασταν ξανά σε λίγο.

Είχαν κολλήσει τα μακαρόνια στο κα-
τσαρόλι. Του φώναξα να ανάψει το θερμο-
σίφωνα αλλά σιγοτραγουδούσε και δεν μ’ 
άκουσε. Το άφησα να μουλιάζει κι άρχισα 
να πλένω τα υπόλοιπα. Ανυπομονούσα. 
Οι κινήσεις μου έγιναν βιαστικές, όταν τον 
άκουσα να σηκώνει το διακόπτη για το ζε-
στό νερό και να βηματίζει προς το κουζινά-
κι. Είχε τελειώσει πιο γρήγορα απ’ ό,τι υπο-
λόγιζα. Στεκόταν πίσω μου και με κοιτούσε. 
Το σώμα του, όμως, είχε διασπαστεί. Έδινε 
μία συνέχεια, ένα σχεδόν αναστατωμένο 
ουράνιο τόξο, που με άγγιζε παντού. Σκού-

πισα τα χέρια μου και στράφηκα προς το μέ-
ρος του. Ας ανέβουμε λίγο πάνω, είπε και με 
έπιασε από το χέρι. Ήθελε να ξαλαφρώσει 
το σπίτι, που είχε πάρει βάρος κι οδήγησε τα 
βήματά μου στην ταράτσα — ο Λυκαβηττός, 
που δεν πήγαμε ποτέ. Ήταν το αεράκι που 
ψηλαφούσε το δέρμα μου, ο φόβος πως δε 
ζούσαμε την ίδια στιγμή; Βιάστηκα να γυρί-
σουμε στα χαμηλά.

Στις σκάλες, σιωπηλοί. Μου έδωσε τα 
κλειδιά να ανοίξω την πόρτα. Μπήκαμε — η 
βαλίτσα ανοιχτή στον καναπέ — και χώθη-
κε πάλι στις μουσικές του. Έβαλε να παίζει 
αυτό που σιγοτραγουδούσε πριν. Έβγαλε τα 
ρούχα του, τύλιξε την γκρι πετσέτα γύρω 
από τους γοφούς, μου έδωσε ένα πεταχτό 
στο στόμα και μπήκε στο μπάνιο. Ξάπλω-
σα στο κρεβάτι και τον περίμενα εκεί. Το 
πρωί θα έκρυβα ένα σημείωμα ανάμεσα 
στα ρούχα του, να το βρει, όταν θα έφτανε 
στο ξενοδοχείο. Σηκώθηκα μόλις τον είδα 
στο άνοιγμα της πόρτας. Το δέρμα του ήταν 
ακόμα νωπό. Τύλιξα τα χέρια γύρω του και 
κύλησα τα δάχτυλα στους ώμους του σκου-
πίζοντας τις σταγόνες που είχαν απομείνει 
εκεί. Με έσπρωξε απαλά στο κρεβάτι, άνα-
ψε τον ανεμιστήρα και γονάτισε μπροστά 
μου. Αλήτισσα, ούτε τα παπούτσια σου δεν 
έβγαλες. Αρχισε να φιλάει τις γάμπες μου, 
ανασηκώνοντάς με ελαφρά για να με ξε-
ντύσει. Ήξερε και με άφησε να βγάλω μόνη 
τα πέδιλα τελευταία, την ώρα που ξάπλωνε 
πάνω μου, καλύπτοντας όλους τους πόρους 
του κορμιού μου. Δεν χρειαζόμουν τίποτα 
παραπάνω. Η θέρμη του κορμιού του ήταν 
αρκετή. Με μαγνήτισε και βρεθήκαμε πάλι 
μαζί. Και μείναμε έτσι ώρα, ώσπου τον 
άρπαξα, κρατώντας τους γοφούς του στα-
θερά, χαμηλά επάνω στους δικούς μου. Ν’ 
απορροφήσω εγώ, κάθε σταγόνα του. Κι 
αποκοιμηθήκαμε. Ανάσκελα εγώ. Μπρού-
μυτα αυτός, μ’ όλο το βάρος του υγρό, κα-
θησυχαστικό, επάνω μου.
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Η οικονομική κρίση τον είχε χτυπή-
σει πολύ άσχημα. Η εταιρία κατέρ-
ρεε. Και όμως έπρεπε να το είχε 

δει. Έπρεπε να το είχε δει νωρίτερα και να 
μην έκανε την κίνηση με τη Ντρινκαλότ. 
Ψευτοεταιρία, το ήξερε από την αρχή, αλλά 
ήθελε να κάνει τη χάρη στη γυναίκα του, 
να δεχτεί την συμβουλή της, να της δείξει 
ότι την υπολογίζει. Ότι την εμπιστεύεται. 
Ό,τι έκανε εξάλλου, το έκανε για αυτήν και 
τα παιδιά. Του άρεσε η διαδικασία φυσικά, 
δεν το έκρυβε. Ήταν εθισμένος ίσως. Αν δεν 
αγαπάς τη δουλειά σου, πως να πετύχεις;

Πώς θα πετύχεις οτιδήποτε, αν δεν βά-
λεις όλη σου την προσπάθεια και το χρόνο σ’ 
αυτό που κάνεις; Μια μέρα θα καταλάβουν. 
Σύντομα. Η γυναίκα του τουλάχιστον, όταν 
διαβάσει το memo. Έχει ένα αντίγραφο στη 
τσέπη.

Ίντιθ — αγαπημένη μου Ίντιθ — ξέρω 
πως πάντα μισούσες τα σημειώματά μου. 
Τουλάχιστον αυτό είναι το τελευταίο. Αν η 
Μίκο κάνει για πρώτη φορά ό,τι ακριβώς 
της ζήτησα, θα το λάβεις δύο εβδομάδες 
αφότου είμαι νεκρός.

Ίντιθ, δεν αξίζω τίποτα ζωντανός. Tα 
πράγματα είναι χειρότερα από άσχημα, το 
έχεις αντιληφτεί. Εκτός από τα λεφτά της 
ασφάλειας η Μίκο θα σου υποδείξει ένα 
λογαριασμό. Τα σπίτια δεν μπορούν να τα 
αγγίξουν.

Η απαγωγή και το υπόλοιπο σκηνικό, εί-
ναι δικής μου σκηνοθεσίας, το είχες και μα-
ράζι να ασχοληθώ με κάτι καλλιτεχνικό. Σ’ 
αφήνω όμως, έχω πρόβα.

Με εκτίμηση, Τζέραρντ.
Υ.Γ. κατάστρεψε άμεσα αυτό το σημείω-

μα.
Χμ. Το χιούμορ του, μετά θάνατον, ίσως 

φανεί λίγο πικρότερο από ό,τι συνήθως. 
Δεν γεννήθηκε για να κάνει χιούμορ, ούτε 
τέχνη. Γεννήθηκε για να κάνει τις καλύτερες 
συμφωνίες, να παίρνει μια κατάσταση που 
δεν σώζεται και να την κάνει κέρδος. Να 
κοιτάει μπροστά. Η τέχνη δεν ήταν τίποτα 
άλλο απ’ το να κάθεσαι πάντα στο ίδιο ση-
μείο και να αναρωτιέσαι που είσαι. Να παίρ-

νεις κάτι απλό και να το κάνεις πολύπλοκο. 
Να παίρνεις κάτι όμορφο και να το κάνεις 
άσχημο. Όπως οι περισσότεροι πίνακες και 
οι φωτογραφίες. Η πραγματικότητα έχει 
άπειρες λεπτομέρειες, τίποτα δεν μπορεί 
να την αποτυπώσει χωρίς να είναι γελοιω-
δώς φτωχό. Ελλειπτικό θα το έλεγε η Ίντιθ. 
Λεπτομέρειες, θα έλεγε η Ίντιθ. Στις λεπτο-
μέρειες στηρίζονται τα πάντα.

Όλοι το ξέρουν αυτό. Μόνο τα παιδιά και 
οι πολύ large τύποι, που έχουν άλλους να 
φροντίζουν για αυτούς, δεν το ξέρουν αυτό. 
Αυτοί που γεννήθηκαν ώστε να τα έχουν όλα 
έτοιμα. Μάλιστα, η κυρία Ίντιθ θα μπορούσε 
να κλείσει τα όμορφα μάτια της και να φα-
νταστεί ότι σήμερα είναι συγγραφέας. Αύ-
ριο είναι ζωγράφος, μεθαύριο σκηνοθέτης. 
Η αλήθεια ήταν ότι υπήρχαν ταινίες που του 
άρεσαν, μέσα στο συρφετό υπήρχαν άνθρω-
ποι που μπορούσαν να διηγηθούν μια καλή 
ιστορία. Κάποτε είχε συγχωνεύσει δυο στού-
ντιο, όταν το ένα κινδύνεψε από μια εμπο-
ρική αποτυχία. «Επική πατάτα» το είχε πει 
η Ίντιθ. Αυτός πάλι την είχε δει δυο φορές. 
Ήθελε να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει 
μια ταινία να μπει μέσα για 30 εκατομμύρια. 
Ήταν όμως σα να παρίσταται σε μνημόσυνο. 
Το συναίσθημα το αναβίωσε με τη δική του 
αποτυχία. Ήταν το πιο άσχημο συναίσθημα 
και δεν έφευγε ποτέ. Οι απώλειες μέσα στα 
όρια της διακύμανσης είναι αναπόφευκτες. 
Αυτό όμως δεν ήταν διακύμανση. Ήταν το 
τέλος. Ας γραφόταν.

— Ξύπνα, μπούφο.
Ο Ρώσος με το ξυρισμένο κεφάλι, ανοί-

γει τα μάτια του βαριεστημένα. Κοιτάει το 
ρολόι, και απλώνει τα χέρια του στη πολυ-
θρόνα. Για έναν άνθρωπο που πρόκειται να 
σκοτώσει, η βαρεμάρα αυτή είναι εντυπω-
σιακή.

— Πόσα θα πάρεις για αυτή τη δουλειά 
ρε χαμίνι; 

Ο Ρώσος ανοιγοκλείνει σιγά τα μάτια 
του.

— Ξέρεις γιατί είσαι κορόιδο; Γιατί κά-
νεις εσύ τη δουλειά. Ποτέ δε πρέπει να κά-
νεις εσύ τη δουλειά. Θα την παίρνεις και θα 

η οικονομική κρίση τον είχε χτυπήσει

Βασίλης 
Κυριακίδης
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την αναθέτεις σε κάποιον άλλο για τα μισά 
λεφτά. Έτσι πας μπροστά. Για αυτήν την 
υπόθεση έχω πληρώσει τόσα λεφτά στα 
αφεντικά σου που αμφιβάλλω αν θα τα δεις 

ποτέ στη ζωή σου. Ο Ρώσος γελάει και κλεί-
νει τα μάτια του πάλι.

— Δε βαριέσαι ρε μπούφο. Μάλλον θα 
αγαπάς τη δουλειά σου.

ο αντίχειράς του…

Ειρήνη 
Λαρδούτσου-
ΚούρτηΟ αντίχειράς του πηγαινοερχόταν με 

σταθερό νεύρο στη ράχη του χε-
ριού της αγωνιώντας να κρατήσει 

ξάγρυπνη τη φλέβα ανάμεσα στο δέρμα και 
στα κόκαλα, τελευταία πηγή γης από καιρό 
ερημωμένης.

Απόψε θα έμενε εκείνος μαζί της. Ήταν 
δυόμισι εβδομάδες που η γυναίκα δεν είχε 
τίποτα άλλο πια να παραδώσει στην αρρώ-
στια της, που έσκαβε το τελειωτικό κανάλι 
προς την ψυχή της αφήνοντάς της μόνο κό-
καλα, το τελευταίο της γραμμάτιο στο χώμα 
κι ένα δέρμα σαν κρούστα, για να δίνει σχή-
μα στον πόνο.

Από το πρωί βίαζε τις ώρες του στο γρα-
φείο να περάσουν αλλά αυτές έπαιζαν μαζί 
του για να του μεγαλώσουν έναν πόνο, που 
απλωνόταν από το στήθος μέχρι το στομάχι 
και που μ’ αυτόν ξύπνησε. Τίποτα δεν έδει-
χνε αλλιώτικο, κανένα σημάδι πέρα απ’ αυ-
τόν τον οξύ πόνο που πηγαινοερχόταν.

Αργά το απόγευμα έφτασε στο πατρι-
κό. Αντάλλαξε λίγες κουβέντες μηχανικές 
με τον αδελφό του και τον αποχαιρέτισε. 
Έκλεισε τα παντζούρια κι έφτιαξε μια μέ-
ντα. Χαμήλωσε το φως. Τα μάτια της ήταν 
κλειστά. Τα φάρμακα δεν κατάφεραν να 
σβήσουν τη μυρωδιά της λεβάντας που 
θαρρείς κι είχε ποτισμένο το δέρμα της από 
τα γεννοφάσκια της. Μικρός του άρεσε να 
χώνεται στον κόρφο της, για να μεθύσει απ’ 
την οσμή αυτή. Ήταν όμορφη η μάνα του. Κι 
απόψε ήταν. Πάντα ήταν.

Με τον αντίχειρα να πηγαινοέρχεται 
στο ντελικάτο χέρι, αρμάτωνε γαλέρες για 
ταξίδια στο κουρασμένο πρόσωπο. Κάθε 
ρυτίδα του και διαδρομή, κάθε γωνιά του 
κι απανέμι. Κι αυτά τα σφαλιστά της πια 
μάτια, έρημοι φάροι, χτυπημένοι από το 

ανεπίστρεπτο. Τι δε θα έδινε για μια μονάχα 
λάμψη από το φως τους, τι δε θα έδινε στ’ 
αλήθεια.

Πλησίασε το πρόσωπο να νιώσει την 
αδύναμη ανάσα της και έγειρε το κεφάλι 
του στο στήθος της, για να ακούσει και πάλι 
το τέμπο της ζωής, τη θύμηση του πρώτου 
του κυττάρου. Χαμογέλασε στη μνήμη της 
μυρωδιάς της λεβάντας, αλλά ο πόνος στο 
στήθος του, κατάφερε μια νέα σύσπαση 
στο πρόσωπό του. Την κοίταξε και πάλι. Το 
δωμάτιο ήσυχο, το φως λιγόστευε, η μέντα 
κρύωσε, το πρόσωπό της το ίδιο. Απόμεινε 
να την κοιτάει μετρώντας μία μία τις ανά-
σες της, ανάσες-προβατάκια, προβατάκια 
των ονείρων του, που τον έβαζε να μετρά-
ει για ν’ αποκοιμηθεί, ανάσες-προβατάκια, 
που μ’ αυτά κι απόψε αποκοιμήθηκε, δίχως 
όνειρα, πάνω της, με τον αντίχειρά του στη 
ράχη του χεριού της.

Αξημέρωτα ακόμη, ξύπνησε από τον 
σφάχτη στο στήθος. Πετάχτηκε αλαφιασμέ-
νος, δίχως ν’ αφήσει το χέρι του από το χέρι 
της. Την κοίταξε. Είχε τα γκρίζα της μάτια 
ανοιχτά, πάνω του. Το βλέμμα της ήταν σαν 
την πρώτη του ανάσα στον κόσμο, σα να ξα-
ναγεννιόταν. Η καρδιά του έριξε ρίχτερ μες 
το κορμί του.

Μάνα… ψέλλισε… μάνα μου.
Προσπάθησε με κόπο να της χαμογε-

λάσει. Το χέρι της καθησύχασε τον αντίχει-
ρά του. Ήταν ήρεμη. Ήταν όμορφη, πολύ 
όμορφη, αλλά φευγάτη.

Με βλέφαρα μαντίλια σάλπαρε και χά-
θηκε απ’ τον ορίζοντά του.

Τα ρίχτερ της καρδιάς του μετακινήθη-
καν σ’ όλα τα κέντρα του κι έθεσαν ομφαλό 
αντί ομφαλού κι έναν λώρο έρμαιο, ζωντα-
νό ψάρι στην ξέρα, ανάμεσά τους.
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Η αναμέτρηση της ζωής με την ακύρω-
σή της.

Κι έπειτα οφθαλμοί και ομφαλός σε αι-
μορραγία μέχρι τέλους, μέχρι τελευταίας 
ικμάδας, για να γεμίσουν θάλασσες-πελάγη, 
για το καλό ταξίδι.

Ακούμπησε το κεφάλι του στη μήτρα 
της. Φώλιασε. Η τελευταία της νύχτα, πρώ-
τη δική του σ’ έναν κόσμο άλλο, κι η δική 
της πρώτη σ’ έναν κόσμο άλλο, τελευταία 
δική του σ’ ό,τι ήταν, ό,τι υπήρξε, ό,τι ποτέ 
δε θα μπορούσε πια να είναι.

σήμερα, αύριο, πότε;

Χρήστος 
Μανωλάκης Νύχτα.

Δύο παρά τέταρτο. 
Είχε κλείσει ήδη τρεις ώρες στην 

καρέκλα, έξω απ’ το χειρουργείο. Το τηλε-
φώνημα ήρθε στις οκτώ και μισή. Ταξί για 
το νοσοκομείο. Αμίλητος.

Στις δέκα παρά τέταρτο, πρώτη ενημέ-
ρωση. Οι γιατροί διέγνωσαν ισχυρό καρδια-
κό επεισόδιο.

Πώς έγινε; Αργότερα οι γείτονες θα του 
έλεγαν τα γεγονότα. Κι ύστερα θα τον κοι-
τούσαν επικριτικά: «Και συ βρε παιδί μου, 
αφού ήξερες ότι ζει μόνος του, ας ερχόσουν 
μια φορά το μήνα. Πατέρας σου είναι.»

Δύο και τέταρτο.
Ήταν είκοσι τριών ετών όταν έφυγε από 

το σπίτι. Δουλειά σε ξένο τόπο. Ο πατέρας 
του στεκόταν στην πόρτα. «Να μας θυμάσαι 
που και που». «Να τακτοποιηθώ, και με την 
πρώτη ευκαιρία θα έρθω να σας δω». Γύρι-
σε την πλάτη και έφυγε. Εκείνος συνέχισε να 
τον κοιτά απ’ την πόρτα. Καθώς απομακρυ-
νόταν, του φάνηκε πως τον είδε με τα κο-
ντά του παντελόνια, να πηγαίνει την πρώτη 
μέρα στο σχολείο με την τσάντα στον ώμο. 
Ένιωσε ένα τσίμπημα στην καρδιά.

Τρεις και είκοσι.
Πέρασαν εννιά χρόνια από τότε. Πήγε 

ξένος στη πόλη και έγινε ξένος στο ίδιο του 
το σπίτι. Σήμερα, αύριο, πότε; Τη μέρα να 

προλάβει τη δουλειά. Το βράδυ, νοσταλγία, 
υποσχέσεις. Σήμερα, αύριο, να πάει στο σπί-
τι. Μιλούσαν στο τηλέφωνο. Τι να σου κάνει 
κι αυτό. Ήθελε να τους δει, να τους αγγίξει, 
να νιώσει. Μα την επόμενη, όλο και περισ-
σότερη προσπάθεια στη δουλειά. Στο τέλος 
πιάστηκε καλά. Τόσο στη δουλειά, όσο και 
στη νέα του ζωή. Τώρα πια θυμότανε το 
σπίτι του μόνο τα βράδια. Στα όνειρα του.

Πέντε και είκοσι.
Τα χρόνια περνάνε. Έμεινε η εικόνα του 

πατέρα, όπως σ’ εκείνο το πρωινό του απο-
χαιρετισμού. Όπως στα όνειρα, στις ανα-
μνήσεις. Σκηνές μιας άλλης ζωής, ενός άλ-
λου ανθρώπου, που έζησε στο ίδιο σώμα: Το 
καλοκαίρι στη θάλασσα. Κάτω απ’ την κλη-
ματαριά, στην αυλή. Στο κτήμα που γέμισε 
πια αγριόχορτα. «Μια μέρα σα μεγαλώσεις, 
θα το φυτέψουμε ελιές, να έχεις κάτι να θυ-
μάσαι και να δείχνεις στα παιδιά σου».

Έξι και δέκα.
Η θάλασσα. Η αυλή. Το κτήμα. Ένα παιδί 

που καμαρώνει στο χέρι το πρώτο του ρο-
λόι.

Όλα στροβιλίζονται και καρφώνονται 
σ’ ένα σημείο, μαζί με το βλέμμα του. Στην 
άσπρη ρόμπα του γιατρού λίγο πιο κάτω απ’ 
την καρδιά. «Λυπάμαι, κάναμε ό,τι μπορού-
σαμε.»
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αυτή η νύχτα μένει

Αλέξανδρος 
ΝτερπούληςΠαράτησα επίτηδες τη φωλίτσα μας, 

όπως τη λέγαμε, ασυμμάζευτη. Είχε 
συνηθίσει να είναι όλα τακτοποιη-

μένα και σε σειρά. Εκείνο το βράδυ όμως 
ήθελα να τ’ αφήσω έτσι, άνω-κάτω. Πριν 
φύγω και να ζήσω ελεύθερος πια!

Πέντε χρόνια κράτησε η συμβίωσή μας. 
Πέντε ατέλειωτα χρόνια αναισθησίας. Τίπο-
τα δεν έκανε για την κοινή μας ζωή. Ούτε 
καν καθάριζε.

Το μόνο που ήξερε ήταν να μου ζαλίζει 
το κεφάλι με μαλακίες. Κάθε πρωί που ξυ-
πνούσαμε, στις δουλειές, κάθε μεσημέρι 
που τρώγαμε, στις αναγκαστικές βόλτες, 
κάθε βράδυ που πέφταμε για ύπνο. Μόνο 
όταν μου ’παιρνε πίπες το βούλωνε, αλλά 
πόσες φορές να μου σηκωθεί μέσα στη 
μέρα; Ήταν οι μόνες στιγμές που ησύχαζα. 
Έστω κι αν τις περισσότερες φορές το κά-
ναμε σε δημόσιους χώρους, ένα βίτσιο που 
ποτέ δεν γούσταρα.

Ας μη θυμηθώ το ροχαλητό! Έτρεμαν 
οι τοίχοι. Τι κάλτσα είχε φάει, τι κατά τύχη 
κλοτσιές, τι τυχαίες σφαλιάρες. Τίποτα δεν 
χαμπάριαζε. Σα να το έκανε επίτηδες.

Επιτέλους θα μπορούσα να κοιμηθώ 
ήρεμος πια, μακριά. Ήταν η πρώτη φορά 
που ήθελα να φύγω και να μην αποχαιρετή-
σω. Σιχαινόμουν τον εαυτό μου επειδή ανε-
χόμουν πέντε χρόνια την ίδια κατάσταση. 
Ήθελα όμως να πάρω την εκδίκησή μου. 
Για όλα όσα έκανα και δεν πήρα ούτε ένα 
ευχαριστώ. Όχι, δεν λογάριαζα τις πίπες ως 
πληρωμή. Ευχαρίστηση ήταν και όχι φυσι-
κά δική μου.

Είχα σιχαθεί τα κοντά μαλλιά, τα φαγω-
μένα νύχια, το πάχος. Ονειρευόμουν καλ-
λίγραμμα κορμιά, μυρωδάτα, με γλυκερά 
αρώματα όπως αυτά που βάζουν οι γυναί-
κες, μακριά μαλλιά και βαμμένα νύχια. Γυ-
ναίκες πρόθυμες να φροντίζουν κι εμένα 
μια φορά, έτσι για αλλαγή!

Ποδοπάτησα όλα τα πράγματα που είχα 
σκορπίσει κάτω. Οδοντόβουρτσες, εσώ-
ρουχα, αγαπημένα περιοδικά, κούτες τσι-
γάρα, βαριά αρώματα, CD, φωτογραφίες, 
ενθύμια από το παρελθόν… τα κατέστρεφα 

όλα, όλη την περιουσία που κοκορευόταν 
πως είχε. Με είχε πιάσει μανία. Το μόνο που 
σκεφτόμουν ήταν: «ούτε ένα ευχαριστώ… 
ούτε ένα!».

 «Άει γαμήσου!», μου ξέφυγε η βρισιά αν 
και ποτέ δεν έβριζα. Εδώ το έμαθα κι αυτό. 
Αναγκαστικά, για να μπορώ να επικοινωνώ, 
αφού μόνο να βρίζει ήξερε.

Περίμενα να έρθει από τη βόλτα και το 
βραδινό φαγητό. Εγώ είχα αρνηθεί και τα 
δύο επιδεικτικά.

Και ήρθε!
Μπήκε μέσα. Κοίταξε όλο αυτό το χάλι. 

Εγώ πάνω στο κρεβάτι να χαμογελώ ικανο-
ποιημένος. Περίμενα την έκρηξη, τον θυμό, 
να χαρώ έστω μια φορά που προκάλεσα 
αναταραχή. Όμως δεν αντέδρασε καθόλου. 
Απλά με κοίταξε με το συνηθισμένο ειρω-
νικό ύφος. Χαμογέλασε σαρδόνια και πήγε 
να ξαπλώσει. Τέτοια αναισθησία! Έβλεπα 
όλα μου τα σχέδια να ναυαγούν. Δεν θα το 
επέτρεπα αυτό στον εαυτό μου. Αυτήν την 
τελευταία νύχτα θα ήμουν εγώ ο νικητής.

«Ευτυχώς θα φύγω και θα ησυχάσω», 
φώναξα. Δεν πήρα απάντηση. Έκανε πως 
κοιμόταν. «Στο μουνί σου ε;», είπα ξέροντας 
πως μόνο έτσι θα μου έδινε σημασία. Γύρισε 
και με κοίταξε.

«Στα αρχίδια μου καριόλη. Δε πα να γα-
μηθείς λέω εγώ», μου φώναξε.

«Ποια αρχίδια ρε μαλάκα, αν είχες αρχί-
δια, δεν θα γινόσουν ζήτουλας της πούτσας 
μου», τον προκάλεσα.

Αυτός ήρθε καταπάνω μου και με έπιασε 
από το λαιμό. Με κόλλησε στον τοίχο. Δεν 
μπορούσα να ανασάνω.

«Αν δεν σε ξετσιμπούκωνα ρε πουστράκι 
από δω κι από κει, για να μάθουν τ’ αλάνια 
πόσο άντρας είσαι, θα ’χες γίνει η πουτάνα 
της καγκελαρίας. Γκέγκε;»

Με παράτησε χωρίς να περιμένει απά-
ντηση. Μάζεψε τ’ άχρηστα πια πράγματα 
του και τά ’χωσε όλα κάτω από το κρεβάτι 
του, σα να ’ταν σκουπίδια.

«Είσαι έτοιμος για αύριο;»
«Ναι», απάντησα. «Σε κάνα χρόνο που 

θα βγω κι εγώ, θα σε πάρω τηλέφωνο. Να 
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πάμε στα κωλάδικα να γίνουμε κωλοτρυπί-
δες».

«Αν θέλεις τηλεφώνησέ μου και πιο νω-
ρίς» είπα ειλικρινά.

«Άντε ρε, που θες και σχέση. Παπάρα», 
είπε και γύρισε απ’ την άλλη μεριά.

Εκείνο το τελευταίο βράδυ, μου φάνηκε 
ότι δε ροχάλισε.

τέλος πάνω στο τέλος

Γιώργος 
Παναγιωτίδης Πιστεύω είμαι εντάξει. Μου το ’πε ο 

Θανάσης να την αράξω. Όχι εγώ, να 
πάρω δρόμο, να πάρω δρόμο καλύ-

τερα. Ποιος ακούει τη Μαρία πάλι. Να στα-
ματήσω να ξαπλωθώ στο πίσω κάθισμα; 
Καλά θα ήταν αλλά όχι, δε γαμιέται. Βγήκα 
που βγήκα στην εθνική. Πόσο θέλω; Μια 
ώρα θέλω. Σιγά το πράγμα. Τι στο μπελά 
μου. Μια ώρα αντέχω. Αλεξάνδρεια πάω, 
δεν πάω Θεσσαλονίκη. Ωραία βραδιά. Ησυ-
χία. Ωραία ζέστη. Πολύ ζέστη.

Με πέθανε το στομάχι μου. Κοίτα ρε, λες 
και δεν έχω πόδια. Με πόσα τρέχω; Εκατόν 
ογδόντα. Εκατόν εξήντα καλά είναι. Δεν εί-
ναι να λείψω ένα βράδυ. Θα μου το βγάλει 
από τη μύτη. Σαράντα χρονών άνθρωπος 
είμαι. Έπρεπε να μείνω στου Θανάση. Να 
ξενερώσω. Αυτές οι γαμημένες γραμμές έρ-
χονται κατά πάνω μου. Πού να κοιτάω. Να 
κοιτάω λοξά στο πλάι. Είναι κι αυτές οι κω-
λοφωτιές πάνω στις μπάρες που τρέχουν. 
Σα διάολοι τρέχουν όλα. Ρε μπας κι είμαι 
ακίνητος. Εκατόν ογδόντα. Ζέστη. Πού είναι 
το κουμπί; Δεν τον βρίσκω το διάολο. Εδώ 
ήταν. Φούντωσα. Κοίτα ρε, τρέμει το πόδι 
μου. Το γκάζι τρέμει ή το πόδι μου. Σα μου-
διασμένο. Μούδιασε λίγο. Μπα, ιδέα μου. 
Να πάθω λέει καμιά ανακοπή στο δρόμο. 
Πόδι ή χέρι. Τι μουδιάζει άμα έχεις πρόβλη-
μα. Δεξί πόδι. Δεν είναι της καρδιάς. Τι λέω 
ρε συ; Άσχετο. Χέρι μουδιάζει. Ωραία. Τι 
άλλο θέλω. Θα τη σκαπουλάρω.

Πάει ο Πέτρος ο φουκαράς; Τον βάλαμε 
στο χώμα; Τι να λέει ένα μεθύσι δηλαδή. Δε 
λες πατάω στη γη. Όσο πατάς στη γη όλα 
ωραία είναι. Χαλάλι και το ξενύχτι για χάρη 
του και το βάσανο να τρέχω τέτοια ώρα. 
Προχθές στο σχολείο είχαμε ρίξει το γέλιο 
της αρκούδας. Γελούσε ο Πέτρος και με βα-

ρούσε στην πλάτη. Α, ρε Πέτρο. Φιλόλογος 
απ’ τους λίγους. Να ’σαι καλά ρε κολλητέ, 
όπου κι αν είσαι. Δηλαδή τι όπου; Στο χώμα 
είσαι να σε φάνε τα σκουλήκια. Πότε πεθαί-
ναμε στα γέλια, πότε τον κλαίγαμε. Α, ρε Πέ-
τρο. Κι ύστερα σου λένε μην πιστεύεις στις 
προλήψεις. Μου το ’λεγε, ρε συ, σε καλό να 
μας βγουν τα γέλια. Λες και το ’ξερε. Πού να 
το ’ξερε δηλαδή όταν το ’λεγε. Δεν πρόλαβε 
να κλείσει την πόρτα πίσω του. Σωριάστη-
κε μισός μέσα, μισός έξω. Με τον Αισχύλο 
παραμάσχαλα. Τρέξαμε, φωνάξαμε. Πάει ο 
άνθρωπος. Επί τόπου που λένε. Κανένα ση-
μάδι ρε. Γαμώ την καρδιά της. Πώς χτυπάει 
η πουτάνα. Και μια ωραία εσπέρα σου λέει 
αυτό ήταν τέρμα. Όσο χτυπήσαμε χτυπή-
σαμε. Από δω πάνε κι οι άλλοι.

Το μπελά μου, ζαλίζομαι. Τ’ άντερά μου 
λύθηκαν. Πού είναι αυτό το γαμημένο το 
κουμπί. Δεν αντέχω τόση ζέστη. Το παρά-
θυρο ρε συ. Καλά είμαι πολύ μαλάκας. Τόση 
ώρα σκάω εδώ μέσα και να μη σκεφτώ το 
παράθυρο. Πού είναι το κουμπί; Τι το ’θελα 
το σαράβαλο του Θανάση; Είναι που δεν 
αντέχω τη γκρίνια της. Θα την είχα πέσει 
στον καναπέ του Θανάση. Πού είναι το ρη-
μάδι το κουμπί; Αυτό είναι. Ανακούφιση. 
Ωραία. Δροσιά. Έχω φύγει. Ονειρεύομαι. 
Κατρακυλάω. Κοίτα πως χτυπάω στην 
άσφαλτο. Ξανά. Ρε μήπως δεν είχα βάλει τη 
ζώνη; Αλήθεια κατρακυλάω. Στροφή ήταν 
εκεί; Πού είμαι; Το τιμόνι πού είναι; Άκου 
πώς σπάνε τα κόκαλα. Αλήθεια σπάνε. 
Ωραίος ουρανός. Πού πήγε το πόδι μου; Ρε 
συ, πλάκα μου κάνεις. Κόκαλο είναι αυτό; 
Αίματα; Κόκκινες είναι οι γραμμές στο δρό-
μο. Άσπρες νόμιζα. Να σηκωθώ. Θα με πά-
ρει κανένα αυτοκίνητο από κάτω. Κατάλα-
βα. Τα τσάκισα τα χέρια μου. Να συρθώ. Και 
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το είπα να μην πιω τον άμπακα ρε Πέτρο. Τι 
αναγούλα ρε είναι αυτή. Τώρα θα βγάλω τ’ 
άντερά μου. Κρυώνω. Τι είναι αυτό. Εμετός 

δεν είναι. Ζεστό είναι. Κρυώνω. Να συρθώ 
στην άκρη του δρόμου. Να βρω μιαν άκρη. 
Πού είναι η άκρη; 

η ώρα του δειλινού…

Χριστίνα 
ΣιάπαΗ ώρα του δειλινού ήταν ανέκαθεν η 

καλύτερή του ώρα, όταν ξαπόσται-
νε από τον κάματο της μέρας.

Ήταν λοιπόν ένα από εκείνα τα περίφη-
μα δειλινά που πλάνευαν τις αισθήσεις με 
αρώματα από γιούλια και ντζαντζαμίνια.

Έγειρε πάνω στο παλαιό πέτρινο πηγά-
δι πλάι στον βασιλικό και έριξε με τις χού-
φτες του νερό στο πρόσωπο του. Αν και 
φορούσε ψαθάκι, το ένιωθε να καίει από τη 
φωτιά της μέρας. Μέσα του Τρυγητή και η 
ζέστα καλά κρατούσε. Στάθηκε κάτω από 
την λότζια και άναψε τσιγάρο. Του άρεσε να 
στέκεται σ’ ετούτο το σημείο και να διαφε-
ντεύει με το βλέμμα του το βιος του. Μέχρι 
το δημόσιο δρόμο, μέχρι το ποτάμι έφτα-
ναν τ’ αμπέλια του. Όλη του τη ζωή μέσα 
σ’ αυτά, να τα κλαδεύει, να τα θειαφίζει, να 
τα φροντίζει, να περιμένει καρτερικά αυτή 
την ώρα. Την ώρα που ο μικρός μαύρος 
καρπός τους κείτονταν παραδομένος πάνω 
στα αλώνια. Μετά να στέκει εκεί φύλακας 
να ξορκίσει την πιο μικρή ψιχάλα, τη μπό-
ρα που θα απειλούσε το φαΐ των παιδιών 
του. Στη μουσκεμένη σταφίδα πνίγονταν τα 
όνειρα γενεών και γενεών πολύ πριν από τη 
δικιά του. Το πονούσε ετούτο το δόλιο λια-
νωρόγι, το πονούσε και το υπολόγιζε γιατί 
από τούτο κρέμονταν η τύχη της φαμίλιας 
του, η τύχη του νησιού του ολάκερου. Θυ-
μήθηκε τη συγχωρεμένη του τη μάνα, την 
είδε εψές στον ύπνο του να του φτιάχνει την 
Χριστουγεννιάτικη κουλούρα, όπως τότε 
που ήταν παιδί και της έλεγε «Άσε με μάνα 
να βοηθήσω». Έριχνε με τις χούφτες του τις 
σταφιδούλες, φυλαγμένες από τον Αύγου-
στο, και πέφτανε μέσα στο ζυμάρι και ανα-
κατεύονταν με το λάδι και το κρασί και να 
σου, ξεπετάγονταν πάνω ξανά σα σμπάρα 
που ρίχτηκαν ξαπόστα.

Και η φύσις μάγεμα.
Τέλειωσε το τσιγάρο του και έκαμε να κι-

νήσει για τη χώρα. Δεν ήθελε να φύγει από 
ετούτη τη γη, από τούτο το πανηγύρι με τον 
γλυκό Αυγουστιάτη. Ήθελε να κάτσει παρέα 
με την κυρά του κάτω από τη μουριά, να θυ-
μηθούνε τα νιάτα τους. Τότε που σ’ αυτό το 
χώμα ανάμεσα στα αμπέλια και τα λιόφυτα 
μπλέκονταν τα κορμιά τους σα κληματό-
βεργες σε σφιχτό εναγκαλισμό. Εκεί ήταν 
οι ρίζες τους, οι δικές του και των παιδιών 
του.

Έπρεπε όμως να βιαστεί. Θα μαζευό-
ντουσαν στην Ένωση να αποφασίσουν κα-
ταπώς να πράξουν. Ήτανε λίγα χρόνια που 
ο μαύρος χρυσός τους είχε πάρει τον κατή-
φορο.

Ανέβηκε στο ταλαίπωρο μηχανάκι, «μη-
χανή του κερατά» τό ’λεγε και έκαμε να βγει 
από τη μπασιά. Έστρεψε το βλέμμα του πίσω 
«Φύλαξε Άγιε μου από βροχές και μπόρες» 
είπε και σταυροκοπήθηκε. Του φάνηκε σαν 
μια μαυρίλα να σκέπαζε το σπιτικό του.

Και η φύσις μάγεμα και το φεγγάρι ολό-
γιομο πίσω από τα κυπαρίσσια. Πως γίνηκε 
το κακό σε ετούτη την φωτοχυσία;

Τo φορτηγό ήρθε πίσω του ύπουλα, 
αθόρυβα. Τον χτύπησε τινάζοντας τον στον 
αέρα. Ο θόρυβος της σύγκρουσης έσκισε 
τη σιγαλιά της νύχτας. Το κορμί του πέρασε 
πάνω από την τάφρο και σωριάστηκε στα 
διπλανά αλώνια. Τον υποδέχθηκαν. Πρόλα-
βε ν’ ακούσει το καμπαναριό του Γερακα-
ρίου να σημαίνει την ενάτη ώρα. Πρόλαβε 
να αντικρίσει τα πρόσωπα των παιδιών του 
καθώς έκλεινε στη χούφτα του τον ακριβο-
πληρωμένο καρπό.

Υποσημείωση: O Αυγουστιάτης είναι μια ποικιλία κόκ-
κινου Ζακυνθινού κρασιού που παράγεται τον Αύγου-
στο.
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Το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο. 
Κόντευε να συμπληρώσει τον ένατο 
μήνα και το παιδί δεν έλεγε ν’ αφή-

σει τη βολή του στην κοιλιά της. Αρνιόταν 
πεισματικά ν’ αντικρίσει τον κόσμο, ίσως 
επειδή διαισθανόταν ότι ήταν πιο αφιλό-
ξενος απ’ το περιβάλλον του. Τώρα όμως 
θα της το ’παιρναν με πρόκληση. Ήταν μια 
πρόκληση και για την ίδια, αυτή της μητρό-
τητας. Και συνάμα πρόσκληση ενός καινού-
ριου μέλους.

Εννέα μήνες απόλυτη ακινησία. Εννέα 
χρόνια θυσίες. Για να γίνει μάνα. Ταλαιπω-
ρήθηκε, έτρεξε, έκλαψε, μπήκε στο χει-
ρουργείο· έπρεπε είπαν, πόνεσε, χαλάλι. Για 
να γίνει μάνα. Και θα γινόταν. Αυτή τη νύ-
χτα. Ταχτοποιήθηκε στο δωμάτιό της. Η νο-
σοκόμα της έβαλε τον ορό και αποσύρθηκε 
διακριτικά. Έπρεπε να ’ρθουν οι πόνοι για να 
της το πάρουν. Θα περίμενε μια νύχτα και 
με το φως της ημέρας θα ’χε γεννήσει, τόσο 
υπολόγιζαν πάνω κάτω. Η τελευταία νύχτα. 
Λίγο πριν γίνει μάνα. Χάιδεψε την κοιλιά 
της. Το συνήθιζε, ειδικά τους τελευταίους 
μήνες που ’χε μεγαλώσει υπερβολικά. Ώρες 
του μιλούσε, όταν έμεναν οι δυο τους, του 
γιου της. Όπως θα τα ’λεγε σε κάποιον που 
ήταν μαζί της, όπως δε θα τα ’λεγε ούτε στον 
εαυτό της. Ήξερε ότι την ακούει. Η θεματο-
λογία κάλυπτε μεγάλη γκάμα. Μόνο αρχαία 
έπαψε πια να διαβάζει. Το παιδί είχε καιρό 
να τα μάθει.

Ο ορός κυλούσε σχετικά γρήγορα. Σε 

μετά τη νύχτα

Βασιλική 
Τζιάτζιου

λίγο θα άρχιζαν οι πόνοι. Κοίταξε για άλλη 
μια φορά την κοιλιά της. Το ’νιωσε να κλω-
τσά. Πολλές φορές αποκρινόταν όταν του 
μιλούσε. Ένιωσε αμηχανία. Δεν ήξερε αν 
θα ήταν ποτέ έτοιμη. Το άγχος της πρωτά-
ρας. Είχε συνηθίσει να του μιλάει όσο δεν 
το έβλεπε. Σε λίγες ώρες όμως θα το ένιω-
θε στην αγκαλιά της. Άραγε θα ξέρει πώς 
να τον καλοδεχτεί; Και θα του το δείξει; Θα 
την καθοδηγήσει το ένστικτο, σκέφτηκε 
και ησύχασε. Έτσι λένε. Η φύση ξέρει. Και 
τι θα του έλεγε; Προς στιγμή φάνταξε ανό-
ητη στα μάτια της. Καλά που δεν με ακούει 
κανείς, είπε χαμηλόφωνα και κοίταξε προς 
την πόρτα να σιγουρευτεί αν την είχε κλεί-
σει καλά η νοσοκόμα. Δε θυμάται ποια έλε-
γε φωναχτά και ποια όχι. Ε και; Θα καταλά-
βουν. Δεν ήταν και η πρώτη ετοιμόγεννη.

Μάζεψε και τέντωσε το πόδι της μηχα-
νικά. Κάτι την ενοχλούσε. Ένιωσε άβολα. 
Γύρισε προς το παράθυρο. Ήταν μεγάλη η 
νύχτα. Οι πρώτοι μικροί πόνοι. Ο ορός κυ-
λούσε με την ίδια συχνότητα. Της φάνηκε 
ότι κυλάει αργά. Ήθελε να το επισπεύσουν. 
Ξαφνικά δεν μπορούσε να περιμένει. Μια 
ζωή περίμενες, μάλωσε τον εαυτό της, δεν 
θα τα χαλάσεις τώρα που περιμένεις μια νέα 
ζωή. Βυθίστηκε στο μαξιλάρι της. Ένιωσε 
ικανοποίηση, πληρότητα. Ενας λυγμός βγή-
κε. Ό,τι είχε συσσωρευτεί τόσο καιρό ήρθε 
στην επιφάνεια. Ήταν ξέσπασμα. Η λύτρω-
ση που θα ερχόταν με το ξημέρωμα, μετά 
τη νύχτα.

η βασίλισσα του χιονιού

Δημήτρης 
Φοινίτσης Ο Γενάρης θέριζε μύτες. Η χώρα πα-

γιδευμένη σε θερμοκρασίες υπό το 
μηδέν. Το χιόνι είχε ναρκώσει την 

πόλη. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε 
και νέο, έκτακτο δελτίο. Η κυρία Λένα ανα-
φώνησε ένα περιποιημένο «Δόξα τω Θεώ», 

λες και γαλήνεψε η ψυχή της από την έκτα-
κτη είδηση. Το ραδιοφωνάκι της μετέδιδε 
και πάλι νότες. Είχε μανία με την καθαριό-
τητα. Λάτρευε το λευκό. «Το χρώμα του γά-
μου και της αγνότητας» έλεγε. Με τη σφε-
ντόνα της έδιωχνε ό,τι πετούσε, σερνόταν 
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ή ερχόταν προς το μέρος της σε μια ακτίνα, 
τουλάχιστον δέκα μέτρων. Μπρος και πίσω, 
περιμετρικά, σ’ έναν τέλειο κύκλο, όπως 
αυτόν που επαναληπτικά διατρέχουν τα 
ραντάρ. Ραντάρ κι η ίδια. Η βασίλισσα του 
χιονιού φιγούραρε με ένα πάλλευκο πέπλο 
στην πλατεία. «Ξουτ, ξουτ» ήταν η απάντη-
σή της σε κάθε ζωντανό που έσπευδε να 
της υποβάλει τα διαπιστευτήρια της και να 
ο δημόσιος λιθοβολισμός του. «Α, να χαθείς 
από δω χάμω», συμπλήρωνε με ανάλογη 
επισημότητα. Ο ζήλος της για το ένδυμα 
ήταν τέτοιος που δεν έμπαινε καν στον κόπο 
να αναζητήσει αποχωρητήριο. Προτιμούσε 
να τα κάνει πάνω της παρά να περπατήσει 
και να χαλάσει το μεγαλοπρεπές φόρεμα 
της. Η εμμονή της στη διατήρηση του λευ-
κού, πρωτοφανής. Δεν έτρωγε το ψωμί της 
για να μην πέσουν ψίχουλα και μαζευτούν 
οι “δαιμόνοι”, τα περιστεράκια από γύρω-
τριγύρω. Το στομάχι της, όμως, γουργούρι-
ζε με αυξανόμενη ένταση. Το κομμάτι τυρί 
στη δεξιά της τσέπη, παρά τις εξωτερικές 
συνθήκες ψυγείου, είχε αποκτήσει μια δι-
απεραστική μυρωδιά, συν μια επικάλυψη 

μούχλας. Ωστόσο, εκείνη δεν ρίσκαρε να 
καταφύγει στη λύση του ψωμιού. Ανοιξε το 
στοματάκι της και έσπρωξε μέσα όλη την 
μπόχα. Βαθιά, μέχρι τις ανθισμένες — εδώ 
και μήνες — πυώδεις αμυγδαλές. Σε λίγο θα 
άρχιζε να χιονίζει. Ξανά. Η κυρία Λένα δυ-
νάμωσε την ένταση του τρανζίστορ ενόσω 
τα φώτα του Δήμου έριχναν ένα αρρωστο-
φοβικό κίτρινο στο πελώριο φουστάνι. Ένα 
περιστέρι πλησίασε το εστεμμένο θηλυκό 
που ξεπάγιαζε μονάχο στην άδεια πόλη. 
Άλλωστε δεν είχε και που να πάει. Μόνη 
κι έρημη ήταν. Όλοι οι “υπήκοοι” είχαν με-
τοικήσει εγκαίρως εις Κύριον. Με την άκρη 
του ματιού της “έκοψε” τάχα αδιάφορα 
τον ανεπιθύμητο επισκέπτη. Είπε να δώσει 
τόπο στην οργή, να κάνει τα στραβά μάτια. 
Έβαλε δύναμη να σηκώσει ψηλά το “ραβδί” 
της αλλά το χέρι της δεν υπάκουσε. Άλλη 
μια φορά. Τίποτα. Προέκυψε – είπαν την 
επομένη τα σωστικά συνεργεία – μια απρο-
γραμμάτιστη επίσκεψη στο Βασίλειο του 
Ουρανού. «Ακρως αιφνιδιαστική και αμε-
τάκλητη», συμπλήρωσαν περισπούδαστα 
τα τοπικά Μ.Μ.Ε.

πριγκηπέσα

Στέργιος 
Χαρισιάδης

…στο ’χα πει, θα σ’ έχω βασίλισσα , κορώ-
να στο κεφάλι μου, θα σε κοιτούν όλοι όταν 
περνάς κι εγώ θα καμαρώνω…

…ξέρεις ποτέ δεν είχα παράπονο από 
σένα…

…γκρίνιαξα μερικές φορές ίσως… το 
’κανα για να ανάβω τα αίματα… μου ’χαν πει 
ότι φουντώνει… πως το λεν… κάνει τα ζευ-
γάρια να ξανανιώνουν ή να ξαναενώνουν 
κάτι τέτοιο.

Εμένα δεν με πείραξαν πολλά… ακόμη 
και τότε που έμαθα ότι τις δύο μέρες που 
’λειπες ήσουν με τον Χρήστο… δεν με πεί-
ραξε… αλήθεια.

Εγώ σ’ αγαπούσα πολύ…
Θυμάσαι; Τότε που λίγο έλειψε να σε 

πατήσω με το αυτοκίνητο. Έτσι γνωριστή-
καμε… ξέρεις ήθελα καιρό να στο πω… σε 

ήξερα… σε θυμόμουν… σ’ είχα δει κι άλλες 
φορές, πιο μικρή.

Να πω την αλήθεια, σε περίμενα κάνα 
δυο φορές έξω απ’ το σπίτι σου. Μύριζες 
ωραία. Αυτό θυμάμαι, αυτό μου άρεσε.

Πήγες να με βρίσεις, δαγκώθηκες και 
τελικά χαμογέλασες. Το χαμόγελο εκείνο 
άνοιξε μια δεύτερη ζωή μέσα στη δική μου. 
Έτσι γνωριστήκαμε ή μάλλον τώρα ξέρεις… 
έτσι με γνώρισες εσύ.

Εγώ απλά σε περίμενα κι ήσουν καλύτε-
ρη.

Σκέφτομαι ακόμη το πρώτο μας βράδυ, 
τό ’φερνα βαρέως μη σε πόνεσα και σηκώ-
θηκα, άναψα ένα τσιγάρο κι άρχισα να σχη-
ματίζω τεράστιους κύκλους καπνού και χό-
ρευα για να γελάς.

Και πηδούσα μέσα τους χωρίς να ξέρω 
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κοιτάχτηκες στον καθρέφτη…

Τίνα 
Χρηστίδη Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. 

Αιώνιο χαμόγελο πάνω σε μπογια-
τισμένο πρόσωπο. Άσπρο μεϊκάπ 

σε κομπαλάκια, κολλημένο στις σακούλες 
των ματιών του. Κάποτε έστρωνε καλύτε-
ρα. Άνευ σημασίας πια. Δεν υπήρχε παρελ-
θόν και δεν θα υπήρχε και μέλλον. Κάτι του 
’πε τ’ αφεντικό για έξοδα, κρίση. Τι σημασία 
είχε; Ο μέγιστος Άγιος, ο ένας και μοναδικός 
θρύλος των κλόουν, είχε φτάσει στο τέλος. 
Στο τέλος του τεντωμένου σκοινιού ισορρο-
πίας και το δίχτυ ασφαλείας φευγάτο. Στα 
αυτιά του, τρίτο τροχόσπιτο δεξιά, έφτανε 
το αγκομαχητό του πλήθους. Έκανε το νού-
μερο της εκείνη. Μετά τις δικές του βουτιές 
από το ασέλωτο άλογο στο τραμπολίνο, 
μετά τον αγώνα ψαροφαγίας με τη φώκια, 
έβγαινε εκείνη. Αστερόσκονη και χρυσές 
κορδέλες εκτινάσσονταν σε κάθε της κίνη-
ση πάνω στην κούνια. Βροχή, κι η Σελάνα 
στη μέση. Του σύμπαντός του.

Πρώτα η περούκα. Από κάτω το φιλε-
δάκι, μια επιπλέον νότα γελοιότητας. Η γε-
λοιότητα πάντα φλερτάρει με την κορυφή, 
σκέφτηκε.

Μετά το μακιγιάζ. Μάτια λιωμένα. Τα 
δικά του χειροκροτήματα ήταν διαφορετι-

κά. Τούτα εδώ είχαν την υπόκωφη ένταση 
του σεβασμού. Σεβασμού στην απόλυτη 
ομορφιά, στη χάρη, στην αρμονία. Ψίθυροι 
και σκιερές φωνές ενός πλήθους που ταλα-
ντευόταν υπνωτισμένο στην αιχμή της τε-
ντωμένης πουέντ. Τα δικά του χειροκροτή-
ματα ήταν τρανταχτά, υστερικά, απεγνω-
σμένα. Να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. 
Να κρατηθούν με τα νύχια από το ξέσκισμα 
του άλλου. Στις αρχές πέφταν και γιούχα 
και ραπανάκια και κουτάκια αναψυκτικών. 
Αυτός τα σήκωνε και τα περιέφερε με χάρη. 
Τότε παραληρούσαν, τραντάζονταν, κεφά-
λια χωρισμένα στα δυο, σάπια δόντια. Ο Άγι-
ος λυπόταν. Και δώσ’ του βουβές κλοτσιές, 
τούμπες στον αέρα, γκάφες μέχρι δακρύων. 
Ο θρίαμβος μιας μπαμπέσικης ζωής, που 
κυλάει μέσα σε λάθη, στραβοτιμονιές και 
παραπατήματα. Η αξία τού να ζεις για τους 
άλλους τη ζωή των άλλων. Ο άγιος κλόουν.

Τώρα το πελώριο χαμόγελο. Κάτω από 
τα δάχτυλα, το ’νιωθε. Το σχίσιμο στο πάνω 
χείλος. Καμιά φορά δεν το άντεχε ούτε ο 
ίδιος. Έτσι είχε γεννηθεί. Η μητέρα του, δεν 
ήθελε ούτε να τον θηλάσει. «Γέννησα ένα 
τέρας», έλεγε. Μεγαλώνοντας κυκλοφο-
ρούσε με κασκόλ. Ήταν αδύνατον να πλησι-

αν ήθελα να ’μαι εκείνος με το μαστίγιο ή το 
ζωντανό που πηδά μέσα στη φωτιά. Απλά 
να γελάς…

Κι εσύ χειροκροτούσες κι εγώ χοροπή-
δαγα και φούμαρα.

Το ’βαλα σκοπό να μου χαμογελάς και 
μόνο. Αυτό είχε νόημα, αυτό είχε αξία.

Δεν ήθελα να σου λείψει τίποτα. Εσύ μου 
’λεγες ότι σου λείπει η ελευθερία σου.

Εγώ δεν καταλάβαινα. Δεν έκανα τίπο-
τα να στην πάρω, απλά ήθελα να είμαι εκεί 
μαζί σου, να σε βλέπω κι έκανα ό,τι μου ζη-
τούσες.

Θυμάσαι τότε που σε κλείδωσα στην 
κρεβατοκάμαρα για δώδεκα ώρες, μέχρι να 
βρω όλα εκείνα τα αγαπημένα σου; Και τα 

βρήκα. Και ντύθηκα όπως ο ηθοποιός που 
σου άρεσε, που σ’ έκανε να γελάς. Μα δε 
γέλασες. Πολύ μου ’χει στοιχίσει εκείνο. Δεν 
σε ξεκλείδωσα; Όχι πες.

Εγώ σ’ αγαπούσα πολύ.
Δεν μιλάς; Είσαι κουρασμένη;
Κλείσε τα μάτια σου κι άκου τον ήχο.
Ιου… ίου… ίου… ίου…
Για σένα είναι, για σένα σφυράει.
Μόνοι μας σε ένα αυτοκίνητο με οδηγό 

και όλοι ανοίγουν δρόμο κι όλοι μας κοι-
τούν, όπως στο υποσχέθηκα, όπως στο ’χα 
πει… βασίλισσα.

Κοιμήσου. Δεν το ήθελα. Θα ’ρθω να σε 
βρω. Να μου χαμογελάς.

Εγώ σ’ αγαπούσα.
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άσει άνθρωπο. Με τα πολλά κατέληξε στο 
τσίρκο. Στην αρχή τίποτα. Ένα πιάτο φαΐ. 
Καθάρισμα και τάισμα των ζώων. Τα αγα-
πούσε τα ζώα. Του άρεσε η γλυκόξινη μυ-
ρωδιά τους, σα χοντροκομμένος τραχανάς 
απλωμένος στον ήλιο. Κι εκείνα, έρχονταν 
δίπλα του με έρωτα, τριβόντουσαν…

Αχ, αυτό το χαμόγελο. Δεν έσβηνε με τί-
ποτα. Αυτό το χαμόγελο, ήταν το δικό του 
δίχτυ ασφαλείας, με αυτό ψάρευε ψυχές 
ανθρώπων. Αυτό το χαμόγελο που έξω στο 
δρόμο το μισούσαν, εδώ με λίγη πομάδα 
και λίγο κοκκινάδι το λάτρευαν. Χωρίς να 
το ξέρουν, αποθέωναν το τρομακτικό, το 
άσχημο, το αλλόκοτο. Εν αγνοία τους χει-
ροκροτούσαν τον πιο κρυφό τους φόβο. 
Τους λάτρευε κι ο ίδιος. Τους ακολουθούσε 

τα βράδια στο σπίτι τους, κρέμαγε το παλ-
τό του στην κρεμάστρα τους, έπαιζε με τα 
παιδιά τους στο χαλί, άνοιγε την κατσαρό-
λα τους να δει το φαΐ τους. Ζούσε μόνο και 
μόνο μέσα από τη δικιά τους ζωή. Στην πί-
στα ήταν ο Άγιος, ο βασιλιάς της γκάφας και 
της καζούρας, ο βασιλιάς των ανθρωποφά-
γων. Όταν εκείνοι φεύγαν από την τέντα ξα-
ναγινόταν ο βασιλιάς της μοναξιάς.

Τέλος η κόκκινη, λαστιχένια μύτη. Την 
έσφιξε για λίγο στο χέρι και την έχωσε βια-
στικά στην τσέπη. Εκεί που μαύριζε ένα 
στιλπνό μέταλλο.

Τελευταίο μαγικό. Σήκωσε το άσπρο με-
ϊκάπ και ζωγράφισε μια πόρτα στον τοίχο. 
Ξεκρέμασε το καπέλο του, έσβησε το φως. 
Έσπρωξε απαλά το χερούλι, και βγήκε.

ξαπλωμένη στο κρεβάτι…

Δήμητρα 
ΧατζήΞαπλωμένη στο κρεβάτι βλέπω το 

άσπρο ταβάνι και περιμένω να σε 
ακούσω. Έβαλα κλασική μουσική. 

Είναι η αγαπημένη σου, αν κρίνω από τις 
κινήσεις που κάνεις κάθε φορά. Το δωμάτιό 
σου είναι έτοιμο: γαλάζιοι τοίχοι, κίτρινες 
κουρτίνες με ουρανί αστεράκια, πράσινο 
χαλί. Ένα τρενάκι κόκκινο ταξιδεύει ολόγυ-
ρα με το καμπανάκι να ειδοποιεί τους επι-
βάτες. Το βάζω σε λειτουργία για παρέα. 
Ο πατέρας σου δε θα έρθει σήμερα. Αλλά 
όχι, θα σου πω την αλήθεια. Είσαι μεγάλος 
πια. Εδώ κι εννιά μήνες είναι απών. Μόλις 
άκουσε ότι θα έρθεις, τρομοκρατήθηκε. 
«Δεν είμαι έτοιμος, κάνε ό,τι θες», είχε πει. 
Δε χρειάζεται να φοβάσαι, γιατί είμαστε οι 
δυο μας.

Και τι δε θα ’δινα να σε δω, να ακούσω 
το κλάμα, να αγγίξω τις πατούσες, να μυρί-
σω τα μαλλάκια σου. Στο κομοδίνο, δίπλα 
στο ραδιόφωνο, έχω τη φωτογραφία σου. 
Είσαι βουτηγμένος στο νερό και αναπνέεις, 
ψαράκι μου. Οι μέρες, οι ώρες, τα λεπτά 
κυλούν βασανιστικά. Εσύ δε με βασάνισες 
καθόλου. Με μετάλλαξες φωτεινά.

Χαϊδεύω την κοιλιά. Είναι κρύα τα χέρια 
μου και γι’ αυτό φόρεσα γάντια. Δε θέλω 
να σε κρυώσω. Μόνο να σε κρατώ στην 
αγκαλιά μου. Το κεφάλι σου να γέρνει στους 
ώμους μου και με τα χέρια να χαϊδεύεις το 
στήθος μου. Θέλεις γάλα. Ακούω τις φωνές 
σου μέσα στο σπίτι. Πας κιόλας στην πρώτη. 
Ξύνεις το μολύβι και σβήνεις, σβήνεις… Να 
’σαι και φοιτητής. Τα βράδια βγαίνεις με την 
παρέα σου. Έχεις ωραία φωνή. Τραγουδάς 
στη συντροφιά και όλοι σε ακούνε. Να και 
η κοπέλα σου. Το βλέμμα της δε φεύγει από 
πάνω σου. Ακόμα δεν ήρθες και θα φύγεις.

Σε λίγο θα πάω στο γιατρό. Είναι η τε-
λευταία επίσκεψη πριν σε δω. Ντύθηκα με 
προσοχή για να μη σε ταράξω. Κάλεσα ταξί 
και κατευθείαν στο νοσοκομείο. Του είπα 
για το πόσο ήσυχος ήσουν σήμερα. Από 
χθες το βράδυ έχω να σε ακούσω. Κατά την 
εξέταση ο γιατρός άλλαξε χρώμα. «Γρήγορα 
στο χειρουργείο», φώναξε. Επιτέλους θα 
σε δω. Όλοι γύρω μου τρέχουν. Έρχεται ο 
αναισθησιολόγος. Γαλήνη.

Καληνύχτα, χαρά μου.



Τα κείμενα που 
ακολουθούν γράφτηκαν 

με την παρότρυνση 
«Ένα ζευγάρι διασχίζει 

το Ζάππειο από 
Αμαλίας προς Στάδιο. 
Από κάπου έρχονται 
και κάπου πάνε. Μας 

ενδιαφέρει η διαδρομή 
και όσα λένε μεταξύ 
τους» και αποτελούν 
μέρος θεματικών που 

δόθηκαν στο πλαίσιο του 
μαθήματος “Πεζός λόγος” 
από τον Θανάση Βαλτινό.

στο ζάππειο
μια μέρα
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στο ζάππειο
μια μέρα

Περνούσαν τώρα μπροστά από το 
Ζάππειο, με κατεύθυνση τη Λεωφό-
ρο Αμαλίας. 

Έριχναν κάτι σκιές σκεβρωμένες σα σκε-
πάρνια, πρόσωπα φεγγάρια σε χάση, λε-
μονί, βλογιοκομμένα. Μαλλιά λαδωμένα, 
αλογοουρά ο άνδρας, η γυναίκα στόμα βου-
λιαγμένο, λείπανε δόντια. Ύποπτοι για αιμο-
μιξία, τα παιδικά τους χρόνια τα φαντάζεσαι 
σε κοτέτσια στα Μέγαρα, ξυλοδαρμένοι, 
υποσιτισμένοι και στριμωγμένοι σε αυθαί-
ρετα στο Σχιστό.

Πρώην χρήστες μάλλον, που επαναλαμ-
βάνουν τον ίδιο φαύλο κύκλο, όμοιο με το 
φαφούτικο στόμα τους — βρισιές και ροχά-
λες.

— Δωσ’ ρε, είπε η γυναίκα, το σίγμα της 
πετούσε σπινθήρες οξυγονοκόλλησης.

Ο άνδρας κάτι κρατά, κάτι κρύβει κάτω 
από το σακάκι, περπατούν κολλητά πέφτο-
ντας ο ένας πάνω στον άλλο, σαν έφηβοι 
που έχουν κάνει “τη ζημιά”, και τώρα απο-
μακρύνονται κρυφογελώντας, παριστάνο-
ντας τους άσχετους.

— Α ρε μαλάκω, είπε ο άνδρας, α δε το 
’βλεπα εγώ, α δε σφύριζα…

— Ρε μαλάκα, εμένα πασπάτευε ο Χον-
ρέλλας όσο… κόντεψε να με λιώσει ρε, το 
κτήνος, η φάλαινα…

— Σιγά ρε, μια παχιά του τράβηξες, που 
ούτε να φτύσω δε καν’ς, ας μην ήταν μεθυ-
σμένος…

— Ρε το ξέρω το Χοντρέλλα απ’ το χωριό 
τότε με γούστερνε… δώσε ρε αρχίδι.

Αυτός δεν απάντησε, έπαψε να γέρνει 
πάνω της, την κοίταξε με σχιστά μάτια.

— Πως κονομήθηκε ρε ο Χοντρέλλας και 
βρέθηκε με περίπτερο στο Πάρκο…

— Δωσ’ ρε, επανέλαβε η γυναίκα.
Ο άνδρας έκανε μια στιγμή να μιλήσει 

και μετά είπε ύπουλα.
— Άμα μου τραβήξεις κι εμένα μία… 

ενώνοντας το ξι με σίγμα και δείχνοντας τις 

συστάδες κοντά στο σιντριβάνι…
— Άι στο διάολο ρε μαλάκα, φώναξε η 

γυναίκα έκπληκτη διαπιστώνοντας ότι ο άλ-
λος το εννοούσε… Άι στο διάολο βρε μπινέ 
που θα σου τραβήξω μια, να ρε αρχίδι πάρε 
μια… και σηκώνοντας το χέρι, εκτός εαυ-
τού, του τράβηξε ένα φούσκο και μετά ακό-
μα ένα κι αυτός έσκυψε αιφνιδιασμένος…

— Πρεζάκι… φορέα, σκατοκουβά, που 
ούτε οι μαύρες δε σου κάθονται ρε καριόλη, 
αληταρά…

Εμποδισμένος από αυτό που έκρυβε 
κάτω από το σακάκι, άρχισε να την κτυπά 
με μπουνιές στο στομάχι, σα νευρόσπαστο, 
αγκομαχώντας…

— Πουτάνα, πουτάνα, πουτάνα, που σε 
πηδούσε ο θείος σου ρε, απ’ το δημοτικό και 
σ’ άρεζε, γαμιόσουν για τάλιρο, και θα μου 
πεις δε θέλεις…

— Ναι ρε, έτσι γούσταρα, όχι με σένα ρε 
τσόλι, με σένα ούτε πεθαμένη ρε γλίτσα…

Λυσσασμένη από την προσβολή, πνιγ-
μένη από την αδικία να της στερούνε αυτό 
που κέρδισε, με σιχασιά που έφτανε ως τον 
εαυτό της, συνέχιζε τις βρισιές…

Αυτός, στις τελευταίες λέξεις, άφησε ό,τι 
έκρυβε να πέσει, την άρπαξε απ’ τα μαλλιά 
κι άρχισε να κοπανά το κεφάλι στο πλακό-
στρωτο.

Στο δεύτερο μπαμ η γυναίκα σώπασε.
Ησυχία επικράτησε, ο άνδρας σήκωσε 

το κεφάλι, φάνηκε να προσέχει για πρώ-
τη φορά το κτήριο, «γαμώ το Ζάππειό μου 
γαμώ», μούγκρισε διαισθανόμενος τον κίν-
δυνο της έκθεσης στο δημόσιο χώρο.

Μια σειρήνα ακούστηκε μακριά.
Ταρακούνησε λίγο ακόμα την πεσμένη.
— Καριόλα… σηκώθηκε κι απομακρύν-

θηκε τρέχοντας.
Η γυναίκα έμενε εκεί. Γύρω της πεταμέ-

νες καμιά ντουζίνα σοκολάτες Twix, Mars 
και δυο σάντουιτς τυλιγμένα στο σελοφάν.

Ένας σκύλος πλησίασε.

ζάππειο
Αντιόπη 
Αθανασιάδου
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σταγόνα
Νόρα 

Αναγνώστου Κυριακή απόγευμα, o ουρανός φορ-
τωμένος σύννεφα. Στη διάβαση από 
την Όθωνος στην Αμαλίας άναψε 

το πράσινο για τους πεζούς. Πολύς κόσμος 
περνούσε βιαστικά. Ανάμεσά τους, ένα ζευ-
γάρι προχωρούσε πιο αργά και προσεκτικά. 
Ο άντρας με ένα λευκό μπαστούνι ανίχνευε 
τη διαδρομή τους, η γυναίκα στηριζό-
ταν στο μπράτσο του. Κοίταζαν και οι δύο 
μπροστά αλλά, όταν εκείνη κοίταξε ψηλά, 
ένα μικρό σύννεφο κατέβηκε ανεπαίσθητα 
απ’ τον ουρανό, τους ακολούθησε και τους 
αγκάλιασε μέσα του. Καθώς κατέβαινε το 
σύννεφο, με άγγιξε με την υγρότητά του, 
το ακούμπησα. Χάραξα με τα νύχια μου την 
κρούστα του, έπλασα ένα άνοιγμα ελαστικό 
και εισχώρησα. Το σύννεφο διαστάλθηκε 
λίγο, σχημάτισε στην άκρη του ένα αέρινο 
κοίλωμα. Κρύφτηκα εκεί. Είχε υγρασία και 
πυκνούς ατμούς, κρύωνα και έβλεπα δύ-
σκολα. Μ’ ένα ευχάριστο αίσθημα άνωσης 
υψωθήκαμε πάνω απ’ τη διάβαση. Ακού-

γονταν οι ήχοι της πόλης αλλά χάθηκε η 
εικόνα της. Διέκρινα μόνο το ζευγάρι. Μου 
φαίνονταν ερωτευμένοι. Προχωρούσα-
με αργά μέσα στους υδρατμούς. Ο άντρας 
με το λευκό του μπαστούνι μας οδηγούσε 
με σιγουριά. Είχα ακούσει ότι οι τυφλοί δε 
βλέπουν σκοτάδι αλλά παντού ένα χλωμό 
φως. Μου φαίνονταν ερωτευμένοι. Σκέ-
φτηκα ότι μπορεί να μην είχαν αντικρίσει 
ποτέ ο ένας τον άλλο. Όταν φτάσαμε πάνω 
από το πάρκο, το σύννεφο χαμήλωσε, τους 
απίθωσε σ’ ένα παγκάκι κι εμένα στο χώμα. 
Τους έβλεπα. Η γυναίκα κράτησε τα χέρια 
του μέσα στα δικά της, εκείνος κούρνιασε 
ακουμπώντας πάνω της. Καθόταν σιωπη-
λοί κι αγκαλιασμένοι. Μετά από ώρα εκεί-
νος είπε «Συννέφιασε, θα βρέξει» κι εκείνη 
«Ναι, θα βρέξει». Φαντάστηκα ότι ίσως έτσι 
είναι η αγάπη. Δυο άνθρωποι σιωπηλοί να 
κοιτάζουν μακριά και να γίνονται μία φωνή 
γι’ αυτά που δεν βλέπουν. Το σύννεφο έγινε 
μια διάφανη δίδυμη σταγόνα.

Πλάι-πλάι βάδιζαν στο Ζάππειο. Την 
πήρε αγκαλιά. Εκείνη αφέθηκε. Τί-
ποτα πιο πολύ ή πιο λίγο από ένα 

ζευγάρι που χωρίζει. Το πλοίο έφευγε στις 
δέκα μα χρόνο είχαν για μια τελευταία 
βόλτα στην έκθεση. Άλλη μια γιορτή του 
βιβλίου. Άλλη μια άνοιξη. Άλλη μια βόλτα. 
Αγκαλιά. Σιωπή. Βλέμματα που κυλιούνται 
στο χάρτινο χαλί. Από το ένα χέρι κρατούσε 
εκείνον. Από το άλλο τη μεγάλη τσάντα.

Στο περίπτερο της Εστίας χάιδεψε τα δο-
κίμια του Μονταίν και της ψιθύρισε: 

— Μακάρι να μην τα ’χα διαβάσει, να τα 
ξαναδιάβαζα. 

Ήταν σαν να της είπε: 
— Μακάρι να μη σε ήξερα, να σε γνώριζα 

τώρα και να σε ξαναζούσα.
Σαν να κατάλαβε τις κρυμμένες λέξεις, 

εκείνη του αντιγυρνά.
— Τόσα βιβλία γύρω μας περιμένουν. Δε 

θα χορτάσεις να κόβεις σελίδες άκοπες;

Κι εκείνος θυμήθηκε τη φράση που 
έγραψε ο Καζαντζάκης στη Γαλάτεια.

«Le monde est triste, hélas! Εt j’ai lu tous 
les livres.»1

Όταν έχεις διαβάσει όλα τα βιβλία, γυρ-
νάς σ’ αυτά που αγάπησες και τα ξαναδια-
βάζεις. 

Όταν του ’πε πως έφευγε, έκανε σαν 
τρελός. Τώρα την κοίταζε ήρεμος. 

Όταν του ’πε πως φεύγει, τρελάθηκε. 
Τώρα στου Σίβα τον τρελό χορό παραδόθη-
κε. 

Μια βιογραφία του Βιτγκενστάιν και τα 
βιβλία του Peter Bien για τον Καζαντζάκη 
ήταν η σοδειά από τα πρώτα περίπτερα.

— Περίμενε λίγο, του είπε και χάθηκε 
μέσα στο πλήθος. Της αγόρασε ένα βιβλίο 

1 Ο κόσμος είναι θλιμμένος, αλίμονο, κι εγώ έχω 
διαβάσει όλα τα βιβλία.

τα μπαλόνια δεν φεύγουν μόνα τους

Όλγα 
Γκιάφη
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του Μαρκέζ που πολύ αγαπούσε. Εκείνη 
του έφερε τη Βιογραφία του Νίτσε απ’ τον 
Χάιμαν.

— Δώσε μου την τσάντα σου, είναι βα-
ριά.

Το “μωρό μου”, που πήγε να κολλήσει 
άθελά του, το ’πνιξε.

Ξαφνιάστηκε με τους δυο μεγάλους τό-
μους. Πεζά και Δοκίμια του Μπόρχες.

— Έχεις χαλάσει πολλά λεφτά. Θα το με-
τανιώσεις, του είπε.

Ίσως είχε δίκιο. Ας την ακούσει για τε-
λευταία φορά.

Το τέλος είναι το μόνο πράγμα που σε 
εξουθενώνει πριν συμβεί.

Κι εκεί, μπροστά στην Αίγλη, πλάι στο 
παιδί με τα μπαλόνια, είπαν να κάτσουν για 
έναν καφέ. 

Χωρίς ζάχαρη. Σκέτο.
— Να ταΐζεις τον Τσε, μην το ξεχνάς, του 

λέει.
Κι έκλαψε, σαν να ’ταν το καναρίνι πιο 

σημαντικό από κείνον.
— Θα το προσέχω, της είπε, αγγίζοντας 

την δειλά, σαν να ’ταν για το καναρίνι το δά-
κρυ της.

— Τι θα κάνεις απόψε; θέλησε να μάθει.
Τι σημασία έχει, μήπως θα ξέρεις τι θα 

κάνω αύριο; Μα το μετάνιωσε και γλύκανε.
— Θα γυρίσω πίσω να πάρω τα βιβλία 

του Μπόρχες που άφησα.
Κούνησε το κεφάλι της ικανοποιημένη. 

Θαρρείς και η νύχτα θα τέλειωνε εκεί. Στα 
δυο βιβλία του Μπόρχες.

Ψιχάλιζε πιο δυνατά. Μάζεψε τις σακού-

λες του, πήρε την τσάντα της και περπάτη-
σαν αργά προς το στάδιο.

Όταν πέρασαν μπροστά από το παγκάκι 
που πέρσι σκάλισαν τα αρχικά τους, έκαναν 
πως δεν είδαν. Μα κάτι είπαν.

— Δυνάμωσε η βροχή. Έχεις ομπρέλα;
Έξω από το στάδιο, παρέα έψαξαν για 

ταξί. Την κράτησε πάνω του. Άρχισε να τη 
μυρίζει, όπως μυρίζει ένα βιβλίο. Χώθηκε 
στα μαλλιά της. Οι ανάσες του έγιναν πλα-
τιές, να τη ρουφήξει ολόκληρη. Φοβήθηκε 
εκείνη μια σκηνή απρόσμενη. Τραβήχτηκε. 

— Τα βιβλία σου μούσκεψαν, του είπε 
και τα μάζεψε.

— Βρέχει πολύ, άσε να φύγεις αύριο, ψι-
θύρισε και κόλλησε το πρόσωπό του πάνω 
της.

Μα αύριο πάλι ίσως έχει πολύ ήλιο και 
μετά ίσως είναι περισσότερο άνοιξη από 
όσο πρέπει. 

Δε θα φύγει ποτέ έτσι. Μπήκε στο ταξί. 
— Να προσέχεις, του είπε απλά.
Την άφησε όπως αφήνεις ένα βιβλίο πλάι 

στο κομοδίνο και γυρνάς απ’ την άλλη.
Ένα αδέσποτο τον κοίταξε στα μάτια.
Ένα μπαλόνι έφευγε μονάχο στη βροχή 

κι ένα παιδί έκλαιγε.
Τα μπαλόνια δε φεύγουν μόνα τους, μι-

κρούλι. Να τα κρατάς πιο σφιχτά. Πάνω από 
τους πάγκους τα φώτα άναψαν.

Της μνήμης τα κεριά άναψαν κι αυτά 
ένα-ένα.

Στο φως τους άρχισε να υφαίνει από τη 
λύπη μύθους.

μια διαδρομή στο ζάππειο
Λίζα 
ΓρηγοριάδουΔιέσχισαν τον κήπο χαμένοι στις σκέ-

ψεις τους. Κοντοστάθηκαν μπροστά 
στην Εμπορική για να πάρουν μια 

ανάσα. Κοιτάχτηκαν, αναγκαστικά, στα 
μάτια και εκείνος ψιθύρισε αμήχανα «Έχει 
υγρασία σήμερα, έπρεπε να φορέσεις το 
κασκόλ σου». Εκείνη τον κοίταξε αδιάφο-
ρα και έριξε αλλού το βλέμμα της. «Πρέπει 
να συζητήσουμε, να τα βάλλουμε κάτω και 
να συναποφασίσουμε για το μέλλον, έχου-
με και δυο παιδιά, το ξέχασες», της είπε. Το 
βλέμμα της έπεσε επάνω του με δύναμη, τα 

μαύρα μάτια της έβγαζαν φωτιές. «Όχι, δε 
θέλω τίποτα να συζητήσουμε. Βαρέθηκα 
τις ενδοσκοπήσεις και τις ψυχαναλύσεις. 
Σιχάθηκα τα λόγια, θέλω να ζήσω, το κατά-
λαβες; Διψάω για ελευθερία, για τη γνώση 
του εαυτού μου. Έχω δυο παιδιά και νιώθω 
ανύπαρκτη, το χρωστάω στον εαυτό μου. 
Δεν υπάρχει κανένας άλλος, πόσες φορές 
να σου το πω για να το καταλάβεις;»

Συνέχισαν να βαδίζουν και να κοιτά-
ζουν τους μαστουρωμένους που κάθονταν 
στα παγκάκια. «Θα φύγω από αυτήν την 
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πόλη», του είπε. «Θα πάω να ζήσω κοντά 
στη φύση». Γύρισε προς το μέρος της και 
πριν αρθρώσει λέξη, του είπε με ειλικρίνεια 
και αποφασιστικότητα πως η ζωή στη Αθή-
να είναι διαβρωτική για ένα ευαίσθητο άτο-
μο, όπως εκείνη. «Θέλεις να καταλήξω στα 
ναρκωτικά, να γίνω μια από αυτούς;» Μετά 
από μια μακριά σιωπή, εκείνος σήκωσε τους 
ώμους του απογοητευμένος και εξαντλη-
μένος από την προσπάθεια του να την με-
ταπείσει. Κακιωμένος της απάντησε «Κάνε 
ό,τι θέλεις. Να ξέρεις, όμως, πως δε θα σε 

facebook, σάντυ και άρης
Βάγια 

Δανιηλίδου

περιμένω. Δε θέλω να ζω χωρίς αγάπη, δε 
θα καταλήξω όπως αυτό το μισοπεθαμένο 
δέντρο που είναι δίπλα σου. Θα κρατήσω 
τα παιδιά κοντά μου, δε θέλω να στερηθούν 
το ιδιωτικό σχολείο και τον αθλητισμό. Εί-
σαι η μητέρα τους και μπορείς να τα βλέπεις 
όποτε θελήσεις. Όταν μπορέσεις να τους 
προσφέρεις μια όμορφη καθημερινότητα, 
το ξανασυζητάμε».

Έφτασαν στο Καλλιμάρμαρο, κοιτάχτη-
καν και ανόρεκτα αποχαιρετίστηκαν. Τέ-
λειωσε η διαδρομή όπως και ο γάμος τους.

Θα τελείωνε σήμερα. Στις πέντε. Κοί-
ταξα το ρολόι. Ήταν 3. 
Στη Μάνου, περιοχή Μπότσαρη. 

Νέα παραλία.
Αυτές τις οδηγίες έδωσα στον οδηγό 

πριν μπω, αλλά άλλαξα γνώμη και κατέ-
βηκα πριν αρχίσει να τρέχει το ταξίμετρο. 
Κάθισα σε ένα παγκάκι στον Πύργο. Κάπνι-
σα ένα τσιγάρο, κάπνισα δεύτερο, ήπια μια 
κόκα κόλα λάιτ. Τελικά δεν ήθελα να πάω 
μόνη. Δεν ήταν μόνο δικό μου θέμα. Του 
τηλεφώνησα. Ο Άρης κοιμόταν όπως συνή-
θως. Δεν ξυπνάει ποτέ πριν τις 4. Σε πέντε 
ήταν εκεί με το μηχανάκι, αν κι έμενε δίπλα. 
Και πάλι το μετάνιωσα, ακολούθησε το πε-
ρίφημο «Ήθελα απλά να σε δω από κοντά, 
μου “έλειψες”».

Δεν κατάλαβε ακριβώς, δεν τσατίστηκε. 
Φαίνεται δεν είναι του χαρακτήρα του. Του 
ζήτησα να περπατήσουμε, μου πρότεινε 
να πάμε μια βόλτα Χαλκιδική μια που έχει 
βγάλει ήλιο. Του απάντησα όχι. Διασχίσαμε 
τη Νίκης, περάσαμε το Ναταλί. Κρεμόταν 
ακόμη η σβησμένη μαρκίζα από μια περσι-
νή ταινία, γαλλική, Une liaison pornographi-
que.

Περάσαμε απέναντι. Βρεθήκαμε να περ-
πατάμε δίπλα στη θάλασσα. Έβγαλα τα γυα-
λιά μου, έδεσα το φουλάρι μου, κοίταξα τον 
ήλιο να κολυμπάει στη θάλασσα. Ο Άρης 
είχε μια κλήση στο κινητό και άρχισε να μι-
λάει, να γελάει, να κάνει υβριστικά σχόλια 
με τα φιλαράκια του. Μετά ζήτησε συγγνώ-
μη, με αγκάλιασε, μου φίλησε τρυφερά το 

χέρι, άρχισε να ρεμβάζει και στη συνέχεια 
να χαζεύει το κάθε κοριτσάκι που περνού-
σε από δίπλα μας. Έτσι θα ήταν, φαίνεται, ο 
Άρης. Από τη μία τρυφερός και τζέντλεμαν 
και από την άλλη να του τρέχουν τα σάλια 
στον κάθε ποδόγυρο. Στα 30 του είναι λο-
γικό, φαίνεται. Επιθυμία, έπαρση, ευθυνο-
φοβία. Βλακείες. Καλύτερα να το βούλωνα. 
Δεν είμαι καλύτερη. Δεν είμαι λιγότερο ευ-
θυνόφοβη.

Καθίσαμε σε ένα παγκάκι, η ώρα είχε 
πάει και μισή. Ο Άρης άναψε τσιγάρο, μου 
πρόσφερε, δεν πήρα. Σκέφτηκα προς στιγ-
μή ότι ίσως να μην έπρεπε να καπνίσω 
πάνω από δύο.

— Λοιπόν.
— Τι;
— Βόλτα στην παραλία. Δευτεριάτικα. 

Και ενώ συνήθως δουλεύεις ως τις 7. Δεν 
πήγες δουλειά σήμερα;

— Πήγα. Έφυγα.
— Μάλωσες;
— Γιατί να μαλώσω. Πήρα ρεπό.
— Ο.K. Τι λες, πάμε;
— Όχι. Κάτσε.
— Να πάρω ένα τηλέφωνο τότε.
— Έχω καθυστέρηση…
…και στις πέντε έχω ραντεβού για εξέ-

ταση.
— Πώς; Είναι δικό μου, ή…
…μία ερώτηση έκανα. Δεν ήξερα ότι εί-

σαι μονογαμικός τύπος ρε Σάντυ.
Και πού να το μάθω δηλαδή, Τρίτη και 

Παρασκευή, εννιά με δύο;
— Αυτή δεν είναι η συμφωνία μας;
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Για αιώνες και αιώνες τα φιλιά των 
ανθρώπων βρομούσαν. Τα δόντια 
σαπίζαν και οι πληγές κακοφόρμιζαν 

— η πανώλη φούσκωνε τους βουβώνες. Οι 
μήτρες δε σταματούσαν φρέσκια σάρκα 
να γεννούν — σάρκα για να σαπίσει. Αιώ-
νες χρειαστήκαν και αστικές επαναστάσεις 
ώστε τα κράτη να ενσκήψουν στις μασέ-
λες μας, τα έθνη να συνθέσουν ύμνους, να 
ζωγραφίσουν σημαίες και να οργανώσουν 
εθνικά συστήματα υγείας.

* * *

2009 και το ερωτευμένο ζευγάρι περπατά 
στους δρόμους της Αθήνας. Απ’ το πρωί πέ-
φτει μια αρρωστιάρα βροχή — και τώρα εί-
ναι απόγευμα. Τα ρούχα είναι μούσκεμα, μα 
τα χέρια είναι ζεστά, τα χέρια τους πλεγμέ-
να. Κοιτιούνται με του έρωτα το πυρετώδες 
βλέμμα.

— Ερρίκε!
— Αγλαΐα!
Είναι νέοι, πλησιάζουν τα τριάντα. Όμορ-

φα παιδιά. Η κοπέλα έχει ξανθά μαλλιά, τ’ 
αγόρι κοτσιδάκι. Κομψά παιδιά. Ψωνίζουν 
ρούχα από το Emporium και το Armani. Κα-
λοζωισμένα παιδιά Master σε Αγγλία και 
στις ΗΠΑ. Φερέλπιδες νέοι. Στέλεχος οικο-
νομικής ή εικαστικός αυτός. Σχεδιάστρια 
μόδας ή σκηνοθέτης αυτή. Ωραία παιδία ο 
Ερρίκος και η Αγλαΐα. Καλά ωάρια ενώνο-
νταν με ευκίνητο σπέρμα για τρεις γενιές 
ώσπου να τα παράγουν. Γονίδια, οικογενει-
ακές καταθέσεις και επώνυμα βαριά κληρο-

credo decembrem
Δημήτρης 
Δρένος

νομιά από ευπατρίδες, φιλέλληνες, ευεργέ-
τες παππούδες.

Ο Ερρίκος Ντινάν και η Αγλαΐα Κυριακού 
διασχίζουν την Πανεπιστημίου πιασμένοι 
απ’ το χέρι, με projects στο μυαλό, πιστω-
τικές στην τσέπη, λαμπεροί βαδίζουν στη 
σκυθρωπή βροχή.

— Τι έχεις Ερρίκο, είσαι συννεφιασμένος, 
κάτι θέλεις να μου πεις;

— Αγλαΐα κάτι με βαραίνει, μέρες θέλω 
να στο πω και όλο διστάζω.

— Είναι για μας; Το ’ξερα, το υποπτευό-
μουν.

— Αγλαΐα στάσου γενναία, σκέψου το 
παρελθόν που ζήσαμε και μας ενώνει.

— Πες μου χρυσό μου αγόρι, μην αργείς.
— Αγλαΐα, κάτι μας χωρίζει. Το βακτήριο 

escherihia coli έχει εγκατασταθεί στο πέος 
μου. Εκκρίνω πράσινα υγρά.

— Αχ, χαζό, σιγά. Και μένα μια γονόρροια 
μου φόρτωσε δυσώδη κολπίτιδα.

— Αγλαΐα, τα δόντια μου πήραν και σα-
πίζουν.

— Ερρίκο, στα ξανθά μου μαλλιά φυτρώ-
νουν άσπρες τρίχες.

— Αγλαΐα – έχει κι άλλο – το στομάχι μου 
γέμισε έλκη, τα shakers στα μπαρ του κατά-
φεραν άσχημο χτύπημα.

— Γλυκέ μου, και εγώ εμφάνισα σπαστι-
κή κολίτιδα, το στομάχι μου γίνεται τύμπα-
νο γεμάτο αέρια.

— Μωρό μου, η μνήμη μου εξασθενεί 
απ’ το μαύρο που ’κανα στην Αγγλία.

— Ερρίκο, μην κλαις, την τρυφερή περι-
οχή του πρωκτού μου αιμορροΐδες μαστί-

— Αυτή.
— Και τώρα, άλλαξε κάτι;
— Δεν ξέρω. Όχι. Δεν ξέρω.
— Άργησα. Φεύγω. Δε θέλω να σε ξανα-

δώ.
— Ηρέμησε.
— Άσ’ το, μαλακία. Δεν έπρεπε να στο 

πω. Γεια.
Δεν έπρεπε να αντιδράσω έτσι. Έφυγα 

χωρίς να κοιτάξω πίσω. Πήγα στο ραντεβού, 
άργησα όμως και δε με δέχτηκαν. Πήρα τη-
λέφωνο και έκλεισα για την επόμενη μέρα. 
Την Τρίτη, για τις εννιά. Μετά τη δουλειά.

Αρνητικό.
Την Παρασκευή πήγα κανονικά στο άλλο 

μου ραντεβού. Ο Άρης δε μου άνοιξε, ήταν 
μέσα αλλά δε μου άνοιξε. Άκουγα τα ιντερ-
νετικά του παράθυρα να ανοιγοκλείνουν 
με το χαρακτηριστικό ήχο. Δεν επέμεινα. 
Εγκατέλειψα. Μιλήσαμε την άλλη μέρα. On 
line φυσικά. Με ρώτησε τι έγινε. Του είπα 
να μην ανησυχεί. Του είπα ότι μπορούμε να 
συνεχίσουμε να βλεπόμαστε. Μου είπε όχι. 
Δε θέλει δεσμεύσεις. Του είπα ότι ούτε εγώ 
θέλω. Δεν ήταν αλήθεια.
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ζουν.
Και έτσι συνέχιζε ο διάλογος των δυο 

νέων, που τα χρυσά τους σαρκία δέχονταν 
αναγνωριστική επίθεση από το χρόνο. Και 
τα βήματα αμέριμνα για των κυττάρων τις 
μέριμνες, τους φέρναν όλο κοντύτερα στη 
Στουρνάρη και τη Ζωοδόχου Πηγής, σε 
υπουργεία, σε τράπεζες, στων αστυνομι-
κών τα τμήματα και σε στέκια νεολαίων. 
Και η αρρωστιάρα βροχή συνέχεια δυνά-
μωνε. Χείμαρροι φούσκωναν στην πόλη 
των μολυσμένων πνευμόνων και του προ-
βληματικού κυκλοφοριακού, της υστερίας 
στην αγορά και της νεύρωσης στην κατανά-
λωση.

Στης αρρώστιας το ξέσπασμα τα παιδία 
ξαφνιαστήκαν. Οι τζαμαρίες που σπάγαν 
και τα μολότοφ που πέφταν, οι διακηρύξεις 

που κάγχαζαν και τα συνθήματα που ουρ-
λιάζαν, τα γκλομπ που χτυπούσαν και τα 
κανάλια που σπεύσαν, τα παιδία τα τρομά-
ξαν. Τα χέρια τους λυθήκαν και τρέξαν μα-
κριά σ’ άλλες κατευθύνσεις.

Το άλλο πρωί μύριζε τέφρα η άρρωστη 
πόλη. Ο Ερρίκος και η Αγλαΐα δε θα συγχω-
ρούσαν τη φυγή ο ένας του άλλου. Ο έρωτάς 
τους εκεί θα σταμάταγε. Σε σαράντα χρόνια 
και οι δυο θα πεθαίναν. Θα προηγούνταν 
αφαιρέσεις μαστών και προστάτη, πλαστι-
κές και ενέσεις, μπαλονάκια, μπάι-πας και 
κυρίες Ρωσίδες για φροντίδα στην άνοια.

Εντωμεταξύ, στο “Ερρίκος Ντινάν” και 
στο “Αγλαΐα Κυριακού” οι γέροι σε ουρές θα 
ξεροστάλιαζαν κάθε πρωί ως το μεσημέρι. 
Και η θερμοκρασία της πόλης να κατέβει θα 
αρνούνταν, από το τριάντα οχτώ και μισό.

να φύγουμε
Θεοδώρα Ευ-

αγγελοπούλου Τελικά την είχε αφήσει να έρθει μαζί 
του. Περπατούσε γρήγορα να μην 
τον καθυστερεί. Όχι ότι είχε να πάει 

κάπου. Απλά του άρεσε να παίρνει τον περί-
πατό του με βήμα γοργό. Ποτέ δεν τον θυ-
μόταν να περπατάει αργά, όπου κι αν ήταν. 
Στις πρώτες τους βόλτες του έπιανε το χέρι 
και το πίεζε προς τα κάτω. Να επιβραδύνει 
λίγο. Μάταια. Ούτε τότε ούτε και τώρα που 
το δεξί της πόδι καθυστερούσε να λάβει την 
εντολή να ακολουθήσει το αριστερό άλλαζε 
αυτός το ρυθμό του. Ήταν Πέμπτη, οπότε θα 
διέσχιζαν το Ζάππειο μέχρι το Στάδιο. Εκεί, 
θα κάπνιζε ένα τσιγάρο. Και πάλι πίσω.

— Δεν κουράστηκες πια απ’ τη δουλειά; 
Η ίδια συζήτηση. 
Για πόσα χρόνια ακόμα θα πηγαίνεις στο 

σχολείο; Πέρυσι να ’χες φύγει, θα ’χες πάρει 
τη σύνταξη σου κανονική. Σε βαρέθηκαν οι 
μαθητές σου Αντιγόνη.

Δεν απαντούσε — αν μίλαγε θα λαχάνια-
ζε και θα έχανε το ρυθμό της.

Α ρε Αντιγόνη, αγύριστο κεφάλι. Μη σου 
καρφωθεί κάτι. Αυτό θα κάνεις. Ο κόσμος 
να χαλάσει.

Πάντα το ίδιο τροπάριο.
Να τη ζητήσεις τώρα Αντιγόνη. Να φύ-

γουμε. Να πάμε να μείνουμε στο σπίτι στο 
Λαγονήσι. Τι το χτίσαμε; Πότε θα το χαρού-

με;
— Τα Σαββατοκύριακα.
— Είκοσι χρόνια τώρα το χαιρόμαστε τα 

Σαββατοκύριακα. Να φύγουμε. Να πάμε να 
μείνουμε εκεί. Δεν μας κρατάει πια τίποτα 
στην Αθήνα.

Κατσούφιασε. Έγειρε τους ώμους και 
επιτάχυνε το βήμα του. Αναγκάστηκε να 
του αφήσει το μπράτσο. Έπιασε μια ψιλή 
βροχή. Απ’ αυτή που έριχνε στην Κολονία 
Που την τίναζες από πάνω σου σαν άχνη 
από κουραμπιέ. Κοντοστάθηκε να κοιτά-
ξει τον ουρανό. Τον πρόλαβε και του ’πιασε 
πάλι το μπράτσο.

Εγώ θα φύγω Αντιγόνη. Το καλοκαίρι 
που μας έρχεται, πρώτα ο Θεός, θα φύγω. 
Μείνε εσύ πίσω να φυλάς τα μπόσικα.

— Αν πάμε σπίτι να το συζητήσουμε.
— Τι να πούμε πάλι; Δυο χρόνια πέρασαν. 

Δεν κάθομαι άλλο εδώ. Θα φύγω.
Δίκιο είχε, τι να του πει; Όλα τα χρόνια 

ονειρευόταν να πάρει τη σύνταξή του και 
να φύγει. Να πάει να μείνει στο σπίτι που 
’χε χτίσει με τον αδερφό του. Να βλέπει τη 
θάλασσα, να ποτίζει τα λουλούδια του, να 
παίζει τάβλι με τον μπάρμπα Σπύρο.

— Να πας εσύ. Θα ’ρθω και εγώ μετά.
Έμενε στην Αθήνα μόνο για αυτήν.
— Να κάτσεις μόνη σου; Τρελάθηκες; Να 
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Έξι μήνες έλειπε από την Αθήνα. Έξι 
μήνες να τη δει. Της τηλεφώνησε. 
«Στις δύο, στο Σύνταγμα», του είπε 

και του έκλεισε το τηλέφωνο.
Από τη μιάμιση ήταν εκεί και την περίμε-

νε. Έξι μήνες. Κάθε μέρα με τη σκέψη της. 
Θα της εξηγούσε. Γιατί έφυγε ξαφνικά. Γιατί 
δεν τηλεφώνησε. Όλα πια είχανε τελειώσει. 
Θα ήταν μαζί από τώρα και για πάντα.

Στις δύο, την είδε να προβάλει. Εκα-
νε να την αγκαλιάσει και να την φιλήσει. 
«Πάμε να περπατήσουμε», του είπε.«Προς 
τα πού;». «Ως το Καλλιμάρμαρο». Μπήκανε 
στον κήπο.

«Αριστερά ή δεξιά», τη ρώτησε για να 
σπάσει τον πάγο, όταν βρέθηκαν στο πρώ-
το σταυροδρόμι.

«Αριστερά», είπε εκείνη κοφτά. «Περί-
εργο, κάθε φορά που μπαίναμε στον κήπο, 
μπερδευόσουν ανάμεσα στα τόσα μονοπά-
τια». «Όχι πια» του απάντησε. Συνέχισαν να 
περπατάνε κάτω από τα δέντρα.

«Ξέρεις», της είπε καθώς κοντοστάθη-
καν στην προτομή του Καποδίστρια, «έφυ-
γα γιατί ήμουν μπερδεμένος. Έπρεπε να ξε-
καθαρίσω τα πράγματα μέσα μου.» Εκείνη 
τον κοίταξε για μια στιγμή και, γυρνώντας 
το βλέμμα της στην προτομή, ψιθύρισε: 
«Εγώ για ποιόν θυσίασα τη ζωή μου τρία 
χρόνια;» Εκείνος δεν απάντησε. Ένιωθε πως 
κάτι είχε χαθεί. Προχώρησαν. 

«Σου έχω κρύψει κάποια πράγματα όσο 
ήμασταν μαζί. Δεν μπορούσα τότε να σου τα 
πω, δεν ήξερα προς τα πού να πάω». «Από 
’δω», απάντησε εκείνη, δείχνοντας το δρό-
μο προς το Ζάππειο.«Όχι, όχι, άσε με να σου 
μιλήσω. Όσο ήμασταν μαζί υπήρχε και μια 
άλλη». «Σσσσς» έκανε εκείνη, σηκώνοντας 
το κεφάλι προς τα δέντρα. Ένα κοτσύφι κά-
θισε στο δέντρο και άρχισε να κελαηδάει. 
«Τα κοτσύφια», είπε εκείνος «είναι παρεξη-

χρόνος και μνήμη
Χρήστος 
Μανωλάκης

γημένα πουλιά. Τα βλέπεις μαύρα με κίτρινο 
ράμφος και τα νομίζεις για μικρά κοράκια. 
Έχουν όμως ένα κελάηδισμα, άκου».«Και 
νόστιμο κρέας, όταν πρόκειται να φαγω-
θούν», είπε εκείνη, «πάμε». 

Κατέβηκαν τα σκαλιά, βγαίνοντας από 
τον κήπο στο Ζάππειο και συνέχισαν αρι-
στερά προς το Καλλιμάρμαρο. «Ας είναι», 
σκέφτηκε, «θα περάσουμε απέναντι στο 
στάδιο, και εκεί θα της τα πω όλα. Και θα 
της υποσχεθώ τα πάντα. Όπως τότε που 
την είδα για πρώτη φορά. Εκεί, στο στάδιο. 
Πριν τρία χρόνια».

Όμως εκείνη σταμάτησε ξαφνικά στην 
πλατεία με το άγαλμα του Καραϊσκάκη. Ο 
στρατηγός, καθότανε στο άλογο του και 
στη βάση του έγραφε: «Εγώ πεθαίνω μα 
εσείς να μείνετε μονοιασμένοι».

«Σε περίμενα», του είπε. «Έξι μήνες, 
εσένα ή ένα τηλεφώνημα.» Γύρισε προς το 
δρόμο. Ένα κόκκινο αμάξι, ήταν παρκαρι-
σμένο στη γωνία και κάποιος από μέσα τους 
κοιτούσε. «Όταν έφυγες», συνέχισε, «έχασα 
τον άνθρωπο μου. Τη γη κάτω απ’ τα πόδια. 
Έξι μήνες περίμενα, έστω ένα τηλεφώνη-
μα, έστω ένα γράμμα. Έγινες ανάμνηση. Και 
τώρα πια, είσαι μια σκιά».

«Σε σκεφτόμουνα κάθε μέρα», της είπε 
κάνοντας να την πιάσει από τους ώμους. 
Εκείνη έκανε δυο βήματα πιο πέρα, γυρνώ-
ντας του την πλάτη. 

«Σε περίμενα κάθε μέρα», του είπε χω-
ρίς να τον κοιτάξει.

Το αμάξι αναβόσβηνε τα φλας του ανυ-
πόμονα. Στα πόδια τους, λέξεις γραμμένες 
σ’ όλες τις γλώσσες του ανθρώπου. Κοντο-
στάθηκαν για μια στιγμή. Εκείνος, πάνω 
στη λέξη “Μνήμη” κι κείνη πάνω στη λέξη 
“Χρόνος”.

Χωρίς να του πει τίποτε άλλο, μπήκε στο 
αμάξι και έφυγε.

πρέπει να πηγαινοέρχομαι εγώ τζάμπα;
— Θα παίρνω το ΚΤΕΛ. Δεν θα χρειάζε-

ται να οδηγάς.
Σιγά μη την άφηνε μόνη της πίσω.
— Δεν πάω πουθενά μόνος. Θα τα πούμε 

άλλη ώρα.

Έβγαλε ένα τσιγάρο και το άναψε. 
— Κάτσε εκεί να ξεκουραστείς λίγο. Θα 

φύγουμε γρήγορα, φοβάμαι μη ρίξει μπό-
ρα.

Μισή ντουζίνα σύννεφα. Βιαζόταν να γυ-
ρίσει μη χάσει τις ειδήσεις των εννιά.
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Ξεχνάω εύκολα. Να το πεις θέμα ηλι-
κίας; Τι να σου πω. Πόσο είμαι δεν το 
θυμάμαι. Ογδόντα πατημένα; Ογδό-

ντα φευγάτα; Θα σε γελάσω. Είδα κήπο και 
μπήκα. Ωραίος κήπος όμως. Σα κήπος δη-
λαδή όχι σαν εκείνο το πράγμα που μένω. 
Μέσα στο σκουπίδι είναι. Έχει και δυο δέ-
ντρα ψωριάρικα. Απέναντι από το Χρημα-
τιστήριο μένω. Είναι μια στοά και μετά η 
αυλή της Εμπορικής. Αριστερά όπως μπαί-
νεις είναι η ΔΕΗ. Εγώ μένω δεξιά. Δίπλα στα 
σκαλοπάτια. Να σου πω παράπονο δεν έχω. 
Ήσυχα είναι. Κάτι μαστούρηδες μόνο. Αυτοί 
που πάνε να πληρώσουν τη ΔΕΗ, πάνε απ’ 
έξω απ’ το δρόμο. Διότι σου λένε μην πέσει 
πάνω μου κανένας βρομιάρης και κολλήσω 
καμιά αρρώστια. Εγώ πάλι ανάγκη δεν έχω. 
Έχω γερή κράση. Αφού να σκεφτείς σ’ αυ-
τήν την ηλικία και βγάζω μαλλιά. Καλά μη 
με κοιτάς έτσι, άμα λουστώ να με δεις. Γιατί 
αμφιβάλλεις; Βεβαίως και θα με ξαναδείς. 
Να είσαι βέβαιος κύριε, πώς σε είπαμε, Ευ-
αγγέλη. Μάλιστα κύριε Ευαγγέλη Ζάππα, 
που λες, είπαμε δε θυμάμαι αλλά δε χάνο-
μαι και ποτέ. Διότι μ’ αρέσει να παίρνω τους 
δρόμους. Περπατάω πολύ. Όπου με βγάλει. 
Να πούμε την αλήθεια κάθομαι και σε κα-
νένα παγκάκι άμα κουραστώ. Ανθρωπος 
είμαι. Κουράζομαι. Όμως δε χάνομαι ποτέ. 
Έχω σύστημα. Έχω αυτό το τεφτέρι και γρά-
φω. Γράφω. Ας πούμε. Βασιλίσσης Αμαλίας. 
Βουλή. Στρίβω αριστερά. Φοίνικες δεξιά. 
Φοίνικες αριστερά. Μετά τα διαβάζω ανά-
ποδα και γυρίζω στη βάση μου. Παραδέχε-
σαι; Να εδώ είναι το Ζάππειον. Βλέπεις; Το 
γράφει εκεί πάνω. Πάνω απ’ αυτές τις οκτώ 
κολώνες. Ζάππειον. Σκάλισμα που το έχουν 
όμως οι άτιμες. Αρχαίες είναι, νέες, τι να 
σου πω. Πάντως τα έχουν τα χρονάκια τους. 
Απ’ τα δικά μου πιο πολλά σίγουρα. Όρθιες 
όμως. Κι αστράφτουν στον ήλιο. Εγώ σα κο-
ρινθιακή σταφίδα. Να τσίμπα καμιά σταφί-
δα. Σταφίδα, στραγάλι ανάμικτο. Καρφούρ 
είναι. Η κυρία Φωφώ μού τα φέρνει, κάθε 

στο ζάππειο ένα ζευγάρι
Γιώργος 

Παναγιωτίδης
πρωί. Υπάλληλος της Εμπορικής. Παράπονο 
δεν έχω. Μου φέρνει και το φαγητό μου το 
μαγειρευτό, μου φέρνει και το γλυκό μου 
και το στραγάλι μου. Τα πάντα. Το στραγάλι 
πάντως αφράτο. Κοίτα σα κωλαράκι. Θες; 
Δε θες. Καλά. Δεν είναι με το ζόρι. Καμιά 
φορά αφήνω και στραγάλια στο δρόμο να 
είμαι σίγουρος. Άμα τ’ αφήνεις σε καλή θέση 
δεν τα πειράζει κανείς. Στην επιστροφή μά-
λιστα τα καθαρίζω με τα δάχτυλα, να έτσι, 
και τα τρώω. Κρίμα είναι. Ειδικά όταν έχει 
υγρασία, μαλακώνουν, σπουδαία γίνονται. 
Κοίτα το πάντως βρε παιδί μου το στραγά-
λι, σα κωλαράκι είναι. Σαν εκείνον, κάτσε 
να δεις πώς τον λένε. Το έχω γράψει, θα το 
βρω. Εδώ στο κήπο τον είδα κι αυτόν. Βρε 
Ευαγγέλη μου, έχει όμως ένα σώμα ο μπα-
γάσας. Δηλαδή να, κωλαράκι σα το στραγάλι 
να πούμε αφράτο. Μεταξύ μας, εγώ φταίω 
που το παρατήρησα; Αυτός μου το μοστρά-
ρει. Εδώ τον έχω γραμμένο. Ξυλοθραύστης, 
Δημήτρης. Δημήτρη θα τον λένε. Πάντως, η 
αλήθεια είναι ότι το μάρμαρο το σιχαίνομαι. 
Βλέπεις τώρα να πούμε τον Δημήτρη με το 
κωλαράκι ολοζώντανο. Και χίλια χρόνια να 
περάσουν το ίδιο θα είναι. Τι να δεις εμένα. 
Θα σου γυρίσει το άντερο. Στα νιάτα μου να 
μ’ έβλεπες. Ο Δημήτρης μπροστά μου χαρ-
τωσιά. Αυτό μ’ έφαγε. Αλλιώς θα είχα τώρα 
παιδιά να με κοιτάξουν. Εντάξει, δεν λέω τη 
γλέντησα τη ζωή μου. Παράπονο δεν έχω. 
Αν θυμάμαι καλά δηλαδή. Να, κύριε Ευαγ-
γέλη μου, κάτι τέτοια άμα δε τα θυμάμαι, 
θυμώνω. Θυμώνω να πούμε, να μη θυμά-
μαι πώς ήταν ο τάδε. Τίποτα. Κολλάει το 
ρημάδι. Κι άμα ξεκολλήσει ξεχνάω μετά τι 
ήθελα να θυμηθώ. Μεγάλη μανούρα. Κοίτα 
βρε παιδί μου που πιάσαμε την κουβέντα 
και ξεχάστηκα. Εδώ στο τεφτέρι γράφω 
έντεκα η ώρα στο καλλιμάρμαρο. Ζάππειο, 
Αίγλη, μετά ευθεία. Στο καλλιμάρμαρο απ’ 
έξω θα βρω την κόρη μου τη Φωφώ. Κόκκι-
νο αυτοκίνητο. Να ’σαι καλά Ευαγγέλη μου.
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Συναντήθηκαν κάτω απ’ το μεγάλο 
κυπαρίσσι στον Εθνικό Κήπο. Χαιρε-
τήθηκαν με χειραψία αμήχανη. Εκεί-

νη μικροκαμωμένη στα μαύρα, μ’ ένα μα-
ντίλι χρωματιστό, δεμένο στo κεφάλι. Κι ο 
άντρας, νέος ακόμη, ελαφρά κυρτωμένος, 
με αραιά γκρίζα μαλλιά, τζίν και δερμάτινο.

«Τον κακόμαθες», της είπε. «Έπρεπε να 
του λες και κανένα όχι, κανένα μη. Τώρα 
πώς να τον συμμαζέψουμε, πώς να τον πεί-
σουμε τον δεκαεξάρη;»

Κοίταξε τις ανθισμένες νεραντζιές και θα 
ήθελε να κρατήσει την εικόνα τους, τη μυ-
ρωδιά τους. Φευγαλέα, για μια μόνο στιγμή, 
του ήρθαν μνήμες από παλιά, όταν εκεί κα-
νόνιζαν τα ραντεβού τους.

Εκείνη γύρισε και με μάτια υγρά «Να 
είσαι καλός μαζί του. Να μην τον αποπαίρ-
νεις», είπε.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να 
τον πιέσω, αφού δεν θέλει να έρθει να μείνει 
μαζί μου. Κι ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί 
αποφάσισες να ταξιδέψεις πριν τελειώσει η 
σχολική χρονιά. Δεν θα ’ταν καλύτερα να πε-
ριμένεις;» Μίλησε εκνευρισμένα βλέποντας 
τα ξέχειλα μάτια. «Γυναίκες», σκέφτηκε. 
«Μόνιμο όπλο τα δάκρυα. Ειδικά για τους 
μοναχογιούς. Γνωστό το σύμπλεγμα.»

Απορροφημένη εκείνη στις σκέψεις της 
κι αυτός στο όριο να χάσει την υπομονή 
του. Τι ήθελε; Δεν τα είχαν συνεννοηθεί μια 
χαρά; Χώρισαν πολιτισμένα. Πολιτισμένα 
διευθέτησαν και τα θέματά τους. Τη ζωή 
της και τη ζωή του. Μοναδική του ένστα-
ση η προσκόλληση της και η παθολογική 
αγάπη στο παιδί. Αλλά το είχε αναλάβει και 
δεν του γύρεψε ποτέ τίποτε. Και όφειλε να 
της το αναγνωρίσει. Μέχρι τώρα. Που του 
ζήτησε να πάρει το γιο τους, γιατί η ίδια θα 
πήγαινε, λέει, ταξίδι. Κι ο κανακάρης της 
τον “έφτυνε”. Δεν ήθελε να μείνει μαζί του. 
Αλλά, όλα έχουν ένα όριο. Θα της τα πει έξω 
απ’ τα δόντια κι ας κάνει ό,τι καταλαβαίνει.

«Μην το παίζεις θλιμμένη Παναγιά. 

στο ζάππειο…
Θεοδοσία 
Ράπτου

Έπρεπε να με ρωτήσεις πριν κανονίσεις 
το ταξίδι. Έχω κι εγώ τη ζωή μου. Πρέπει 
να κανονίσω πράγματα. Να ρυθμίσω κα-
ταστάσεις. Κι ύστερα πόσο θα λείψεις; Κι, 
αφού κι ο μικρός δεν θέλει, γιατί να πιεστεί; 
Ας μείνει με τη γιαγιά και θα περνώ να τους 
φροντίζω. Είναι και το σχολείο στη μέση, τα 
φροντιστήρια. Θα του κακοφανεί να ξεκο-
πεί κι απ’ τις παρέες…»

Έλεγε και δεν πίστευε τον εαυτό του. 
Ότι θα ’ρχόταν μέρα που θα απόφευγε να 
νοιαστεί για το παιδί του. Αλλά κι αυτή η 
ευλογημένη πώς φεύγει έτσι ξαφνικά; Δεν 
όφειλε να το συζητήσει μαζί του; Καλό και 
το τηλέφωνο, αλλά δεν μπορεί να στέλνει 
τελεσίγραφα του τύπου «φεύγω ταξίδι, 
θέλω ν’ αναλάβεις το παιδί».

Ήθελε να της μιλήσει αυστηρά, να την 
κάνει να καταλάβει πως τον εγκλώβιζε με 
τις πρακτικές της. Να αρνηθεί να μπει στο 
πρόβλημα που αυτή είχε δημιουργήσει. 
Ήθελε. Μα κάτι απ’ τη στάση της, κάτι απ’ τη 
σιωπή της δεν τον άφηνε και αυτό τον έκα-
νε να θυμώνει ακόμα πιο πολύ. Είχε έρθει 
αποφασισμένος να βάλει τα πράγματα στη 
θέση τους κι όσο περνούσε η ώρα κι εκείνη 
δε μιλούσε, ένιωθε πως έχανε τον έλεγχο.

«Δεν πρόκειται να ταξιδέψω», την άκου-
σε να λέει με σιγανή φωνή. «Όμως πραγμα-
τικά θα λείψω και δεν μπορώ να έχω το παι-
δί. Θέλω να το αναλάβεις και να είσαι καλός 
μαζί του. Να μην το αποπαίρνεις. Είναι καλό 
παιδί και μπορείτε να γίνετε φίλοι.»

Είχαν φτάσει σχεδόν στο Καλλιμάρμαρο 
και το βλέμμα της έφευγε μακριά, ανεξήγη-
τα θολό. Προσπαθούσε αυτός να μαντέψει, 
να καταλάβει.

«Άρχισα θεραπεία και δεν ξέρω ποια θα 
είναι η διαδρομή και πώς θα την περπατή-
σω. Θέλω να αναλάβεις το παιδί», ξανάπε.

Γύρω τους ανθισμένες οι νεραντζιές με 
άρωμα μεθυστικό. Κι ένα παράξενο βουη-
τό, σαν από μέλισσες, στ’ αυτιά του.
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Σαββατιάτικο πρωινό του Μάρτη. Λια-
κάδα κι απαλός αέρας με μυρουδιά 
από άνοιξη. Η ζωή πήγαινε κανονι-

κά το δρόμο της, σαν να μην έτρεχε τίποτα. 
Τριγύρω, έτρεχαν βλέμματα περαστικά. 
Βιαστικές ανάσες, παγγλωσία, θόρυβοι, μο-
ναξιές.

Χιλιάδες εικόνες με ιστορίες ανθρώπι-
νες. Γύρευαν να γυρίσουν σελίδα στα κα-
ροτσάκια με τα βιβλία. Τα γραμμένα στους 
τοίχους συνθήματα δεν τους έλεγαν τίποτα. 
Περπατώντας έγραφαν εκείνοι τη δική τους 
ιστορία. Πήγαιναν στη μέσα μεριά του πε-
ζοδρόμιου. Αφήναν χώρο, να περνούν των 
αλλονών οι ιστορίες.

Πιο σιγά δε μπορείς; του λέει εκείνη. 
Αναψε τσιγάρο εκείνος, ρούφηξε στερητικά 
και την τράβηξε στο ρυθμό του. Είχαν ανα-
καλύψει ότι μπορούσαν να τραβήξουν μαζί 
και τη ζωή. Αφήναν πίσω τη βουή της Αμα-
λίας και τραβούσαν για τον Κήπο.

Δεν πας με τον καιρό, με τα μυαλά σου 
πας, της λέει. Περπατούσαν κάνοντας χάζι 
τη λεωφόρο, την αγορά, το αγοραίο. Εκεί-
νος κοντοστάθηκε, πάτησε το τσιγάρο και 
την έκοψε λοξά, με πλάτη. Προς στιγμή 
αυτή ανάγκασε νευρικά το βήμα και τη 
μουρμούρα.

— Καινούρια παπούτσια, δε λεν να στρώ-
σουν, δε λεν. Πρέπει να κοιτάξω για άλλα.

— Κι άκου, της λέει εκείνος, είναι μερικά 
πράματα που ακούν στον αντρίκιο λόγο.

— Βόλτα βγήκα η γυναίκα, όχι διαδήλω-
ση.

— Δεν πάμε πουθενά, το πολύ ως Ζάπ-
πειο, αν δε βάλεις νερό στο κρασί.

— Παράδεισος το Ζάππειο, τύφλα να ’χει 
ο Ντολμά Μπαξέ. Θα πάμε.

Δυο καθημερινά σώματα σ’ απόσταση 
διαφωνίας, μ’ αργό, αταίριαστο περπάτη-
μα. Δυο μυαλά, φορτωμένα έμμονες ιδέες 
και σκέψεις περίεργες. Θα τακτοποιούνταν 
όλα σ’ ένα πρωινό του Μάρτη, μ’ απαλό 
αέρα και μυρωδιά από άνοιξη. Έκαμαν τη 
γύρα του Σιντριβανιού ανάδρομα. Έκλεισαν 
συμμετρικά τον κύκλο και βρέθηκαν αντι-
κριστά.

— Ήξερες, του λέει αυτή, πως η Αμαλία 
κατέβηκε στον τάφο της παρθένα;

σε απόσταση διαφωνίας
Κώστας Δ. 
Σουλτάνης

— Γαμώτο, δουλειά έχεις δε λέω, ήξε-
ρα και ρέγουλα με πέρα δώθε θα ’χουμε κι 
ούτε στα ’ξακόσια βράζουμε.

— Να, δες αυτό τ’ αμάξι; Πρόσεξες;
— Τι λες, κρατάμε στην καλή ένα αμάξι 

και για τις δουλειές μετρό;
— Βουλευτικό είναι, ε; Πόσα κάνει;
— Ένα κι ένα κάνει δυο. Θα ’ρθουν παι-

διά, έξοδα και βάλε. Τη δουλειά μου, τη δου-
λειά σου, το σπίτι.

— Μ’ αρέσουν αυτά, στο ’πα. Μα είναι κι 
άλλα. Κατάλαβέ το.

Προσπερνούσαν ένα πάρκο αδιάφορα 
ανοιχτό στα παιχνίδια της ζωής, που δε ρω-
τάει ποιος, ποια, πώς, γιατί. Μόνο ρισκάρει 
φίφτι φίφτι, στο επιτόπου. Όλα εδώ, έχουν 
ημερομηνία λήξης. Τσιγάρα, λουλούδια, 
φραπέδες, αισθήματα, αλέες, παγκάκια. 
Παγκάκια που θεσμοθέτησαν αγωνίες κι 
απεγνωσμένες ηδυπάθειες. Αλέες που στή-
ριξαν έρωτες εφήμερους και πόθους μοι-
ραίους. Σπίτι των πάντων.

— Στου Ζωγράφου, τ’ αγοράζουμε ένα 
σπιτάκι, είπε αυτός. Νισάφι, Βαλτινών Σού-
τσου, μια ζωή στενή στο νοίκι.

— Καλά τα λες, μα μπαίνω λίγο στη Δαι-
δάλου. Στο μεταξύ πάρε καφέ στην Αίγλη, 
κάτσε και τα λέμε.

Έτσι, παραπατώντας απωστικά, έφτα-
σαν Ζάππειο. Δεξιά, ανάτειναν δυναμικά 
οι στήλες του Ολύμπιου Δία. Μπροστά, το 
Καλλιμάρμαρο των θεαμάτων. Χώρισαν 
εκεί, στων μαρμάρων την ωχρή έξαψη.

— Δε σε θέλω απαισιόδοξο, του καλοσύ-
νεψε εκείνη φεύγοντας.

Την έκοβε τώρα, ίσια, χαμηλά, ως απέ-
ναντι. Ώσπου την έχασε. Ετοίμασε τσιγάρο, 
άλλο, απανωτό και φυσογελώντας με μειδί-
αμα, μουρμούρισε.

«Άκου ρε, τι είπε, η γυναίκα. Κατέβηκε 
στον τάφο παρθένα. Η Αμαλία…»

Άναψε. Κορδώθηκε. Ρούφηξε. Φύσησε 
καπνό απ’ τις μύτες και ματαμουρμούρισε. 

«Πού θα μου πας; Μμμ, μπα, ντολμά 
μπαξέ, κατσαρόλας θα ’ναι.»

Απόδρασαν. Ακροβατώντας στις σκέψεις 
τους. Κρατημένοι στα θέλω τους. Έβλεπε 
εκείνος το αύριο, στο πάντα. Κοιτούσε εκεί-
νη το σήμερα στα όρια της αγοράς. Ακρο-
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βατώντας, έτσι ίδια σχοινοβατούσε η ζωή, 
όπως στα μάτια του αγοριού που άπλωνε 
το χέρι στο μερόκαμα της δόσης. Ίδια, όπως 

στου κοριτσιού, που έτρεχε να ανταμώσει 
το καινούριο αμόρε, μιας μέρας που τέλειω-
νε.

τι φταίει και αυτός
Βασιλική 
ΤζιάτζιουΗ διαδρομή ήταν γνωστή. Από παιδί 

την έκαναν. Αμαλίας–Καλλιμάρμαρο 
μέσω Ζαππείου. Πιάστηκαν χέρι-

χέρι, όπως το συνηθίζανε. Υπήρχε ένα τε-
λετουργικό σ’ όλη τη διαδικασία. Σήμερα 
όμως το ’νιωθαν ότι θα ’πρεπε να τα κρα-
τήσουν ακόμη πιο σφιχτά. Έτσι είναι καλύ-
τερα, μίλησε πρώτο το αγόρι. Μια επέμβα-
ση 15΄, ούτε που θα καταλάβεις τίποτα. Τα 
’λεγε περισσότερο να πείσει τον εαυτό του. 
Όχι αυτήν. Έσφιξε τα δάχτυλά της μέσα στα 
δικά του. Φοβάμαι, του ψιθύρισε ξέπνοα 
και κοντοστάθηκε. Είχε δεχτεί αμέσως κι 
αυτή να το ρίξει. Δεν ήθελε να γίνει μάνα 
τόσο μικρή. Γιατί να κάνει το ίδιο λάθος με 
τη μάνα της; Αυτή εξάλλου είχε το μπαλέτο. 
Την τράβηξε στο παγκάκι λίγο πριν το Ζάπ-
πειο. Μα τι είχαν πάθει; Μπήκαν στον κήπο 
μόνο και μόνο για ένα διάλειμμα πριν την 
επέμβαση, για μια ψυχολογική τόνωση και 
τώρα έβγαιναν όλες οι αμφιβολίες τους γι’ 
αυτό που πήγαιναν να κάνουν. Η εγκυμοσύ-
νη είχε έρθει άκαιρα. Δεν ήταν έτοιμοι.

Σηκώθηκαν απότομα. Δυο περιστέρια 
που ερωτοτροπούσαν δίπλα τους πέταξαν 
τρομαγμένα. Εσύ όλα απλά τα βλέπεις, του 
φώναξε, αδιαφορώντας για το λιγοστό κό-
σμο που λιαζόταν νωχελικά γύρω τους. Το 
μόνο που σε νοιάζει είναι οι σπουδές σου και 

η βόλεψή σου στη δουλειά του μπαμπάκα 
σου. Εσύ φαγώθηκες, δεν το θέλω και δεν 
το θέλω, προσπάθησε αυτός να αντεπιτεθεί 
αναψοκοκκινισμένος. Η μάνα μου, ο χορός, 
στην ουσία δεν ήθελες εμένα τον ίδιο.

Αδιαφόρησε για τα λόγια του. Της ερχό-
ταν να κλάψει από νεύρα. Της φάνηκε πολύ 
μικρός και ανώριμος. Τον άφησε και άρχισε 
να περπατάει πιο γρήγορα αυτή τη φορά. 
Μα τι θέλεις επιτέλους; Έτρεξε πίσω της 
και την πρόλαβε στο κτίριο του Ζαππείου. 
Να μου πεις έστω μια φορά ότι θέλεις να το 
κρατήσουμε. Το ’πε. Τρόμαξε και η ίδια απ’ 
την αντίδρασή της. Αυτό ήθελε; Εγωισμός; 
Να νιώσει ότι έχει άντρα δίπλα της; Ξα-
νάρχισε να προχωρά ακόμη πιο γρήγορα, 
πιο τρομαγμένα. Την σταμάτησε πιάνοντάς 
την απ’ τον αγκώνα. Μα τι θέλεις λοιπόν; 
Τον κοίταξε κοκκινισμένο και έντρομο. Τον 
λυπήθηκε. Τι φταίει κι αυτός; Του ζητού-
σε πολλά. Αφού και αυτή δεν ήταν έτοιμη. 
Γιατί τον παίδευε; Ήθελε να ξεσπάσει κά-
που. Ήταν όμως το ίδιο συνένοχοι. Τίποτε, 
του απάντησε και του χάιδεψε το μάγουλο. 
Έχεις δίκιο. Ο χορός, η καριέρα σου, είναι 
πολλά. Έχουμε καιρό. Πλησίασαν στην έξο-
δο του κήπου. Απέναντί τους το Καλλιμάρ-
μαρο. Τον έπιασε απ’ το χέρι. Πάμε, του ψι-
θύρισε.

ζάππειον μέγαρον
Δημήτρης 
Φοινίτσης

— Εντάξει όλα;
— Μια χαρά.
— Έρχεσαι συχνά;
— Σπάνια. Εσύ;
— Ε, κι εγώ, μια στο τόσο.
Ένα σκυλί άρχισε να γαβγίζει από μα-

κριά. Σε λίγο αλλά τρία έτρεχαν προς το 
μέρος τους· με φόρα. Πετάχτηκαν απ’ τις 
σιδεριές του Εθνικού Κήπου. Σα λύκοι στην 

αθηναϊκή στέπα του καλοκαιριού.
— Μα εκεί μέσα νόμιζα πως υπήρχαν 

μόνο γάτες! 
— Νόμιζες… Μην κουνιέσαι γιατί δεν μας 

βλέπω καλά.
Τέσσερις υγρές μουσούδες έσταζαν κα-

βγά Κοφτεροί κυνόδοντες ξεπρόβαλαν, 
βουτηγμένοι στο υγρό της λύσσας.

— Θα μας φάνε!
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— Μη φοβάσαι, κάνε σα να μη συμβαίνει 
τίποτα.

Ένα παπάκι μάρσαρε εκτός ελέγχου δι-
ασχίζοντας την πλαϊνή είσοδο με τις προτο-
μές επιφανών ανδρών καταλήγοντας πίσω 
από το περιστύλιο του Ζαππείου. Τα σκυ-
λιά έχωσαν την ουρά κάτω απ’ τα σκέλια κι 
έκαναν πίσω κλαίγοντας λες και το δίτροχο-
πτηνό ήταν ο δήμιος που θυμήθηκε ξαφνι-
κά, μες τη νύχτα να τα τιμωρήσει αναδρομι-
κά για τον τρόμο που έσπερναν μήνες τώρα 
σ’ αυτή τη γωνιά της Αθήνας. Ο αναβάτης 
κι η παρέα του με μαύρα κασκέτα στα κε-
φάλια πάρκαραν μπροστά, πέντε παγκάκια 
από το σημείο του φόβου που έζεχνε, ακό-
μη, νωπός.

— Χέστηκαν.
— Ποιος μιλάει!
— Εντάξει, δεν μου ’χει ξανατύχει. Μας 

έσωσε. Το μηχανάκι μας έσωσε.
— Καλύτερα να ανοίξουμε βήμα.
— Κι αν μας κυνηγήσουν τα σκυλιά;
— Μάλλον τα πρόλαβαν άλλοι.
Δυο τύποι – οι πριν από λίγο σωτήρες 

τους – βρέθηκαν σκαρφαλωμένοι στην τε-
λευταία σανίδα της πλάτης ενός δημόσιου 
καναπέ, απέναντι από το κρυστάλλινο κρα-
νίο του κληροδοτήματος. Είχαν στήσει καρ-
τέρι. 

— Ρε παιδιά, μήπως παίζει κάνα ψιλό να 
πάρουμε τσιγάρα;

— Ε, είμαστε ταπί, περπατάμε για να κό-
ψουμε δρόμο. Χάσαμε το τελευταίο λεωφο-
ρείο και…

— Τα πορτοφόλια σας τώρα! Τώρα λέμε!
Έσκουξε με μπάσα φωνή ο πιο “γεμάτος” 

της υπόθεσης. Δυο σιδερογροθιές έλαμψαν 
στο σκοτάδι της νύχτας. Έβγαλαν τα πορτο-
φόλια τους από τις κωλότσεπες και τ’ άφη-
σαν να κυλήσουν στο χώμα, προς το μέρος 
της σπείρας.

— Και τα κινητά, τα κινητά σας ρε!
Απαίτησε το ανθρωπόμορφο τέρας σε 

γιαλαντζί ελληνικά. Ο συνεργός του βούτη-
ξε τη ζεστή λεία από τα ξένα χέρια, άρπα-

ξε και τα πορτοφόλια από κάτω κι έβαλε 
μπροστά το όχημα. Σε κλάσματα δευτερο-
λέπτου έγιναν καπνός από εκεί που ήρθαν, 
φεύγοντας προς την Αμαλίας.

— Και τώρα;
— Τώρα σπίτια μας.
— Να πάμε στην αστυνομία.
— Ναι, καλά, περίμενε.
— Να πάμε στην αστυνομία!
— Λες να συγκινηθούν οι μπάτσοι με την 

ιστορία μας;
— Να ψάξουν να τους βρουν.
— Γιατί είδες τις φάτσες τους, μπορείς να 

τους αναγνωρίσεις;
— Δεν πήραμε τον αριθμό της πινακίδας, 

γαμώτο.
— Δεν είχαν καν πινακίδες, κλεμμένο κι 

αυτό.
Περπάτησαν για λίγο μαζί, δίχως κουβέ-

ντα. Αφού προσπέρασαν το Σινέ Αίγλη που 
είχε κλείσει εδώ και ώρα, ένα ξέφωτο, μια 
μεγάλη πλατεία άνοιγε μπροστά τους. Στο 
βάθος το άγαλμα του Καραϊσκάκη. Έφιπ-
πος, να αγναντεύει την κίνηση των αυτοκι-
νήτων στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. 

— Είχες πολλά;
— Μπα, ούτε σαράντα ευρώ. Εσύ;
— Τίποτα. Μόνο ταυτότητα. Δεν παίρνω 

ποτέ λεφτά όταν έρχομαι εδώ.
— Είπες ότι έρχεσαι σπάνια.
— Ε, όσο σπάνια καυλώνω.
— Δηλαδή, συνέχεια. 
— Όπα, στον Σφαιροβόλο παρκάρει μπα-

τσικό.
— Όχι ρε πούστη.
— Μας κοζάρουν. 
— Πάμε να τους πούμε τι έγινε.
— Πας καλά; Θα μας τραβάνε στο τμήμα 

για εξακριβώσεις και τέτοια. Μην σταμα-
τάς, με τσαμπουκά. Πως σε λένε;

— Γιώργο. Εσένα;
— Γιάννη. Από πού γνωριζόμαστε, αν 

ρωτήσουν;
— Από το κατηχητικό!
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Σήκωσε το παντελόνι του και κου-
μπώθηκε. Ο γέρος έβγαλε από την 
τσέπη του ένα πενηντάρικο και δυο 

χαπάκια σε ένα σακουλάκι. Του χάιδεψε το 
μάγουλο και του ψιθύρισε «ήσουν πολύ κα-
λός και σήμερα, τα χαπάκια κέρασμα, αύριο 
πάλι εδώ».

Βγήκε από τους θάμνους και προχώρη-
σε προς το σιντριβάνι, εκεί καθόταν η δι-
κιά του, η Λένα. Σήμερα ήταν η σειρά του. 
Κι αυτή η μάνα της δεν τους έδινε δραχμή, 
τόσα λεφτά η κωλόγρια και τίποτα. Θα κα-
θαρίσει η μικρή και μετά αλλιώς δεκάρα 
τσακιστή.

Η Λένα κοιτούσε το Ζάππειο. Ζζζζζζά-
πειο, γιατί το λένε Ζάππειο, ζζζζζ μου τη 
σπάνε οι λέξεις από ζ, μου βουίζουν μέσα 
στο κεφάλι. Ρε μαλάκα, να το λέμε Μάπ-
πειο, έτσι κι αλλιώς μάπα είναι, παλιατζού-
ρα, κολόνες, κολόνες… ζζζζζ… όχι…. όχι… 
ζαλίζομαι. Μάππειο ρε μαλάκα, Μάππειο. 
Πού πάμε ρε Κώτς βαρέθηκα εδώ με όλες 
αυτές τις πουστόγριες στους θάμνους.

Προχώρα ρε Λένα γαμώ τη μου. Πιάνου-
με Αμαλίας να βγούμε Σταδίου. Παλιά Βου-
λή μας περιμένει ο Σάκης. Κρατάει λέει κα-
θαρό, έχει βρει άκρη. Όλα για σένα ρε Λένα 
γαμώ τη μου.

Της κρατούσε το χέρι από το μπράτσο 
και την έσερνε, εκείνη κοιτούσε γύρω με το 
κεφάλι σκυφτό και το βλέμμα προς τα πάνω 
και τα έβλεπε όλα πιο καθαρά, έλεγε .

Ο κήπος είναι δικός μου, συνέχιζε να 
λέει, όλα αυτά τα δέντρα και τα κωλολού-
λουδα, όλα δικά μου. Βασίλισσα είμαι, το ξέ-
ρεις… έτσι νιώθω. Βασιλικός κήπος και μα-
λακίες, ρε δικός μου σου λέω και οι πάπιες 
και οι πούστηδες στους θάμνους, όλα για 
πάρτη μου. Αυτή η μαλακία το ζζζζζάππειο 
μου τη σπάει αυτό θα το γκρεμίσω ζζζζζ 

συνέχεια. Θα το κάνω γήπεδο και θα μαζέ-
ψω όλα αυτά τα φανταράκια που είναι εδώ 
τριγύρω με τα φουστάκια τους, κλαρίνα, να 
παίζουν μπάλα για τη βασίλισσα. Εσένα ρε 
πούστη μου, θα σε διορίσω στρατηγό μου 
και θα κάνεις πολέμους συνέχεια για μένα. 
Πρώτα θα σε στείλω σε αυτή την άλλη την 
παλιατζούρα με τους 300 γραβατωμένους 
να την κάψεις κι αυτούς μέσα, άκου απαγο-
ρεύεται η πρέζα. Να ρε μαλαααάκες, να ρε 
σας γράφω.

Σκάσε ρε Λένα , σκάσε γαμώ τη μου.
Να ρε μαλαααάκες, θα το κάψω το 

μπουρδέλο σας.
Σκάσε ρε Λένα. Έλα φτάνουμε, να δεις 

ο Σάκης θα σε φτιάξει. Την πλατεία θα την 
κάνω πισίνα και θα τραβήξω τσουλήθρες 
από το μπουρδέλο τους μέχρι κάτω. Βζοο-
ουπ και μπλούμ μέσα και θα βάλω τους 300 
μαλάκες να κρατάνε πετσέτες για τον κό-
σμο και θα καθόμαστε όλοι γύρω γύρω και 
θα φουμάρουμε να κάνουμε σύννεφο να 
διώξουμε το νέφος. Ναι ρε μαλάκα, γαμώ 
τα υπουργεία τους.

Και τα μαγαζιά ανοιχτά όλα να μπαί-
νεις να παίρνεις ότι θες όπως τότε πριν τα 
Χριστούγεννα που κάψαμε την μεγάλη την 
κολόνα με τα λαμπάκια. Πω ρε μαλάκα τσά-
μπα όλα χύμα.

Σταμάτησε να μιλάει. Εκείνος έκανε το 
βήμα του πιο γρήγορο. Η Λένα πλέον κρε-
μόταν πάνω του.

Ρε μαλάκα μου, κρυώνω, κρυώνω ρε 
μαλάκα.

Κάνε υπομονή ρε Λένω φτάνουμε. Ο Σά-
κης θα σου ξηγηθεί.

Που είναι και αυτό το κωλοάλογο με τον 
γέρο και του πα του μαλάκα δεν βγαίνει η 
Αμαλίας στη Σταδίου.

μάππειο
Στέργιος 
Χαρισιάδης
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road movie
Τίνα 

Χρηστίδη
«Στο Ζάππειο μια μέρα περι-πα-τούσα 

συνάντησα μια νέα, ξανθο-μα-λλούσα»

Πώς διασχίζεις το Ζάππειο;
Βήμα το βήμα. Άλλος τρόπος δεν 
υπάρχει.

Βήμα το βήμα. Αρρωστιάρικα, ξώφτερνες 
παντόφλες της λαϊκής και κάλτσα μπλε, λε-
χρή, ούτε να τη φτύσεις. Στραβοπατημένα 
βήματα ογδόντα δύο χρόνων σκόνταφταν 
στις πέτρες, σουρτά στα χαλίκια, ξεθεωμέ-
να στις λακκούβες. Ογδόντα δύο το Κατινά-
κι πια, μπασμένο, μισή μπουκιά είχε μείνει, 
κάτι τα αρθριτικά, κάτι η οστεοπόρωση, 
την είχαν πελεκήσει. Όχι ότι ήταν ποτέ 
πρώτο μπόι, πάντα τσιλιβίθρα ήταν, αλλά 
είχε κορμάκι στητό, ντελικανίδικο, μη μου 
άπτου, έτσι την φώναζε και γελούσαν, μη 
μου άπτου μου, μου-μου, μου-μου, τελικά 
της έμεινε το Μουμού. Τώρα εκείνο το κορ-
μάκι, άλλοτε μες στα τσιτάκια τα σπαρμένα 
λεμονανθούς, με το γαμπόνι για δάγκωμα, 
το είχαν λιανίσει χρονάκια ογδοήκοντα δύο 
παρακαλώ. Έσουρνε η Μουμού την παντό-
φλα, κλαπα κλαπ, φτάνουμε; Όχι, της έλε-
γε, έχουμε ακόμα. Και της έσφιγγε το χέρι.

Κάθε Κυριακήν και κάθε λιακάδαν, πά-
ντα το ίδιο δρομολόγιο. Βγαίναν από το 
χαμόσπιτο στην Πλάκα, κρύβαν το κλειδί 
στο γκαζοτενεκέ με το γεράνι, και από τους 
στύλους του Ολυμπίου Διός ευθεία κάτω, 
διασχίζαν την Αμαλίας και την πέφταν στο 
Ζάππειο. Φιγουρίνια για φωτογραφία, δυο 
χαλάσματα αλαμπρατσέτα, σερνόντουσαν 
μαζί, τριπόδιζαν αντάμα, και στο ανέβα-
κατέβα του πεζοδρομίου ολόκληρο στρα-
τηγικό σχέδιο. Πιάσε ’δω, κρατήσου ’κει, 
πρόσεχε, σ’γά σ’γά. Ο μπάρμπα-Θόδωρος 
και η Μουμού του, κουβαράκι εκείνη, κα-
λούτσικος αυτός, με το τάβλι υπομάλης.

Τι βλέπουμε, τι βλέπουμε; Ανυπομονού-
σε η Μουμού και κουνούσε την ομπρέλα. 
Παλιά κοκεταρία η ομπρέλα, δεν αντέχεται 
δα ο ήλιος, και κουβαλούσε το παρασόλι, 
όπως το ’λεγε, με το σπάιντερμαν πάνω, 
άχρηστο πια, αφού η Μουμού ήταν από 
χρόνια τώρα τυφλή.

Μπαίνουμε μέσα. Σάτυρος εκ δεξιών. 

Αληθινός; Όχι καημένη, το άγαλμα εννοώ. 
Αααα. Κόσμος; Ε, κάτι γίνεται. Διαβάται, 
περαστικοί. Να τους δεις, τόσος χώρος κι 
ο ένας πάνω στον άλλον πάνε και πέφτουν. 
Μια γυναίκα, χείλη σφιχτά, ταγιέρ και τσά-
ντα χαρτοφύλακας. Δικηγόρος, σίγουρα. 
Μοιραίος αθλητής τρέχει, κοντοβράκι και 
μαραφέτια στ’ αυτιά. Ρημάχτηκαν τα καλα-
μπαλίκια του στο πέρα-δώθε. Μια αλβανί-
δα με καροτσάκι. Παιδί ή κορίτσι μέσα; Εε, 
κοριτσάκι. Πώς είναι, άιντε καημένε, με το 
τσιγκέλι στα βγάζω σήμερα. Ξανθό, πλα-
κουτσωτό κεφάλι. Ωραία, φχαριστιόταν η 
Μουμού. Άλλο, άλλο; Μυστηριώδης ανήρ, 
άρτι εμφανισθείς και αφιχθείς εκ πυκνούς 
συστάδος δένδρων. Σιάζει τη ζωστήραν 
του. Ξεκαρδιζόταν η Μουμού, όταν εκείνος 
είχε κέφια και μιλούσε έτσι. Ομοιάζει εις 
άκρως ύποπτον και ρεμαλοειδές μειράκιον. 
Κοιτά τριγύρω, απομακρύνεται. Στα τσακί-
δια.

— Να κάτσουμε.
— Στας διαταγάς σας. 
Πρώτο παγκάκι, σωριάζονται. Της κλεί-

νει το παρασόλι. Τριγύρω ευκάλυπτοι. Πλα-
τάνια. Φοίνικες. Δεκαοχτούρες γκρινιάρες. 
Του άρεσε, του θύμιζε το χωριό του. Δίπλα 
ένας θάμνος κουρεμένος. Ο μπάρμπα Θό-
δωρος σκύβει στο καρτελάκι, διαβάζει: pu-
nica granatum. Ποινική η ροϊά. Ροδιά. Γούρι, 
σκέφτεται. Υγεία και μακροημέρευσις. Κο-
ρακοζώητος. Ανοίγει το τάβλι.

— Έλα να σε σκίσω κοριτσάρα μου.
— Κάνε όρεξη γέρο.
Στήνει τα πούλια. Άσπρα για εκείνην, 

κόκκινα για αυτόν. Της δίνει τα ζάρια. Ψα-
χουλευτά εκείνη βρίσκει τα ξύλα στο τάβλι. 
Μαθαίνει έτσι το περίγραμμα, δεν το χάνει. 
Ρίχνει. Εξάρες.

— Τι έφερα, Τεό;
— Ασόδυο.
— Ρε απατεώνα, πάλι με κλέβεις; Εξά-

ρες, αφού;
Αυτό πια,απ’ τ’ άγραφα. Πώς το κάνει η 

ρουφιάνα, μου λες; Τι διάολο, ο μάντης Κάλ-
χας είναι;

«Σκαταλήτη». Αλλη λέξη δεν πρόλαβε. 
Έσκασε το παρασόλι στο κεφάλι του. Τότε 
του φάνηκε πως είδε μια ροδιά. Μακροημέ-
ρευσις.



Η ενότητα αυτή είναι 
πλατεία.
Στα παγκάκια οι άνθρωποι 
λένε ιστορίες για τη ζωή τους. 
Πού και πού βγάζουν από 
το πορτοφόλι τους καμιά 
φωτογραφία, τη δείχνουν 
στο διπλανό τους. Ακούς 
μυστικά για τις δουλειές τους, 
λεπτομέρειες απ’ τα ερωτικά 
τους, ακούς ασυνήθιστα και 
μη περιστατικά.
Συχνά ιστορίες αρχίζουν 
και δεν τελειώνουν ποτέ. 
Κάτι συμβαίνει· μπορεί μια 
ακρίδα.
Γύρω υπάρχουν έντομα.
Και στο μικρό μαρμάρινο 
σιντριβάνι ψάρια, ζώα του 
νερού.
Αν υψώσεις το κεφάλι, έχει 
λιακάδα κι και είσαι λίγο 
τυχερός, μπορεί να δεις το 
σούπερμαν.
Εδώ, συναντώνται κείμενα 
που γράφτηκαν σε δύο 
διαφορετικούς κύκλους 
μαθημάτων, τον “Πεζό λόγο” 
από τους Στρατή Χαβιαρά 
και Μανίνα Ζουμπουλάκη 
και την “Ιστορία της 
Νεοελληνικής και 
Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας” 
από τη Σοφία Νικολαΐδου.
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ενότητες
Α. Η δουλειά που κάνω καλά

θέμα από την Μανίνα Ζουμπουλάκη
1. Πέτρος Αλμπάνης: Η Δουλειά 

Που Ξέρω Πολύ Καλά Να Κάνω
2. Μαρέττα Σιδηροπούλου: 

Πριν το φώτοσοπ
3. Τίνα Χρηστίδου: Τα σύκα

Β. Φωτογραφίες
θέμα από την Μανίνα Ζουμπουλάκη
1. Στέργιος Χαρισιάδης: Οι 

Ελένες πάντα ξανθιές
2. Γιώργος Παναγιωτίδης: 

Παππούς Photoshop

Γ. Αυτοβιογραφία
θέμα από την Σοφία Νικολαΐδου
1. Πέτρος Αλμπάνης: Φανταστική 

Αυτοβιογραφία
2. Βασίλης Κυριακίδης: Βιογραφία
3. Αλέξανδρος Ντερπούλης: 

Σοφία ορθή του… βίου Μου
4. Θεανώ Σιαμέτη: (αυτοβιογραφία)
5. Κ.Δ. Σουλτάνης: Τελευταία Πράξη
6. Τίνα Χρηστίδου: Ρομαντικός Διάλογος
7. Δημήτρης Φοινίτσης: Αρχή 

Αυτοβιογραφίας

Δ. Μια ρεαλιστική περιγραφή 
(παράγραφος)
θέμα από την Σοφία Νικολαΐδου
1. Βασίλης Κυριακίδης: Συνεχίστε: 

Άσκηση περί εξαντλητικής περιγραφής
2. Αλέξανδρος Ντερπούλης: Η Κατάθεση
3. Κ.Δ. Σουλτάνης: Το Γάμμα
4. Δημήτρης Φοινίτσης: 

Απαστράπτουσα παρουσία
5. Βικτώρια Φούρναρη: 25 και μισό

Ε. Αρχή ενός διηγήματος
θέμα από την Σοφία Νικολαΐδου 
ή τον Στρατή Χαβιαρά
1. Νίκος Πολύζος: Το κήρυγμα
2. Χριστίνα Σιάπα: Αρχή διηγήματος
3. Δημήτρης Φοινίτσης: Τα πιάτα

ΣΤ. Ακρίδες
θέμα από τον Στρατή Χαβιαρά
1. Βασίλης Κυριακίδης: Ακρίδα
2. Βασιλική Τζιάτζιου: Ο 

Άνθρωπος με την Ακρίδα
3. Στέργιος Χαρισιάδης: Ακρίδας

Ζ. Ερωτικά
θέμα από τον Στρατή Χαβιαρά
1. Βικτώρια Φούρναρη: Αχίνειον Άλγος
2. Στέργιος Χαρισιάδης: Ελιά

Η. Άσκηση με τη λέξη Φιλύρα
θέμα από τον Στρατή Χαβιαρά
1. Βικτώρια Φούρναρη: 

Φίλου Λύρα-Φιλύρα
2. Στέργιος Χαρισιάδης: Βραβείο

Θ. Ιστορίες με ελεύθερο 
θέμα, πνεύμα κτλ…
1. Αντιόπη Αθανασιάδου: Σούπερ-κουλ
2. Βασίλης Κυριακίδης: Τίποτα ψιλά

Ι. Ψάρια, Ζώα του νερού ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Θεοδώρα Ευαγγελοπούλου: Το ψάρι
2. Γιώργος Παναγιωτίδης: Έχε γεια
3. Μαρέττα Σιδηροπούλου: Ariel II
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Η δουλειά που γνωρίζω πολύ καλά να 
κάνω, δυστυχώς διαρκεί λίγο, πολύ 
λίγο. Μόνο τρεις ώρες. Κάθε Κυ-

ριακή 22.00-01.00. Και αυτό πάλι όχι κάθε 
φορά. Μπορεί να υπάρξουν και απρόοπτα 
και οι τρεις ώρες να γίνουν καμία. Νομί-
ζω ότι το έχετε ήδη μαντέψει. Όχι ακόμη; 
Ας κάνουμε ένα… χαμήλωμα των φώτων, 
βήχας (προσποιητός) για να καθαρίσει η 
φωνή, σήμα αρχής 20 δευτερολέπτων, μι-
κρόφωνο στη θέση του (με ελαφριά κλίση 
εμπρός), κονσόλα σε πλήρη λειτουργία, 
στον υπολογιστή να αναβοσβήνουν κόκκι-
να φωτάκια διαρκώς σαν έκρηξη ενός αστε-
ριού που αργοπεθαίνει, ποτενσιόμετρο του 
καναλιού της φωνής να ανεβαίνει σταδια-
κά. 3,2,1… κοκκινίζει το o  a . «Χαίρετε, 
χαίρετε, ένα ακόμη “Stop Motion” θα σας 
κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες τρεις 
ώρες. Βρίσκετε στη συχνότητα των 91.6 με-
γάκυκλων, πάντα στην πόλη της Κοζάνης». 
Το καταλάβατε. Η δουλειά (αναρωτιέμαι 
που να εντάσσεται άραγε στα ψυχαγωγικά 
ή στα παροχής υπηρεσιών επαγγέλματα) 
που ξέρω πολύ καλά να κάνω, είναι αυτή 
του ραδιοφωνικού παραγωγού. Δουλειά το 
λες αυτό; Μερικά τραγουδάκια διαλέγεις και 
αυτό είναι όλο. . Πρέπει να προετοι-
μάσεις την εκπομπή σου. Τον τρόπο που θα 
μιλήσεις και τη σειρά των κομματιών. Επει-
τα “οφείλεις” να ενημερώνεις τους ακροα-
τές σου. Για μουσική, για συναυλίες, για Φε-
στιβάλ. Να μη σε καταπίνει το μικρόφωνο. 
Ούτε βέβαια η αμετροέπεια είναι γνώρισμα 
ενός ραδιοφωνικού παραγωγού. Και επειδή 
η δική μου εκπομπή αφορά τον Κινηματο-
γράφο, έχει πολύ ψαχνό. Ταινίες πρώτης 
προβολής, κριτικές, Φεστιβάλ, βραβεία, 
αφιερώματα σε κινηματογραφίες, ξένο ει-
δικό τύπο κτλ. Μουσική, σινεμά και εσχά-
τως λογοτεχνία. Μαθαίνεις να συμπιέζεις 
το χρόνο. «Η τέχνη της αφαίρεσης» όπως 
έλεγε ο Μάιλς Ντέιβις. Το ραδιόφωνο είναι 
μια εφεύρεση μαγική, όπως και ο Κινηματο-

η δουλειά που ξέρω να κάνω καλά

Α. Η Δουλειά που κάνω καλά
θέμα από την Μανίνα Ζουμπουλάκη

Πέτρος 
Αλμπάνης

γράφος. Εφάπτονται. Δημιουργεί τοπία για 
να εξερευνήσεις το ραδιόφωνο. Στον ξύπνιο 
σου. Φαντασία, νοσταλγία, ονειροπόληση. 
Η φωνή σου μπορεί να ακούγεται παντού 
και να συντροφεύει οποιονδήποτε. Η περι-
έργεια να μη βλέπεις ποιον έχεις απέναντί 
σου διεγείρει τους νευρώνες σου. Είναι και 
αυτή μια μορφή επικοινωνίας, κάπως αλλό-
κοτη, θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος. 
Σαν άσκηση δημιουργικής γραφής. «Καλη-
νύχτα. Ας κλείσουμε με το πιο ερωτικό κομ-
μάτι του 2008: “Standing next to me” από 
τους The Last Shadow Puppets».

Want her, have her
Two years have gone now
But I can’t relate
To the never ending
Games that you play
As desire passes through
And you’re open
To the truth I hope you understand
And your love
Is standing next to me
Is standing next to me
The one you fell for
Makes it seem juvenile
And you’ll laugh
At yourself
Again and again
And we’ll drink
To the thought
She’ll remember you
Maybe tomorrow
And your love
Is standing next to me
Is standing next to me
And your love
Is standing next to me
Is standing next to me
Want her, have her
Two years have gone now
But I can’t relate
To the never ending
Games that you play
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Να βρίσκω ουρανούς, αυτό ξέρω κα-
λύτερα. Τους πιο γερούς, τους πιο 
φωτεινούς, τους πιο παράξενους 

ιλουστρέ ουρανούς.
Αυτούς με τα πιο δύσκολα περιγράμμα-

τα, με τα πιο ρευστά σύννεφα.
Με τα χρόνια έμαθα καλύτερα. 
Ξέρω να τους διαλέγω ανάμεσα σε χι-

λιάδες αποκόμματα περιοδικών και να τους 
κόβω σύρριζα, για να μη χάσω ούτε έναν 
κόκκο. 

 Όλα τα χάρτινα τα κόβω. Σπίτια, ανθρώ-
πους, χρώματα. Κι ύστερα τους αλλάζω 
περιβάλλον. Τα βάζω πρώτα σε μια λευκή 
κόλλα να αισθανθούν καινούργια. Κι έπειτα 
σέρνω ανάμεσα λιβάδια, πόλεις και αμμου-
διές.

Κι ύστερα αν θέλω, τους τραβάω το χαλί 
κάτω απ τα πόδια.

Κάποτε είχα φακέλους. Άνοιγα για πα-
ράδειγμα το φάκελο “ουρανοί” κι έπεφταν 
βροχή. Αλλά η οργάνωση δεν είναι του γού-
στου μου πια.

Όλα λοιπόν μπορούν να κοπούν, αν 
έχουν κατάλληλο σχήμα. 

Αλλά οι ουρανοί είναι η ειδικότητά μου. 
Όταν κάποιος είναι συμπαγής, θέλει σκλη-

πριν το φώτοσοπ

τα σύκα

Μαρέττα 
Σιδηροπούλου

Τίνα 
Χρηστίδου

ρό ψαλίδι. Όταν είναι κρυσταλλικός, είναι 
καλύτερα να κόβεις με τη μύτη του ψαλι-
διού. 

Είναι και κάποιοι ουρανοί που κατατρέ-
χονται από σύννεφα. Αυτοί δεν αποκτώνται 
με το ψαλίδι, θέλει να κάνεις επίμονη δου-
λειά με το κοπίδι. Να χαράξεις μαλακά το 
περίγραμμα προσέχοντας μην τραυματίσεις 
τον ουρανό και μετά, πάνω στο χαραγμένο 
αυλάκι, να πιέσει με δύναμη μια δεύτερη 
φορά το κοπίδι. Αποφασιστικά. 

Στο κολάζ υπάρχει πάντα η στιγμή της 
απόφασης. Το κοπίδι δεν μπορεί να πάρει 
πίσω την τελευταία του λέξη. Κι η κόλλα. Η 
κόλλα είναι απόφαση. 

Είναι φορές που κάνω μέρες να φτάσω 
στην απόφαση. Κολλάω προσωρινά τα απο-
κόμματα με μια ταινία διάφανη, αλλά φοβά-
μαι να πάρω την ευθύνη μιας καινούργιας 
εικόνας. Μίας πιθανότητας.

Πολλές εικόνες μένουν για πολύ καιρό 
έτσι, πρόχειρα συγκολλημένες, σαν δου-
λειά αρχαιολόγου. 

Κι ύστερα λέω ας είναι. Άλλωστε, είναι 
η ώρα που πρέπει να ψάξω πάλι για ουρα-
νούς. Άμορφους ακρωτηριασμένους ουρα-
νούς, όμορφους και δυνατούς.

Τα σύκα ποτέ δε μου άρεσαν.
Είχαν μια αψιά γεύση, σαν μικροσκο-
πικές βελόνες τσιμπούσαν τον ουρα-

νίσκο. Ένιωθες το χνούδι από τη φλούδα 
τους να σε κεντάει και να σε καίει, αφήνο-
ντας στο δέρμα σου φυσαλίδες που ήθελες 
να τις ξύσεις με το νύχι και να τις σπάσεις. 
Με το νύχι, με τα δάχτυλα, με τα δόντια τα 
ίδια καμιά φορά. Να τις σπάσεις και να αφή-
σεις το υγρό τους να τρέξει, σκέτο δηλητή-

ριο. Κάτω από τα παχιά φύλλα της συκιάς 
καθόταν και ο παππούς αλέθοντας το κρασί 
με τα ούλα του. Παππούς δηλαδή, τρόπος 
του λέγειν, γιατί παππούς δεν ήταν ακρι-
βώς, αλλά θείος θείου, ω θείε, αλλά δεν είχε 
σημασία, εμείς παππού τον φωνάζαμε. Θα 
τον πετυχαίναμε εκεί, στη θέση του, κάτω 
από τη συκιά, να λιάζεται, το καλοκαίρι που 
ερχόμασταν στο νησί. Θα άνοιγε τα χέρια 
του να με αγκαλιάσει, τόση θα ήταν η χαρά 

As desire passes through
And you’re open
To the truth I hope you understand
And your love

Is standing next to me
Is standing next to me
Is standing next to me.
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του που με έβλεπε. Έλα εδώ, κοριτσάκι μου, 
θα μου έλεγε, έλα εδώ να σε αγκαλιάσω 
λιγάκι, που ’χω τόσον καιρό να σε δω. Θα 
πλησίαζα τότε και θα στεκόμουν μπροστά 
του και κάπως μακριά για να βλέπω καλύ-
τερα τον ιστό της αράχνης πάνω στον κορ-
μό της συκιάς. Εκείνος τότε θα με τράβαγε 
τόσο κοντά του, που θα μπορούσα να δω 
το μουστάκι του, άσπρο και στη μέση κιτρι-
νωπό, πολυκαιρισμένη ουρά λες, θα μύριζε 
νικοτίνη και μπαγιάτικο κρασί. Κιτρινωπά 
και τα δάχτυλά του, ζαρωμένη περγαμηνή, 
θα τα ’νιωθα κάτω από το βαμβακερό φου-
στανάκι να ανεβαίνουν σιγά σιγά και να με 
γρατζουνάνε.

Τότε θα άρχιζα να στριφογυρίζω στη 
θέση μου, πότε θα στηριζόμουν στο ένα 
πόδι, πότε στο άλλο, γιατί το μουστάκι θα 
πλησίαζε τόσο κοντά που στα αλήθεια θα 
βρόμαγε σα λέσι ανακατεμένο με ροχάλες, 

αλλά τα πόδια του παππού θα έσφιγγαν με-
μιάς και θα με κλείδωναν μέσα, και εγώ θα 
σκεφτόμουν τα αυστηρά μάτια της μάνας 
μου, να είσαι φρόνιμο κορίτσι και να υπα-
κούς τους μεγαλύτερους. Πάντα. Και θα 
κάρφωνα το βλέμμα στην αράχνη που έτρε-
χε πάνω κάτω στον κορμό του δέντρου. 
Ενώ τα δάχτυλα του παππού θα σκάλιζαν 
τώρα το φουστάνι μου αλλά από μέσα, θα 
περνούσαν πάνω κάτω το πλακέ μου στή-
θος και θα τσιμπούσαν τρέμοντας τις ρώγες 
σα να τις δοκίμαζαν, να δουν αν είχαν ωρι-
μάσει. Θα ήταν τόση η πεθυμιά του παππού 
που θα με χαρχάλευε έτσι μέχρι να ψηθούν 
τα ψάρια και να μας φωνάξει η μάνα μου για 
μεσημεριανό, έτοιμο το τραπέζι θα φώνα-
ζε, κι εγώ θα έδινα μια και θα βρισκόμουν 
με δυο βήματα στην κορφή της σκάλας.

Πάντως από τότε τα σύκα μου φέρνουν 
εμετό.

οι ελένες πάντα ξανθιές

Β. Φωτογραφίες
θέμα από την Μανίνα Ζουμπουλάκη

Στέργιος 
Χαρισιάδης

19-12-82.Γιορτή Νηπιαγωγείου. Γράμματα 
της μάνας μου στο άλμπουμ.

Στέκομαι πάνω σε ξύλινο βάθρο. Στον 
τοίχο στολισμένα δεντράκια.

Χρυσόσκονη. Βαμβάκια. Εγώ, γαλάζιο 
μεταξωτό φόρεμα, φαρδύ, μία ζώνη στη 
μέση χρυσή με φούντες. Από κουρτίνες 
της μάνας μου νομίζω. Από πάνω κόκκινη 
μπέρτα. Ξανθός με μπούκλες. Κρατάω ένα 
μικρόφωνο. Σε ιδιωτικό πήγαινα. Έχω μού-
τρα. Θυμάμαι γιατί.

Δίπλα μου μία ψηλή μελαχρινή, Μαρία. 
Οι Μαρίες πάντα μελαχρινές. Φοράει λευκά 
μπαλέτου. Εκείνη νιφάδα. Εγώ ο νέος χρό-

νος.
Είχε φορέσει τα ίδια σ’ ένα διάλειμμα. 

Μας πάντρεψαν. Πετούσαν και λουλούδια. 
Παρτέρι δεν έμεινε. Είχα θυμώσει. Θυμάμαι 
γιατί.

Πίσω ο Κώστας, ο καλύτερος μου φί-
λος. Πράσινο φόρεμα, χωρίς ζώνη, κόκκινη 
μπέρτα. Μαύρη περούκα, γενειάδα. Δίπλα, 
στα λευκά, μία ξανθιά πιο κοντή, Ελένη. Οι 
Ελένες πάντα ξανθιές. Νιφάδα κι αυτή. Ο 
Κώστας, ο παλιός ο χρόνος. Με στέμμα χρυ-
σό. Θα μου το έδινε αργότερα. Την Ελένη 
θα την κρατούσε. Είχα θυμώσει. Θυμάμαι 
γιατί.
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Δεν είμαι βέβαιος αν πρέπει να πω 
είχε ή έχει δώδεκα εγγόνια. Ο ένας 
μου εξάδελφος πέθανε από ανακοπή 

στα σαράντα τρία. Τόσο είναι κι αυτός εδώ. 
Όσο είμαι τώρα κι εγώ. Μόνο εγώ όμως 
έχω όλο του το όνομα. Και το ίδιο βλέμμα. 
Όταν τον πρωτοείδα εδώ, απογοητεύτηκα 
γιατί δεν είχε πόδια. Έπρεπε να πάρω μιαν 
απόφαση για το μπόι του. Φοράει ένα καπέ-
λο θαλασσινό. Δούλευε καρβουνιάρης στα 
βαπόρια. Τι ακριβώς δεν ξέρω, αλλά μέσα 
στη μουτζούρα ήταν. Έτσι αρρώστησε με 
καρκίνο στον πνεύμονα στα σαράντα τρία. 
Τα Σαββατόβραδα κατηφόριζε απ’ τη γει-
τονιά της Αγίας Τριάδας στα κουτούκια του 
λιμανιού κι έπαιζε λατέρνα. Τον κερνούσαν 
κι ένα ποτήρι κρασί, τσέπωνε και δυο δραχ-
μές παραπάνω. Από καρβουνιάρης διαλέγω 
να λέω πως ήταν λατερνατζής. Κι η λατέρνα 
δεν έχει πόδια. Είναι κι αστόλιστη. Όποτε 
πέτυχα λατερνατζή στο δρόμο, έμεινα να 
τον χαζεύω για να καταλάβω. Κάθισα και 
τον σκανάρισα. Στις πέντε το απόγευμα κά-
θισα και ξημερώθηκα. Έφαγα ώρες ατελεί-
ωτες να του βρω δυο πόδια δανεικά, να του 
βάλω δυο πόδια άλλου να του πάνε. Γιατί 
το σακάκι του είναι παλιό και φαίνεται. Το 
παντελόνι θα έπρεπε κι αυτό να είναι πα-
λιό και να φαίνεται. Του δοκίμασα πολλά 
παντελόνια. Τ’ άλλαξα ύψος, παράλλαξα το 
γκρι, τίποτα σοβαρό δεν πέτυχα. Όποιο κι 
αν του έβαλα, αστείο αποτέλεσμα. Ψεύτικα 
όλα και φαίνονταν. Του φώτισα το πρόσω-
πο. Είναι σκυθρωπός όμως. Κάτι σαν, τι μου 
λέτε τώρα. Για την λατέρνα έκοψα πόδια 

παππούς photoshop
Γιώργος 

Παναγιωτίδης
τραπεζιού. Ξυλόγλυπτα. Αυτά τα κεντράρι-
σα καλά. Κάρφωνε τα τραγούδια και τη χόρ-
διζε μονάχος του. Είχε δυο κυλίνδρους. Στα-
μπάριζε τον έναν με παραδοσιακά, τον άλλο 
με τραγούδια της εποχής. Η Φραγκοσυρια-
νή ήταν η τελευταία. Είχε γράψει κι ένα δικό 
του. Με στίχους. Πόρτα πού να βρεις για την 
αθανασία τώρα που αποξηράνανε και την 
Αχερουσία. Απ’ αυτά τίποτα δεν έμεινε. Κα-
νείς δεν ξέρει τι απέγινε αυτή η λατέρνα. Το 
καπέλο του πάντως το έχει πάρει μαζί του. 
Έχω κι εγώ ένα παρόμοιο θαλασσινό. Δοκί-
μασα να στέκομαι κι εγώ δίπλα με το καπέ-
λο μου. Βέβαια ήταν άκρως αναχρονιστικό. 
Δεν με πείραξε όμως αυτό. Ανατρίχιασα 
γιατί φαινόμουν λίγο πεθαμένος. Τελικά 
τον άφησα μονάχο του δίπλα στη λατέρνα, 
μπουρινιασμένο κι αστείο πάνω στα ψεύτι-
κα πόδια του. Τα παπούτσια στραμμένα δε-
ξιά, το σώμα και το κεφάλι αριστερά. Αυτή 
η λεπτομέρεια μου ξέφυγε στα πρώτα λε-
πτά του ενθουσιασμού. Τον έβλεπα πρώτη 
φορά ολόκληρο. Κατά τα άλλα καλός ήταν. 
Κρατούσε τη μανιβέλα με το αριστερό. Αρι-
στερόχειρας όπως κι εγώ. Αν καθόταν λίγο 
πιο αριστερά θα μπορούσα να βεβαιωθώ 
και για το μήλο του Αδάμ. Αν το έχω όπως κι 
αυτός. Τον έβαλα να στέκεται μπροστά από 
κάτι κρασοβάρελα. Τον είχαν σ’ έναν τοίχο 
μπροστά και δεν έλεγε. Στις πέντε το από-
γευμα κάθισα και ξημερώθηκα. Ξεράθηκα 
με τον υπολογιστή στα πόδια. Το σώζω να 
κοιμηθώ και βλέπουμε. Παππούς Photo-
shop. Αποθήκευση. Κλείσιμο. Τερματισμός 
λειτουργίας.
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Λοιπόν το πρώτο φως το είδα στη 
μακρινή Μποτσουάνα εκεί κάπου 
στα 1978, 1979, 1980… ποιος ξέρει 

(σύμφωνα με το αβοριγιανό ημερολόγιο 
τα τρία “δικά μας” χρόνια μετράν σαν ένα 
“δικό τους”, γεγονός αρκούντως βολικό για 
πολλούς και ιδιαίτερα για πολλές). Από πα-
τέρα νέγρο με ρίζες από το Άμπου Ντάμπι 
της Μ. Ανατολής που μετανάστευσε “ανα-
γκαστικά” στα 12 του στη χώρα του (αμερι-
κάνικου) ονείρου και που τώρα εάν ζούσε 
— μια σπάνια πάθηση που σχετίζεται με τη 
λογοδιάρροια τον κατέβαλε — βεβαιότατα 
θα πανηγύριζε την είσοδο στον Λευκό Οίκο 
του Μπαράκ Ομπάμα. Η μητέρα μου πάλι, 
ήτο από την αλλότρια χώρα της Ισλανδίας. 
Εκεί που οι πίδακες ξεβράζουν ζεστό νερό 
και ανέτειλε το αστέρι της Μπιορκ — με την 
Ισλανδή Βαλκυρία συνέφαγα αρκετές φο-
ρές είναι η αλήθεια προσπαθώντας να με 
πείσει να παίζω εκκλησιαστικό όργανο στις 
συναυλίες της, τελικά όμως διάλεξα τους 
επίσης Ισλανδούς Sigur Ros γιατί απλά εί-
χαν ωραιότερες γυναίκες… Όπως προείπα 
η βασική μου ασχολία είναι το εκκλησια-
στικό όργανο. Σε αυτό είχα κλίση από παι-
διόθεν, όταν επισκεπτόμουν τις εκκλησιές 

της Ισλανδίας, όπου η κατάνυξη με κέρδισε, 
όχι ευτυχώς για πάντα (εκεί διέμενα μέχρι 
πριν δυο χρόνια, που η οικονομική κρίση 
με ανάγκασε να γίνω έμπορος όπλων στο 
μακρινό Αρμενία σε συνεργασία με το φίλο 
Μποράτ πριν γίνει διάσημος με τις ταινίες 
του εκεί στο Χόλιγουντ). Ευτυχώς πρόπερσι 
συνετίστηκα παρακολουθώντας το φιλμι-
κό έπος του Πολ. Τ. Αντερσον “There will be 
blood” και σιχάθηκα οριστικά την εκκλησία. 
Κι αν αναρωτηθήκατε τι κάνω τώρα για να 
βγάζω τον επιούσιο, δεν θα μακρηγορήσω. 
Στην εξωτική Ελλάδα έφτασα ορμώμενος 
από ένα σλόγκαν που είδα “Live your myth” 
και έπεισα ότι έχω γνώσεις πολιτικού μηχα-
νικού. Και να σου, να ανήκω στο team του 
μεγαλοεργολάβου B. Vovos, να διαμαρτύ-
ρομαι κι εγώ γιατί μια χούφτα πολιτών δεν 
μας αφήνει να χτίσουμε εμπορικό κέντρο 
περιωπής στο νέο γήπεδο του Παναθηνα-
ϊκού… Τώρα το πώς βρέθηκα να διαμένω 
στην μπαρουτοκαπνισμένη από το λιγνί-
τη Κοζάνη και να νομίζω (;) ότι ανήκω στο 
εκλεκτό λόμπι (σαν λέσχη Μπίλντεμπεργκ) 
του μεταπτυχιακού τμήματος “Δημιουργι-
κής Γραφής”, that’s another story…

φανταστική αυτοβιογραφία

Γ. Αυτοβιογραφία
θέμα από την Σοφία Νικολαΐδου

Πέτρος 
Αλμπάνης

Γεννημένος στη Κοζάνη, τελευταίο 
παιδί μιας δωδεκαμελούς οικογένει-
ας, ο Βασίλης Κυριακίδης, μεγάλωσε 

στο ορφανοτροφείο θηλέων Κοζάνης μετά 
από λάθος που έγινε στο νοσοκομείο που 
γεννήθηκε κατά την παράδοση των νεο-
γέννητων στους γονείς. Το 1985, έξι χρόνια 
μετά τη γέννηση του, το λάθος διαπιστώ-
θηκε καθότι ο ετεροθαλής αδερφός του, 
μεγαλωμένος στο οικογενειακό κάστρο της 
οικογένειας Κυριακίδη στο Ροδίτη Κοζάνης, 

βιογραφία
Βασίλης 
Κυριακίδης

αποκληρώθηκε με την αιτιολογία ότι ήταν 
ο μόνος Κινέζος της οικογένειας. Οι πρώι-
μες παιδικές εμπειρίες έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στη ψυχοσύνθεση του συγγραφέα, 
και αποτυπώνονται σχεδόν αυτοβιογραφι-
κά στο δεύτερο ευπώλητο βιβλίο του με τίτ-
λο “Η ζωή με 100 πόρνες”. Η απίθανη αυτή 
ανταλλαγή έμελλε να επαναληφθεί το 1991, 
όταν η οικογένεια Κυριακίδη υιοθέτησε τε-
λικά τον Κινέζο αδερφό και μοναδικό κλη-
ρονόμο της αμύθητης περιουσίας, ενώ ο 
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σοφία ορθή του… βίου μου
Αλέξανδρος 
Ντερπούλης Έχω πεθάνει! Πάλι! Το γράφω και δεν 

το πιστεύω. Ισως γιατί συνέβη ακό-
μα μια φορά (ενώ εγώ βαδίζω προς 

την επαναγέννησή μου) με την ίδια θεα-
τρική τελετουργία που συμβαίνει πάντοτε, 
ώστε να μου δημιουργείται η εντύπωση ότι 
αυτός ο επαναλαμβανόμενος θάνατος, κα-
θώς και η νίκη του, αφορούν κάποιον άλλον. 
Έτσι, δεν μπορώ να αντιληφθώ επακριβώς 
ή να αισθανθώ ό,τι απορρέει απ’ αυτήν την 
αρκετά — οφείλω να παραδεχθώ — παρά-
δοξη διαδικασία. Έχω πεθάνει πάλι και σύ-
ντομα θα γεννηθώ ξανά! Μια αλήθεια που 
επιβεβαιώνεται αυτούσια στο διηνεκές. Και 
κάθε φορά με την ίδια ορμή και κατάνυξη, 
που ελάχιστοι έδειξαν, είναι γεγονός, στην 
παρθενική της αποκάλυψη.

Τώρα πια, εκατομμύρια κόσμου ανά την 
υφήλιο, αν και λιγότεροι από όσους θα ήθε-
λα, συρρέουν στα Πάθη Μου και δοξάζουν 
τη Γέννησή Μου κάθε χρόνο, θεωρώντας 
τους εαυτούς τους θεματοφύλακες μυστη-

ρίων και μυστικών ανείπωτων. Αυτοί οι θι-
ασώτες Μου, είναι έτοιμοι από καιρό (είμαι 
σίγουρος) να γίνουν κοινωνοί των όσων, 
ανέκδοτων ή μη, γεγονότων παρατεθούν 
στη συνέχεια αλλά και άξιοι κληρονόμοι 
συγχρόνως αυτής της Αληθινής Διαθήκης. 
Έργα και ημέρες που αφορούν στην πολυ-
τάραχη “καλλιτεχνική” θα έλεγα ζωή μου, 
χωρίς την παραχάραξη, ευτυχώς, “φίλων” 
και “μαθητών” που ευαγγελίζονται μονο-
πωλιακά τη Σοφία Μου, “τυμβωρύχων” και 
“συλητών” στην ουσία της όποιας υστερο-
φημίας Μου. Το ξέρετε ήδη καλά.

Φίλτατοι! Καθίστε αναπαυτικά, πάρτε 
ένα ποτήρι κρασί, κόκκινο κατά προτίμηση, 
συνοδέψτε με μικρές μπουκιές άρτου επι-
ούσιου και ανάψτε ένα πουράκι με άρωμα 
γιασεμιού ή νυχτολούλουδου, όσο αηδια-
στικό κι αν σας ακούγεται. Απολαύστε το 
ανάγνωσμα που περιμένατε χιλιάδες σωτή-
ρια έτη. Όχι;

γεννήθηκα μακριά…
Θεανώ 

Σιαμέτη Γεννήθηκα μακριά από τη θάλασσα. Σε 
μια πόλη ορεινή, μικρή και κλειστή 
από παντού. Εδώ το βλέμμα κινείται 

αντίστροφα, από τον ουρανό στη γη. Πρώ-
τα τα μάτια σταματούν στα επιβλητικά, αιχ-
μηρά βουνά, όμοια με πέτρινα κάστρα που 
αμπαρώθηκαν σφιχτά και μόνιμα γύρω απ’ 
την πόλη. Απόκοσμες ψηλές κορφές πότε 

ατενίζουν τον ορίζοντα και πότε πάλι κρύ-
βονται μέσα του. Πλαγιές κρυμμένες μέσα 
σε δασωμένες κόχες απαλύνουν το ανοίκειο 
τοπίο. Δύσκολη η έξοδος από την πόλη.

Στο εσωτερικό της δεσπόζουν ατέλειω-
τοι ανηφορικοί δρόμοι, όλο στροφές, στε-
νά και σκιερά σοκάκια. Γυμνοί και κάθετοι 
κατηφορικοί δρόμοι δυσχεραίνουν την πε-

Βασίλης εισήχθη στο αναμορφωτήριο μετά 
από κατ’ εξακολούθησιν παράβαση των νό-
μων περί διενέργειας παράνομων παιγνίων. 
Παρά τη δύσκολη παιδική του ηλικία, απο-
φοίτησε από το 1ο Γενικό Λύκειο με απολυ-
τήριο λυκείου 10,4 και διαγωγή κακή. Για 
ενάμιση χρόνο δούλεψε ως barman, ενώ 
ήδη είχε αρχίσει τη ποιητική του παραγωγή 
δημοσιεύοντας τακτικά ποιήματα του στο 
αξιόλογο τοπικό περιοδικό Παρέμβαση. Σ’ 
εκείνη την εποχή, αν και άγνωστο τότε, ανή-

κει το αριστουργηματικό “Χο τσι Μινγκ Φακ 
Τσάινα” το οποίο τάραξε τα νερά της σύγ-
χρονης ελληνικής ποίησης και για το οποίο 
υπάρχει αναφορά στο σενάριο της ταινίας 
“Reservoir Dogs” του Κουέντιν Ταραντίνο. 
Η δεύτερη ποιητική του συλλογή “Καράτε 
Ρε;” απέσπασε το βραβείο του καλύτερου 
νέου επανεμφανιζόμενου καλλιτέχνη 16-55 
ετών, στο εβδομαδιαίο φεστιβάλ ποίησης 
του δήμου Σερβίων. 
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τελευταία πράξη
Κ.Δ. 
ΣουλτάνηςΓεννήθηκα μια μέρα ταπεινή του Αλω-

νάρη. Όπως ταπεινή ήταν η μάνα μου 
κι ο κόσμος που με δέχτηκε. Τ’ Άι Κη-

ρύκου τη γιορτή ήταν. Δροσερό καταμεσή-
μερο στα βουνά της Τύμφης. Εκεί ξεκαλο-
καίριαζε εκείνη τη χρονιά η στάνη μας.

 Ζύγωνε η ώρα. Οι πόνοι έρχονταν. Η 
μάνα μοναχή. Έπρεπε να τελειώσει μια τε-
λευταία πράξη που ξεκίνησε στο χειμαδιό, 
εφτά μήνες προτού, εκεί στης Κλεοπάτρας 
τη διώρυγα στον κόλπο του Αμβρακικού. 
Ατένισε. Γαλήνεψε γλυκά σαν την Παναγιά 
στο τέμπλο. Έκαμε το σταυρό της. Πήρε 
ανάσα βαθιά Διπλώθηκε. Δάγκωσε τη μα-
ντίλα της κι εκεί στο ξασμένο το μαλλί μ’ 
απόθεσε ωσάν αυγό δίπλα στις φτέρες.

 Έτσι γεννήθηκα ο άμοιρος, αθόρυβα, 
δίχως αρχή. Δίχως συχαρίκια και ταξίματα. 
Μυστικά. Έξω από σημεία και μύθο. Οι μοί-
ρες μ’ αποξέχασαν. Δεν πέρασαν. Ποιος ξέ-
ρει. Πολλές μέρες του καλοκαιριού, ’κει στα 
βουνά, τις πρόσμενα. Ποτές δε φάνηκαν. 

 Εκεί κοντά τις είκοσι μέρες, παραμο-
νές τ’ Άι Σωτήρος, έφτασε ο πατέρας απ’ 
τη στάνη. Χαράματα λαμπρά, με τ’ Αυγου-
στιάτικο φεγγάρι πάνω απ’ το κονάκι μας. 
Καβάλα στην άσπρη τη φοράδα του σαν τον 
Ακρίτα και πισωκάπουλα ένα αρνί απ΄ τα 
δίφορα. Μαζί κι άλλα πολύτιμα της φύσης 
δώρα βάσταγε κι εκεί τ’ απίθωσε σιμά μου 
ευγενικά.

ριδιάβαση. Κανένας προσανατολισμός, κα-
νένα σημείο αναφοράς.

Όσο ήμουν μικρή ο εγκλεισμός μέσα στη 
μικρή πολιτεία μου παρείχε ασφάλεια και 
ξεγνοιασιά. Το παιχνίδι μέσα στους μικρούς 
λαβύρινθους των δρόμων της ήταν ευχάρι-
στο και διασκεδαστικό. Όταν βγήκα από την 
παιδική ηλικία ένιωσα δυσφορία. Έψαξα τη 
θάλασσα. Τη βρήκα και γαλήνεψα. Συνά-
ντησα το νερό και αγάπησα τη ρευστότητα. 
Και μέσα απ’ αυτό αγάπησα και τα βουνά 
καθώς συνειδητοποίησα πως τα πιο μαλα-
κά ανοίγματα γίνονται από το υπομονετικό 
νερό. Διδάχτηκα την υπομονή και επέστε-

ψα στη μικρή πόλη. Και από τότε κοιτάζω 
τα βουνά και αναλογίζομαι τα βάσανα των 
ανθρώπων. Στρέφω το βλέμμα μου λίγο πιο 
πέρα στις πλαγιές και ανασαίνω. Μερικές 
φορές το βουνό παίρνει σχήμα, η κορυφή 
του ανοίγει διάπλατα σαν πυρήνας, ο ήλιος 
ρίχνει μέσα του τις αχτίδες και τότε βλέπω 
τη θάλασσα να ξεχειλίζει από μέσα του ορ-
μητικά. Και όπως το νερό, περιμένω να πλά-
σω την πέτρα. 

Λένε πως η θάλασσα του καθενός βρί-
σκεται μέσα του. Ίσως έχουν δίκιο. Κάπου-
κάπου την επισκέπτομαι, γεύομαι την άλμη 
του νερού της αλλά πάντα επιστρέφω.

ρομαντικός διάλογος
Τίνα 
Χρηστίδου

«Μη με διαβάζετε[...]
Όταν δεν ξέρετε πως ο ωραίος Modigliani
τρεις η ώρα τη νύχτα μεθυσμένος
χτυπούσε βίαια την πόρτα ενός φίλου του
γυρεύοντας τα ποιήματα του Βιγιόν
κι άρχισε να διαβάζει ώρες δυνατά
ενοχλώντας το σύμπαν»

Νίκος Καρούζος, Ρομαντικός Επίλογος

Τα ποιήματα εκείνα έπρεπε να τα ξα-
ναδώ. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, 
αυτά είχαν κάνει τη ζημιά, κι όχι τα 

βρωμόξυδα εκείνου του απατεώνα στο Μα-
ραί, του σαπιο-Νικολά. Αχ, Βιγιόν, Βιγιόν 
καταραμένε, αυτά σου τα ποιήματα δόκα-
να χίλια είχαν στήσει στο μυαλό μου εκείνη 
τη νύχτα. Κι ας νόμιζαν όλοι ότι έφταιγαν 
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Χειμώνας στο Ηράκλειο. Η Κρήτη πνιγ-
μένη στη βροχή. Η Κλινική Πολυχρο-
νάκη ανάστατη. Το δωμάτιο 204 δί-

χως ένα λουλούδι. Η Φωτεινή σε απόγνωση. 
Άλλη μία μέρα έτοιμη αλλά και ανέτοιμη. Ο 
καρπός της κοιλίας της δε λέει να αποχωρι-
στεί τα φιλόξενα τοιχώματα του μητρικού 
σύμπαντος. Ο κόσμος του όλος, η φωλιά 
της. Τα νεύρα των συμπαραστατούντων (εξ 
αποστάσεως), τεντωμένα. Οι περισσότεροι 
άυπνοι. Ο Σωτήρης στον Έβρο, βαράει σκο-
πιές χωρίς επίσημα νέα από το Διοικητήριο. 
Η άδεια αργεί το ίδιο και το τηλεφώνημα 
από το περίπτερο της κυρά-Αδαμαντίας. Οι 
επικοινωνίες ούτως ή άλλως χάλια. Το νεο-
γνό που δείχνει, ακόμη πριν εισπνεύσει ολί-
γο νησιωτικό αγέρα, την απέχθεια του στα 
γήινα αποφασίζει τελικά να σκάσει μύτη 
γύρω στις 9 το βράδυ της Δευτέρας, αντα-

αρχή βιογραφίας
Δημήτρης 
Φοινίτσης

ποκρινόμενο σε μια άγνωστη ουσία που το 
ξεβολεύει απ’ την πολύμηνη ραστώνη. Η 
“κουτάλα” του ιατρού Αναγνωστόπουλου 
θα βοηθήσει εμπράκτως την κατάσταση, 
όταν αμέσως μετά ο μικρός τύπος αποφασί-
σει όλως αιφνιδίως ότι μέσα είναι πιο ζεστά 
και επιδιώξει άμεσο “επαναπατρισμό”. Με 
το τρίτο — καίριο — τράβηγμα το χειρουρ-
γείο πλημμυρίζει κλάματα, η μαμά δάκρυα 
(χαράς και ανακούφισης, «επιτέλους, εδέη-
σε!»), ο γυναικολόγος χαμόγελα και η μαμή 
παραπανίσιες δραχμές στην τσέπη της. Οι 
παππούδες την χαρτζιλικώνουν γερά όταν 
φτάνει επισήμως απ’ τα χείλη της στα αυτιά 
τους η λέξη «Αγόρι!». Από τότε κύλησαν 32 
χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον πλανή-
τη “Ελλάδα” και η ευχή της ευτυχισμένης 
μαμής «Να σας ζήσει!» φαίνεται πως έπιασε 
τόπο. Προς ώρας τουλάχιστον! 

οι πέτρες που ’φαγα στο δόξα πατρί από το 
γείτονα, γιατί τον ξύπνησα, είπε, μα ποιος 
κοιμόταν εκείνη τη νύχτα μ’ αυτό το φεγγά-
ρι Βιγιόν; Τα ποιήματα, τα ποιήματα Βιγιόν, 
έπρεπε να τα ιδώ, έπρεπε να τα ακούσω, 
έπρεπε να τα μυρίσω, έπρεπε να τα κρατή-
σω, για να με κρατήσουν Βιγιόν. Αυτά μου 
δίνανε ξανά το μπλε κοβάλτιο που μου έλει-
πε, μπουκιά ουρανού κι ανάσα μαζί. Γιατί 
το μπλε εκείνο ήταν ανάσα, αέρας, δροσιά 
Βιγιόν κι εμένα μου ’χε σωθεί ο αέρας εκεί-
νη τη νύχτα, με είχαν πνίξει της καρμίνας 
τα άλικα, μαύρα σαν αίμα που πέτρωνε 
στα στήθη μου, χάρισμα γενναιόδωρο στα 
σεντόνια και στα μαντίλια Άλλο δεν άντεχα 
Βιγιόν. Και τώρα πια, που όλα έχουν τελειώ-
σει αναλογίζομαι της Άννας μου τα μάτια, 
μάτια πάναστρα, και το λαιμό της Jean, Βι-
γιόν, όλο κούρμπες και γλυκάδες. Et lucevan 

le stelle… Όσο για εκείνη τη νύχτα, εντάξει, 
φώναζα πολύ βέβαια, κατούρησα κιόλας 
μου ’πανε μετά, δεν πρέπει λέει να κατου-
ράς τις ξένες πόρτες. Μα τώρα πια που όλα 
έχουν τελειώσει Βιγιόν, κι είμαστε και οι δύο 
πεθαμένοι, θα στο πω: ποιος μπορεί να κρα-
τηθεί μέσα σε τέτοιο αχνιστό ψοφόκρυο με 
τόσο μηλίτη; 

Μετά θυμάμαι κι εκείνον τον κατεργάρη 
τον Πάμπλο, μούτρο, μπασμένος στα κόλπα 
ως το λαιμό, να μου κουνά το πινέλο μπρο-
στά στη μύτη, «Μόντι», μου έλεγε, «Μόντι 
maudit,1 φτωχέ μου διάβολε, θα πεθάνεις 
στην ψάθα γιατί είσαι ρομαντικός».

1 Μόντι maudit, γνωστό λογοπαίγνιο με το όνομα 
του Modigliani, στα γαλλικά σημαίνει, καταραμέ-
νε Μόντι. 
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συνεχίστε… άσκηση περί 
εξαντλητικής περιγραφής

Βασίλης 
ΚυριακίδηςΤον πετύχαμε στο στέκι του, να κά-

θεται μόνος ανάμεσα σε εχθρούς 
και συμμάχους σε πολεμική από κα-

πνούς ατμόσφαιρα . Κούνησε αργά τα μάτια 
του προς εμάς, μετά προς τις ξύλινες καρέ-
κλες. –Καθίστε. Μάτια αφώτιστα, ανοίγουν 
μόνο στις άκρες, βαριά, κάνουν τρεις στά-
σεις μέχρι να πέσουν στον επόμενο συνομι-
λητή. Ίσα που προλαβαίνουν τη κουβέντα. 
Μαύροι κύκλοι και ρυτίδες, κυματίζουν σαν 
νερά μολυσμένης λίμνης πάνω στην ακτή. 
Κόκκινες ρωγμές εξαφανίζονται από το ένα 
μάτι και εμφανίζονται στο άλλο κάθε φορά 

Δ. Μια ρεαλιστική περιγραφή (παράγραφος)
θέμα από την Σοφία Νικολαΐδου

που αποφασίζει να τα κλείσει. Σπάνια, σαν 
φάλαινα που βγαίνει στην επιφάνεια για μια 
καλή ανάσα. Στο σχήμα είναι ορθογώνια 
τρίγωνα ξαπλωμένα, τόσο κοντά μεταξύ 
τους που εφάπτονται σχεδόν, αγνοώντας 
την ύπαρξη μύτης. Όταν επιτέλους αποφα-
σίζει να μιλήσει, ξέροντας πως η σιωπή του 
πυρώνει τη συζήτηση, βγάζει τα γυαλιά και 
τα ακουμπάει στο τραπέζι. Λίγα δευτερόλε-
πτα σιγή, μέχρι να καταλάβει κι ο ίδιος ότι 
τον περιμένουμε. Μισό μειδίαμα, από το 
δεξί του μάγουλο:-Συνεχίστε.

«Προτιμώ να σας το περιγρά-
ψω κύριε αστυνόμε», είπε με 
μπλαζέ ύφος η κυρία Χαθα-

γουέι, αποκλείοντας έτσι οποιαδήποτε άλλη 
πρόταση είχα να κάνω.

«Θα σας παρακαλούσα να είστε όσο το 
δυνατόν πιο κατανοητή για να μπορέσουμε 
να βοηθήσουμε στην έρευνα» υποχώρησα 
με το συνήθη ευγενικό τρόπο μου, χωρίς να 
θέλω να την προσβάλλω.

«Πάντα είμαι» ήρθε η κοφτή απάντηση 
της αρχαιολόγου, που ανακάθισε στη θέση 
της κάπως ενοχλημένη. Ήξερα πως γνώριζε 
πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα, ίσως κα-
λύτερα από πολλούς Έλληνες καθηγητές, 
συνάδελφούς της στην Βυζαντινή αρχαιολο-
γία. Η ξενική προφορά που είχε, όμως, έκα-
νε τα λεγόμενά της να ακούγονται κάπως 
αγενή, με την ευθύτητα που τα πρόφερε.

«Αρμένικος χρυσός σταυρός, είκοσι τεσ-
σάρων καρατίων, διάλιθος με δύο μεγάλα 
ρουμπίνια και δύο αντίστοιχα μεγάλα δια-
μάντια στις κεραίες του. Χαρακτηριστικό 

του είναι τα γερά δεσίματα στους ενδιάμε-
σους αρμούς, γεμισμένους με μικρότερα 
διαμάντια και ρουμπίνια σε επάλληλες ορι-
ζόντιες και κάθετες σειρές, ενώ στις απο-
λήξεις των κεραιών υπάρχουν τελειώματα 
από λευκόχρυσο σε σχήμα λόγχης. Ακριβώς 
στο κέντρο δεσπόζει μικρογραφία από λε-
πτό φύλλο χρυσού επισμαλτωμένη με γα-
λάζιο σμάλτο, που αναπαριστά τη Βρεφο-
κρατούσα Παναγία σε μια εξαιρετική απει-
κόνιση, σπάνια στο είδος της, να κρατά το 
μικρό Χριστό στα δεξιά και όχι στα αριστερά 
όπως συμβαίνει σε αυτές του είδους τις πα-
ραστάσεις. Το όλο κόσμημα συμπληρώνεται 
από μακριά χρυσή αλυσίδα, όπως ταιριάζει 
σε αρχιερατικούς σταυρούς, οι κρίκοι της 
οποίας έχουν σχήμα ανθού Λωτού ενώ η 
ένωσή τους γίνεται με μικρά χρυσά ελάσμα-
τα σε σχήμα φύλλου Λουίζας. Το κούμπωμα 
της αλυσίδας έχει το σχήμα μικροσκοπικής 
κλειδαριάς από λευκόχρυσο, όπως συνηθί-
ζεται στα κουμπώματα αυτής της εποχής 
λόγω της ευκαμψίας που παρουσιάζει το 

η κατάθεση
Αλέξανδρος 
Ντερπούλης
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το γάμμα
Κ.Δ. 

Σουλτάνης Βήματα βαριά. Ακούς τον ήχο τους. 
Τα καρφώματα της προκαδούρας 
κεντάνε τις πλάκες της αυλής, σαν 

γιαννιώτικη καγκελωτή πατινάδα.
Το κλαψοτρίξιμο απ’ το μπρούτζινο 

μάνταλο της ξύλινης πηχωτής εξώπορτας 
ακούς. Γρυλλίζουν οι κρικελομεντεσέδες. 
Tρίζουν στα σύξυλα τα ακέφαλα σκουρια-
σμένα γυφτοκάρφια της. Η ξύλινη άβαφη 
πόρτα με τις αγκίδες και τα φαρδιά νερά, 
απ’ αλλού φερμένη, έστεκε αρχοντικά κι 
όλο παράταιρα σ’ αυτόν τον πρόχειρο κό-
σμο. Έφραζε το διάβα στα ζωντανά, στα 
ξωτικά και μέριαζε πιταχτικά τους βοριάδες 
απ’ την παράγκα.

Η χαμηλή παράγκα με τα μπηγμένα στο 
χώμα φαρδιά πευκοξάκριδα, που αδέρφω-
ναν στηθωτά, προστατευτικά, φτιάχνοντας 
ένα γάμμα. Πάνω, η χαμηλοκάτσουλη λα-

μαρινένια στέγη με τις δεκαροκοσάρες στα 
πυκνά καρφώματά της και η κοντή αστρε-
χιά της τριγύρω. Την κένταγε η βροχή τρα-
γουδιστά και τη φούρνιζε ο ήλιος.

Στο έμπα της, ανοίγονταν οι δυο κάμαρες 
και το καπνισμένο μα, καλά αποσκευαρι-
σμένο μαγειριό της. Μικρά, ζεστά δώματα, 
γιομάτα όνειρα, πλουμιστά μάλλινα στρω-
σίδια και μπάντες. Τραμπαλιστά σανιδοπα-
τώματα, νταβάνια φυρά γεμάτα ρόζους. 
Δωμάτια που τα χώριζαν λουλακιοί χωμα-
τομπαγδατότοιχοι. Ξέβγαιναν στον κόσμο 
με τέσσερα φωτεινά κυπαρισσοπράσινα 
καϊτοπαράθυρα. Πρόβαλλαν αχτιδωτά μαζί 
με τις οχτώ ψυχές, με τις δυο μπακιρένιες 
χειρολάμπες και τους πέντε ορίζοντες. Τους 
πέντε ορίζοντες που ’φταναν κάμποσα βή-
ματα του ονείρου, βαριά βήματα, πιο πέρα.

απαστράπτουσα παρουσία
Δημήτρης 
Φοινίτσης Απαστράπτουσα παρουσία! Μεσαί-

ου μεγέθους θηλυκή μηχανή με 
πλούσια τα ελέη και πιασίματα θη-

ριώδη. Τα 65 και ίσως λίγο παραπάνω κιλά 
ισορροπούν τεχνηέντως σε αστραφτερές 
γόβες που καρφώνουν κάθε τόσο τις αιχ-
μηρές απολήξεις τους στο ξύλινο δάπεδο, 
αφήνοντας ίχνη σε κάθε προκλητικό βημα-
τισμό. Ένα φρικτό άρωμα αιωρείται κάτω 
απ’ τα φώτα της νύχτας γαργαλώντας τις 
μύτες των ετοιμοπόλεμων αρσενικών. Το 
πατσουλί της δίνει αυτοπεποίθηση, φόρα 
να συνεχίσει την υποδοχή ενώ το ασημένιο 
φορεματάκι — ίσα δυο πόντοι απ’ το υπογά-
στριο! — της προσδίδει λάμψη, αντανακλώ-
ντας τις επιθυμίες του πλήθους. Κτηνώδεις 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Το μαλ-
λί κομμωτηρίου, τελευταία απόχρωση του 
ξανθού νούμερο 83 της Λορεάλ, αγκαλιάζει 
μια τιάρα ασημί — ασορτί με το ύφασμα — 
στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας τη “βασιλι-
κή” καταγωγή της νεαρής πολλά υποσχόμε-
νης, φλογερής παρουσίας. Το πρόσωπό της 
αλλοιωμένο κατά το δοκούν από ψιμύθια 
φαντεζί, μαρτυράει μια πρόσοψη τεχνητή, 
συγγενική της τεχνοτροπίας των μπίμπο 
της ιδιωτικής τηλε-αποχαυνώσεως. Η κο-
πέλα θαμπώνει… Βοηθάει, όσο να πεις, και 
το αλκοόλ στα σώματα των θαυμαστών 
λίγο πριν τους υπνώσει κι απόψε, Σάββατο 
βράδυ. 

υλικό αλλά και της εξαιρετικής αντοχής του 
στις συχνές χρήσεις», είπε σχεδόν με μιαν 
ανάσα σα να τα διάβαζε από βιβλίο.

«Καμιά φωτογραφία έχουμε;» ρώτησα 

αυθόρμητα, αφού δεν μπόρεσα να καταλά-
βω τίποτα από όσα μου περιέγραψε η κα-
θηγήτρια.
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25 και μισό
Βικτώρια 
Φούρναρη

Ο Μπάμπης είναι 25 και μισό. Το μισό 
έχει σημασία. Ζει στη Θεσσαλονίκη 
ψηλά και βόρεια, στο Φίλυρο. Δου-

λεύει οδηγός σε μια εταιρεία οδικής βοήθει-
ας την Interamerican. Είναι σωματώδης, ση-
μαίνει πλάτες και στέρνο ψωμωμένα — το 
καταλαβαίνεις όταν σ’ αγκαλιάζει — ύψος 
γύρω στο 1.80, μαύρα μαλλιά, κούρεμα new 
age, μαύρα μάτια και αυτό το απίστευτο 
χαμόγελο της Crest! Αν τον έχανες μέσα στο 
πλήθος, θα τον αναζητούσες ψάχνοντας για 
το μεγάλο μελανό σημάδι κάτω από τ’ αυτί. 
Λέει από καβγά. 25 και μισό, βλέπεις. Με τα 
γυαλιά, θα έλεγες τύπος διανοούμενου, λε-
πτός τρόπος. Δίχως τα γυαλιά ένα μορτάκι 
άγριο και αποφασιστικό που σχίζει με 180 
τον περιφερειακό της πόλης. Του αρέσουν 
οι ταξιδιάρικες μουσικές, οι περιπολίες στην 
πόλη, όταν έχει νυχτερινή βάρδια και το κα-

μάκι με σφυρίγματα και πειράγματα κάθε 
θηλυκής γάτας που θα βρεθεί στο πεδίο.

Κι έπειτα στην κουβέντα; Αφοπλιστικά 
ειλικρινής — συνέχεια αναρωτιέσαι, μα εί-
ναι δυνατόν; — με χιούμορ πνευματώδες 
κι ανατρεπτικό, στα 90 πάντα το γκολ δικό 
του, και με ικανότητα να μπαίνει στα πράγ-
ματα με τη μία. Αυτός λέει λόγω βιωμάτων.

Καλό ακούγεται. Σου γεννά γρήγορα 
τη διάθεση να του ξεράσεις τα πάντα… και 
πριν προλάβεις, η κουβέντα έχει ανάψει, η 
αδρεναλίνη στο φουλ-μπορεί και να αρπα-
χτείς μαζί του άγρια ανά πάσα στιγμή-έχει 
πετύχει το στόχο, σταματάει απότομα την 
κουβέντα κι ακούς το θεϊκό «δε γαμιέται… 
θα με πάρεις μια αγκαλιά;».

Ο Μπάμπης είναι 25 και μισό. Το μισό 
έχει σημασία.

 
1. Η πρώτη με την τελευταία φράση συγκροτούν νοητά μια πρόταση, αναγνωρίσιμη εικόνα. 

Το εκθαμβωτικό Σαββατόβραδο. Αυτό είναι το θέμα της περιγραφής, εστιασμένο σε ένα 
πρόσωπο. 

2. Τελείες. Παρενθετικές, επεξηγηματικές παύλες και μια φορά αποσιωπητικά δείχνοντας τη 
διάρκεια και τη βαρύτητα μιας κατάστασης. Η εισαγωγική πρόταση παίρνει θαυμαστικό, 
ενδεικτικό προς το πλάσμα της νύχτας.

3. Υφος πλουμιστό, ειρωνικό (ελαφρώς).

   
Αγαπάω τον Μπάμπη. Η σωστή φράση μάλλον είναι, του έχω αδυναμία. Ήθελα να περάσει 
αυτό στις λέξεις, να με βοηθούν αυτές πλέον να μιλάω για το “μέσα” μου. Αλλά και έτσι 
είναι το Μπαμπίνι. Φρέσκια μυρωδιά και αίσθηση. Σταματάει- . Συνεχίζει- . 
Κοντοστέκεται-  . Β - . Αναρωτιέται- . Η δική μου 
θέση- . Αρχίζω μ’ αυτόν και κλείνω επίσης, γιατί μου αρέσει ο κύκλος. Σχήμα της 
φύσης. Όλα κάνουν τον κύκλο τους. Ύφος απλό και φράσεις κοφτές γιατί δεν του αρέσουν οι 
φαμφάρες. Αυτά νιώθω, αυτά κι έγραψα εκεί κάτω.

το κήρυγμα
Νίκος 
ΠολύζοςΓεννήθηκε στα μέσα φθινοπώρου — 

τότε που υπήρχαν οι εποχές — σε ένα 
ορεινό χωριό από τα τόσα της ελληνι-

κής επαρχίας . 
Μεγάλωσε με γεύσεις και με μυρωδιές 

αλλά και με υποχρεωτικά κυριακάτικα κη-

Ε. Αρχή ενός διηγήματος
θέμα από την Σοφία Νικολαΐδου ή τον Στρατή Χαβιαρά
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ρύγματα. «Οι αμαρτωλοί θα πάνε στην κό-
λαση, αγαπητοί μου αδελφοί» φώναζε ο 
παπα-Γιάννης, και παρόλο που σε εκείνο το 
αδελφοί σάμπως η φωνή του να κόμπιαζε, 
όλο συνέχιζε τον εξάψαλμο με υψωμένο 
δάχτυλο, που νόμιζε πως από όλο το εκκλη-
σίασμα μόνο εκείνον έδειχνε. Κι ας μην κα-
ταλάβαινε γιατί.

Φιλίες και παρέες δεν έκανε. Ήταν το 
σπίτι του μακριά από τα υπόλοιπα και πού 
να τρέχουν να τον φωνάζουν για να παίξει 
μπάλα στην άκρη του χωματόδρομου, όπου 
όλη η πιτσιρικαρία ονειρεύονταν να γίνει 
Σπενς. Μα εκείνον δεν τον ένοιαζε, ούτε τον 
στενοχωρούσε. Είχε εκείνος συντροφιά ένα 
μικρό γαλάζιο τραντζιστοράκι, δώρο του 
πατέρα του, όταν τέλειωσε με “δέκα” το δη-
μοτικό, δώρο ξάφνιασμα, που του το αγό-
ρασε από ένα γυρολόγο, σε ένα παζάρι, που 
τότε το έλεγαν “Ιερά Πανήγυρις”.

Ανέβαιναν τη μικρή ανηφοριά, όλη η 
οικογένεια στη σειρά. Μπροστά πήγαινε η 
μάνα του φωνάζοντας «Μην χαζεύετε, προ-
χωρήστε, θα βγάλουν έξω την εικόνα και 
δεν θα προλάβουμε», ακολουθούσε εκείνος 
με τις αδελφές του και πιο πίσω ο πατέρας 
του, με το τσιγάρο στο στόμα. Οι καμπάνες 
χτυπούσαν δυνατά, η περιφορά ξεκινούσε, 
η εικόνα περνούσε από όλο το χωριό, τα 
καινούρια καφέ του πέδιλα μέσα στη σκό-
νη των χωματόδρομων, στα δάχτυλά του 
χώμα και μικρές πετρούλες. Επέστρεφε η 
εικόνα στην εκκλησία, από κοντά κι αυτός 
κουτσαίνοντας και μυξοκλαίγοντας.

Ύστερα ήταν η σειρά για το μαλλί της 
γριάς, το γλειφιτζούρι, κοκοράκι, κι εκεί 
ξαφνικά ήρθε η κίνηση του πατέρα να αγο-
ράσει αυτό το τόσο δα μικρό τραντζιστο-
ράκι, με ένα όμορφο γαλάζιο χρώμα κι ένα 
μικρό μαύρο λουράκι για να το κρεμάς, αν 
θέλεις. Καμάρωσε ο πατέρας για την αγορά, 
χάρηκε εκείνος κρεμώντας το δώρο του στο 
δεξί του χεράκι ενώ με το αριστερό κράταγε 
τη σκληρή από τη δουλειά παλάμη του, που 
τώρα του φαινόταν η πιο τρυφερή παλάμη 
του κόσμου.

Κάθε Κυριακή ο πατέρας το έπαιρνε, το 
έβαζε στο μεγάλο τραπέζι δίπλα στην πια-
τέλα με το αχνιστό αρνί, τη ζυμωμένη κου-
λούρα, την καράφα με το κρασί. Άκουγαν 
με ευλαβική ησυχία “Τα τραγούδια της γης 
μου”. Μετά ήταν η σειρά του να διαλέξει. 

“Η Columbia παρουσιάζει”, “Τώρα αρχίζει 
το πρόγραμμα Minos” και ύστερα πάλι η 
σειρά του πατέρα για τις ποδοσφαιρικές 
αναμεταδόσεις στο χαμηλό τραπεζάκι της 
κουζίνας με τα τσαλακωμένα δελτία του 
Προ-πό και τις αμέτρητες άσπρες γόπες από 
τα .

Το βράδυ το ΄παιρνε κρυφά, κουκουλω-
νόταν κάτω από τη βελέντζα “Μιλώ για τα 
παιδιά μου και ιδρώνω”, στο ιδρωμένο του 
αυτί τις παγωμένες, άναστρες νύχτες ψιθύ-
ρισαν όλα τα αστέρια της εποχής.

Ξάπλωσε στο κρεβάτι μπρούμυτα, παί-
ζοντας στα πόδια του το μαξιλάρι, πότε δε-
ξιά, πότε αριστερά. Άρχισε να παρατηρεί. 
Ένα ζευγάρι μαύρες άπλυτες κάλτσες, οι 
παντόφλες που αγόρασε από τη λαϊκή, το 
γκρι παντελόνι μισό στην καρέκλα, μισό 
στο πάτωμα. Σήκωσε το βλέμμα λίγο ψηλό-
τερα. Τα ροδάκια από το τραπεζάκι της τη-
λεόρασης φλέρταραν με έναν ιστό αράχνης, 
κάποια ξεχασμένα CD, ένα μπουκάλι νερό 
στην άκρη της πόρτας για να κρατιέται ανοι-
χτή, να βρίσκει ο αέρας είσοδο από το πα-
ράθυρο του πίσω δωματίου, εκεί που ήταν 
ο κήπος με τη γέρικη καρυδιά, άλλοτε.

Μυρωδιές χαρτιού free press γέμιζαν το 
δωμάτιο, κρεβατοκάμαρα και γραφείο και 
ονειροστάσιο μαζί τα τελευταία χρόνια, από 
τότε που έμεινε μόνος, και τώρα πόσο είναι 
ακριβώς;

18.05 έδειχνε το ηλεκτρονικό ρολογά-
κι με ενσωματωμένο ραδιόφωνο, αγορα-
σμένο από πλανόδιο πωλητή σε ένα μικρό 
στενό γύρω από την Ερμού, σμάρι μαύρες 
πεταλούδες με σεντόνια πολύχρωμα που 
έκρυβαν ομπρέλες, τσάντες, ρολόγια, αρω-
ματικά κεριά, βεντάλιες και ό,τι άλλο μπο-
ρεί να χωρέσει ο ανθρώπινος νους, λίγο 
πριν τους την πέσει η δημοτική αστυνομία 
και τους πέσει η μισή πραμάτεια από εδώ 
κι από εκεί. Αυτός, όχι δεν το μάζεψε από 
τα πεσμένα, όπως είδε να κάνει ο πουδρα-
ρισμένος άγγελος που στεκόταν με ένα λου-
λούδι στο χέρι και έκανε πως το πρόσφερε, 
σαν άλλος Γαβριήλ στη Μαρία, σε όποια γυ-
ναίκα περνούσε, μόνο και μόνο για κάποια 
ψιλά στο γαντοφορεμένο του χέρι. Αντίθε-
τα, το είχε πληρώσει όσο ακριβώς του ζή-
τησε, άντε με ένα μικρό παζάρι για να μη 
χαλάσει την παράδοση.

Είχε μάθει σε αυτήν τη μικρή τελετουρ-
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Δεν υπήρχε πλέον καμία αμφιβολία. 
Ήταν ξένη σε ετούτο τον τόπο. Το 
μαρτυρούσαν οι πέτρες της μεγάλης 

πλακόστρωτης πλατείας που διέσχιζε τώρα 
γοργά. Τα κοφτά της βήματα, τα πόδια της 
πάνω στις πέτρινες πλάκες αντηχούσαν στο 
ίδιο σκοπό:

Ξέ-νη, ξέ-νη. Η γιαγιά, μια στρουμπουλή 
γυναίκα με ροδαλά μάγουλα και άσπρο σφι-
χτοδεμένο γύρω από το κεφάλι της μαντίλι 
της είπε κοιτώντας την εξεταστικά:

«Δεν είσαι από τα μέρη μας ψυχή μου…» 
με κάποια υποψία απογοήτευσης στη φωνή 
της. «Ε, δεν πειράζει, όλοι άνθρωποι είμα-

δεν υπήρχε πλέον καμία αμφιβολία…

τα πιάτα

Χριστίνα 
Σιάπα

Δημήτρης 
Φοινίτσης

στε». Ήταν πραγματικά αλλιώτικη, ένα πλά-
σμα ψηλό, λυγερόκορμο με ξανθά ανταρια-
σμένα μαλλιά και καθάριο βλέμμα.

Και έτσι όπως την κατεδίωκε ο ίδιος ο 
ήχος των παπουτσιών της, αυτό το παρά-
ξενο παιχνίδι της φαντασίας της, ή να ’ταν 
άραγε πραγματικότητα, έτρεξε να κρυφτεί 
στο πρώτο μέρος που αντίκρισε στο τέλος 
της πλατείας. Εκεί στις σκοτεινές αίθουσες 
με τα πορτραίτα τόσων αιώνων θα συνα-
ντούσε και άλλους πολλούς, σαν κι αυτήν 
Φράγκους που είχαν αφήσει τον τόπο τους 
αναζητώντας μια νέα πατρίδα.

Τα πιάτα προσγειώνονταν στο τρα-
πέζι με δύναμη. “Τοπικοί μεζέδες, 
καλομαγειρεμένοι, εκλεκτοί!” σβη-

σμένοι σε “φίνο κρασί” της περιοχής, πα-
σπαλισμένοι με λογής-λογής μυρωδικά 
από τις γύρω βουνοπλαγιές. Βότανα που 
έπνιγαν την οσμή του σιτεμένου κρέατος, 
του σάπιου ζώου που βρισκόταν εν κινήσει 
περιμετρικά της εστίας αναφοράς. Δέρμα 
λευκό. Γαλάζιες γραμμές σπούσαν την… 
επιτηδευμένη αγνότητα μιας παλάμης άθι-
κτης από τις σκληρές εργασίες. Φλέβες, 
έτοιμες να εκραγούν — θες απ’ τη δούλεψη, 
θες απ’ την ένταση — ασφυκτιούσαν κάτω 
από ένα πυκνό στρώμα τρίχες. Μια διαβο-
λεμένη λεπτομέρεια γινόταν αισθητή μετά 
από κάμποσα ποτηράκια να λούζουν με το 
περιεχόμενο τους τα τοιχώματα του στο-

μαχιού. Με την πρόοδο της παρατήρησης 
η εικόνα “καθάριζε”. Μια σταγόνα αίμα ξε-
χασμένη στην άκρη, λίγο πιο πάνω απ’ τον 
καρπό, μπλεγμένη στο δασύτριχο άκρο! Ο 
ήχος της απόθεσης των εδεσμάτων κόπα-
σε δίνοντας πάσα στο θόρυβο του μυαλού. 
Κοιταχτήκαμε. Σχεδόν συνωμοτικά. Ένα 
αεράκι μας έγλειψε τα μούτρα σβήνοντας 
πρόσκαιρα το κόκκινο της έξαψης. Η πόρ-
τα ξανάκλεισε. Η αναγνώριση του ξερού 
γενετικού υλικού έγινε από κοινού. Μηδέν 
θετικό· “ρέζους +”, αναμφιβόλως. Πιάσα-
με τα πιρούνια κι αρχίσαμε να κατεβάζουμε 
γενναίες ποσότητες σιωπής. Εκείνος άναψε 
τσιγάρο. Η φλόγα ανέδειξε περίλαμπρα το 
χρώμα του “τεκμηρίου”. Μετά θόλωσε τα 
πάντα ο καπνός. Κι ο (εισαγόμενος) πόνος.

γία του παζαρέματος, είχε παζαρέψει και 
είχε παζαρευτεί, δεν πήγαινε πια στην εκ-

κλησία, αλλά είχε πια καταλάβει το νόημα 
του κυριακάτικου κηρύγματος.
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Ακρίδα. Αυτό ήταν το ψευδώνυμο του 
στο πόκερ.
Έπαιζε ως 24 τραπέζια συγχρόνως 

με 50 δολάρια υποχρεωτικό στοίχημα. Αυ-
τός και ο “Ευθανασία” (το ψευδώνυμο του 
αιώνιου αντιπάλου του) είχαν γράψει δια-
δικτυακή ιστορία. Τα λεφτά δεν είχαν ση-
μασία, από ένα σημείο και ύστερα. Χιλιάδες 
θαυμαστές παρακολουθούσαν φανατικά 
τις μονομαχίες τους απ’ τις οθόνες των υπο-
λογιστών τους.

ΣΤ. Ακρίδες
θέμα από τον Στρατή Χαβιαρά

ακρίδα

ο άνθρωπος με την ακρίδα

Βασίλης 
Κυριακίδης

Βασιλική 
Τζιάτζιου

Τώρα ήταν μια παγιδευμένη ακρίδα. 
Πραγματικά κολλημένος στο μηχάνημα. 
Του νοσοκομείου.

Θα ήθελε να είχε περισσότερο χρόνο για 
να παίξει περισσότερο πόκερ. Κοίταζε τα 
καλώδια δίπλα από το κρεβάτι του και ανα-
θεωρούσε συνεχώς για το τρόπο που έπαιξε 
κάποιες χεριές με τον “Ευθανασία”. Η απο-
σύνδεση ήταν το μόνο πράγμα που μισούσε 
στη ζωή του. Τώρα κάπως αναθεωρούσε.

Συνήθιζε να τρώει στη φοιτητική λέ-
σχη. Πενιχρά τα οικονομικά του πα-
τέρα του, μονόμισθη οικογένεια. Δεν 

το έκανε θέμα. Πάντα όμως έκανε αγγαρεία 
δουλειά. Ποτέ του δεν του άρεσε το φαγη-
τό. Αυτή τη φορά πήγαν όλοι μαζί παρέα. 
Κάθισαν στη συνηθισμένη ουρά, πήραν το 
γνωστό δίσκο με το φαγητό και το φρούτο, 
τις 3-4 φέτες ψωμί που συνήθιζαν να παίρ-
νουν για να χορτάσουν και μίλησαν για τα 

γνωστά, λίγο πολύ, θέματα που τους απα-
σχολούσαν. Πράσινος ο αρακάς, πράσινη 
η ακρίδα, άργησε να την αντιληφθεί. Το 
’νιωσε ακριβώς την ώρα που την τσιμπού-
σε ως άλλος ψαράς με ψαροντούφεκο. Με 
τη διαφορά αυτός είχε το πιρούνι. Από τότε 
έγινε ο άνθρωπος με την ακρίδα. «Μεγάλε 
χτύπησες γκόμενα», τον πείραζαν. Δεν ξα-
ναπάτησε στη λέσχη. Απείλησε με ευθανα-
σία όσους του θύμιζαν το περιστατικό.

Τον φώναζε ακρίδα, για τα ψηλά του 
πόδια. Τον προκαλούσε, κι εκείνος 
απλά εκπλήρωνε τις επιθυμίες της. 

Την αγάπησε ασφυκτικά.
Και τώρα, στην φυλακή, ακρίδα τον φω-

ακρίδας
Στέργιος 

Χαρισιάδης
νάζουν, λόγω της καρφίτσας που φοράει 
πάντα. Του την είχε χάρισε εκείνη λίγες μέ-
ρες πριν τον βρουν μ’ ένα μαξιλάρι να σκε-
πάζει το νεκρό της πρόσωπο.
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αχίνειον άλγος
Βικτώρια 
ΦούρναρηΤον παρακολουθούσε ώρα. Γύρω του 

άμμος και πέτρα. Στόχος, μια αυ-
τοσχέδια σκηνή, να φιλοξενήσει τα 

ταλαιπωρημένα κορμιά τους. «Κάτσε στο 
βράχο, σε λίγο όλα θα είναι έτοιμα», της 
είπε. Δεν ήθελε να τον αφήσει απ’ τα μάτια 
της. Ούτε στιγμή. Αυτό ήθελε μόνο, να τον 
κοιτάζει. Αυτό είχε ερωτευτεί, να τον κοιτά-
ζει. Αυτό την γαλήνευε, να τον κοιτάζει. Δι-
έκρινε εκείνες τις μικρές τις φουσκαλίτσες 
από ιδρώτα στο μέτωπο και στο δασύτριχο 
στέρνο του, ορθή γωνία το γόνατο με το 
έδαφος, τα μπουκλάκια ακόμα πιο σγουρά, 
κολλημένα στον ώμο. Τοπίο φουλ αδρενα-
λίνη. Χάθηκε. Η σκηνή ήταν έτοιμη. Σήκωσε 
τα μάτια και άπλωσε μια ματιά.

«Θα βουτήξω», ψιθύρισε. Κι έπειτα στο 
νερό… Πήρε τον ήλιο παρέα και βούτηξε 
στα βαθιά. Εκείνη καθόταν ακόμα στο βρά-
χο. Ζήλεψε για μια στιγμή τη θάλασσα και 

άφηνε την πείνα να θεριεύει μέσα της. Όνει-
ρο. Η βουτιά του μετρήθηκε σε ώρες. Τόσο 
ένιωσε να λείπει από κοντά της. Μια μέρα 
μετά, αυτός μπήκε ξανά στη ζωγραφιά. Της 
έκανε νόημα, έφτασαν και οι δυο στη σκη-
νή. Είχε στο ζωναράκι του έξι αχινούς. Τα 
αγαπούσε τα αγκάθια. Ξάπλωσαν. Εκείνη 
ακόμα χαμένη. Εκείνος κυνηγός, έτοιμος. 
Άφησε δυο αχινούς στα στηθάκια της κι 
έναν στην κοιλιά. «Είναι το τρίγωνο του πό-
θου», της είπε. Κάτω απ’ το αγκάθι είναι η 
ηδονή. Ψυχή και σώμα. Δεν θα τους έπαιρ-
νε. Θα ακουμπούσε τα χείλη του στην πε-
ριοχή ανάμεσα στους αχινούς του κορμιού 
της, για να γίνει η ηδονή υπέρτατη. Άλγος. 
Αυτή ανήμπορη, αφημένη, ολότελα δική 
του με τους αχινούς να τσιμπάνε τα μέσα 
της και τα χείλη του να ρουφάνε τον πόνο. 
Αχ, αυτόν τον αιώνιο γλυκό πόνο.

Z. Ερωτικά
θέμα από τον Στρατή Χαβιαρά

Η. Άσκηση με τη λέξη Φιλύρα
θέμα από τον Στρατή Χαβιαρά

φίλου λύρα–φιλύρα
Βικτώρια 
ΦούρναρηΈφυγες σήμερα από χθες αλλά στ’ αυ-

τιά μου σήμερα, με πήρε ο γιος σου, 
άναψε ένα κεράκι, μου είπε, πρόλα-

βες να του πιάσεις το χέρι, το μόνο που ρώ-
τησα, κι έπειτα ξανά το τηλέφωνο, ο Άκης 
την έκανε τα ξημερώματα, 21 φιάλες αίμα 
χθες, σήμερα τίποτα, θάνατος εις τη δευτέ-

ρα, δίπλα στο Φίλυρο έζησε ο ένας, κάτω 
απ’ τη φιλύρα ο άλλος, χρόνια χωριστά, 
άγνωστοι, σήμερα 7 Μαρτίου μαζί, παρέα 
στο μεγάλο ταξίδι. Θεία πρόνοια; Γιατί όχι; 
Λιάκος, Χατζής, αγγέλων χτύπημα. Ανθρώ-
πων χαμένο στοίχημα.
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βραβείο
Στέργιος 

Χαρισιάδης Αναρωτιέμαι καθώς βουλιάζω σε κα-
ρέκλα σκηνοθέτη αδυνατώντας να 
σκηνοθετήσω οτιδήποτε θέλω να 

συμβεί στη ζωή μου, αν θα έπρεπε να καθι-
ερωθεί κάτι σαν βραβείο για όλους εκείνους 

που θέλουν και ποτέ δε θα μπορέσουν, ίσως 
από έλλειψη ικανότητας, ίσως απλά επειδή 
δεν έτυχε, ίσως, μία χρυσή φιλύρα, ένα δέ-
ντρο που δεν ξέρω, όχι γιατί δεν ήθελα να 
γνωρίζω ή μήπως δεν ήθελα πολύ;

σούπερ κουλ
Αντιόπη 

Αθανασιάδου

Θ. Ιστορίες με ελεύθερο θέμα, πνεύμα, κτλ…

Ο Σούπερμαν δεν ένιωθε και τόσο 
καλά τώρα τελευταία. Γερνούσε, 
ξεχνούσε, ντρέπονταν.

Η Σούπερ ακοή του έλαβε έναν υπέρη-
χο υπόκωφο και υγρό. Στον Ινδικό Ωκεανό 
κάτι γίνονταν. Απογειώθηκε ανόρεχτα και 
σε ένα νανοδέκατο βρέθηκε στα βάθη του 
Ινδικού, όπου απελευθέρωσε το σαρικοφό-
ρο πλήρωμα ενός υποβρυχίου από μια γιγά-
ντια μέδουσα.

«Κόφτο πια Αναμαλιάρα», της είπε. «Φάε 
και λίγο πλαγκτόν».

Κατευθύνθηκε σ’ ένα γνωστό του μπα-
ράκι κάτω από τη θάλασσα, όπου, ένα υπερ-
φυσικού μεγέθους χταπόδι με παπιγιόν του 
σέρβιρε ένα τουρκουάζ Σαπφάιρ.

Τέλειωσε το ποτό του κι επέστρεψε στη 
Μανχάταν Σκουέρ. Κάθισε σ’ ένα παγκάκι, 
έβγαλε το μαγνητοφωνάκι του κι άκουσε 
τις υπενθυμίσεις που είχε υπαγορεύσει την 
προηγουμένη. «Να πάρω το παλτό της Μαί-
ρης από το καθαριστήριο». Αναστέναξε.

Σηκώθηκε και τράβηξε για το καθαρι-
στήριο.

Στη γωνία σταμάτησε για ένα γρήγορο 
ποτό στου Πότη.

Ενώ χάζευε έξω από τη βιτρίνα, είδε τη 
Μαίρη να περνά στο απέναντι πεζοδρόμιο. 
Τρομοκρατημένος έσκυψε προσπαθώντας 
να κρυφτεί κι οπισθοχώρησε προς το βάθος 
του μαγαζιού. Μόλις που πρόλαβε.

Η Μαίρη πέρασε και χάθηκε. Τον τελευ-
ταίο καιρό μάλωναν άσχημα για το θέμα 

του αλκοόλ. Πίκρα.
Ετοιμάστηκε να φύγει. Ο Πότης του 

υπενθύμισε διακριτικά ότι ήταν η του μη-
νός, μέρα εξόφλησης του λογαριασμού 
του.

— «101 δολάρια», είπε γελώντας, «όσα 
και τα σκυλάκια Δαλματίας.»

 Το Πότη τον φωνάζανε ο Κρύος για το 
χιούμορ του και τους λογαριασμούς του.

Δεν είχε τόσα μετρητά. Αναγκάστηκε να 
πληρώσει με κάρτα. Ήξερε ότι το ’χε παρα-
κάνει.

Ένιωθε αυτολύπηση και την ανάγκη να 
περηφανευτεί σε κάποιον για κάτι.

Έβγαλε τις φωτογραφίες των παιδιών 
του για να τις δείξει στο διπλανό του. Μαζί 
έβγαλε κατά λάθος και την ταυτότητα του.

Γεώργιος Κουταλιανός, γεννηθείς στην 
Ελλάδα, την 1.3.1920. Ιχθείς. Σε λίγο θα 
έκλεινε τα 52. Κανείς δεν ήξερε τη μυστική 
του ταυτότητα. Κανείς δεν ήξερε ότι ο Σού-
περμαν ήταν Έλληνας. Η φωτογραφία τον 
έδειχνε μαζί με τα παιδιά του δέκα χρόνια 
πριν, νέο ακόμα, ωραίο και ρωμαλέο.

«Δεν το κόβεις, βρέ μπαμπά», είπαν σχε-
δόν ταυτόχρονα οι δύο φωτογραφίες του 
εαυτού του. Της ταυτότητας και των παι-
διών.

«Η μαμά είναι έξαλλη μαζί σου, είσαι συ-
νέχεια πιωμένος».

Ο γιος του, του χαμογέλασε με κατανόη-
ση και άπλωσε από τη φωτογραφία το χέρι 
του και έπιασε τον ώμο του.
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Ένα δάκρυ έσταξε στο πάγκο του μπαρ. 
Μετά ο Σούπερ ένιωσε τη θέληση του να χα-
λυβδώνεται... Θα τό ’κοβε το δηλητήριο. Το 
αποφάσισε.

Άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος. 
Ησυχία, η Μαίρη δεν είχε γυρίσει ακόμα.

Το σπίτι ήσυχο και τακτοποιημένο. Περ-

νώντας μπροστά από το ψυγείο του ήρθε 
να πάρει μια μπύρα. Κοντοστάθηκε και τότε 
την προσοχή του την τράβηξε το σημείωμα, 
κολλημένο πάνω στο ψυγείο.

«Φεύγω και καλά κρασιά. Το αρσενικό 
είναι στο ντουλάπι. Μαίρη.»

τίποτα ψιλά
Βασίλης 
ΚυριακίδηςΒγαίνει ο ήλιος. Μετακινείς το αμά-

ξι για να σε πιάνει. Κρυώνεις. Είναι 
ωραία έξω. Σχεδόν καλοκαίρι, θα 

ζεστάνει γρήγορα. Το καλοριφέρ κλειστό 
για οικονομία στη βενζίνη. Εχει 10 Ε μέσα, 
μετά βίας για να γυρίσεις. Σου κόψε και τα 
κράτησες χθες στο τραπέζι. Φεύγοντας το 
πορτοφόλι σου είχε αυτό το κόκκινο χαρτο-
νόμισμα μόνο. Όχι ότι και πριν είχε πολλά 
περισσότερα, άντε δυο μπλε. Είναι δυνα-
τόν να μην υπάρχουν τίποτα ψιλά πουθενά; 
Αναρωτήθηκες καμιά δεκαριά φορές και 
την πρώτη φορά η απάντηση ήταν θετική. 
2,5 ευρώ σε πενηντάλεπτα ξεχασμένα στο 
αμάξι έγιναν σάντουιτς. Δεν είχες φάει τίπο-
τα όλη μέρα.

— Πόσο έχει το σάντουιτς;
— 2.20.
— Α, ορίστε έχω και ψιλά.
Το ντεπόζιτο και το στομάχι σου είναι στο 

ίδιο ποσοστό γεμάτα. Να ’ταν αυτά προβλή-
ματα. Τελικά είναι τι επιλέγεις να σκεφτείς. 
Ξεκινάς να γράψεις για το πόσο όμορφη 
είναι η φύση όταν ξυπνάει αυτή την επο-
χή. Και τώρα σκέφτεσαι το σάντουιτς και 
πεινάς. Ακόμα χειρότερα θα μπορούσες να 
σκέφτεσαι το πόκερ και τη διαχείριση των 
χρημάτων από όλους αυτούς τους συνετούς 
ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά αυ-
τήν την ώρα. Το κάνεις.

Φοβάσαι. Η πρωινή γαλήνη ξεθωριάζει. 
Η συχνότητα των αυτοκινήτων αυξάνει. Βί-
αια. Τα πουλιά στους θάμνους συνεχίζουν να 
χοροπηδάν στα κλαδιά, και να κελαηδούν. 
Προσαρμοσμένα. Περνάει ένα φορτηγό. Οι 
μπλε, κόκκινες, κίτρινες πινελιές ανάμεσα 
στα χόρτα, κινούνται τώρα κατά τη φορά 
των μηχανικών κτηνών, σαν να προσπα-
θούν να ξεφύγουν από πίνακα του Μονέ. 

Δύο λεωφορεία. Αμάξια πιο γρήγορα, οι αρ-
γοπορημένοι. Ένα μπατσικό. Ο μπάτσος με 
αργή περιστροφή του κεφαλιού 90 μοιρών 
κοζάρει τον ένοικο του μοναδικού αυτο-
κινήτου στο τεράστιο πάρκινγκ του αθλη-
τικού κέντρου της Φλώρινας. Σ΄ αυτή την 
αστυνομοκρατούμενη πόλη, είναι πιθανό 
να σε ζυγιάσει για να δει τι παίζει. Σαν πρω-
ινή μαλακία ας πούμε. Ας έρθει. Έχεις χρό-
νο να ξοδέψεις. Το μόνο παράνομο πράγμα 
που έχεις στη κατοχή σου.

Έρχεται ο πούστης. Τα γνωστά. Παρκά-
ρει από πίσω. Χτυπάει κοφτά τη σειρήνα. 
Αυτή που ακούγεται «σόρρυ χάσατε». Βγαί-
νει απ’ το τζιπ. Το Rayban είναι πραγματικό-
τητα. 

— Καλημέρα κύριε. Τρισάρδελος.
ΟΚ το πιάσαμε το τριαρέ τελικά, σκέφτε-

σαι. 2 λοζέ και ένα στο φλόπ.
— Καλημέρα. Δεν ανοίξαμε ακόμα, μπο-

ρείτε να περάσετε αργότερα;
Τι το ήθελες. Έτσι αναγκάζεσαι αντί για 

εξακρίβωση στοιχείων να κάνεις full demo 
του αυτοκινήτου. Του εξηγείς παράλληλα 
την ιστορία σου, ότι είσαι φοιτητής και δεν 
είχες λεφτά για ξενοδοχείο. Παραλείπεις 
να αναφέρεις τη συμμετοχή σε παράνομο 
παίγνιο, αν και μπαίνεις στον πειρασμό. Οι 
μπάτσοι στη Φλώρινα είναι ικανοί να σε 
συλλάβουν για το παραμικρό, αλλά όχι για 
το πόκερ. Το ότι παίζουν και αυτοί το γνωρί-
ζεις από προσωπική εμπειρία.

Σαν να μην πιστεύει κανείς την ιστορία 
σου. Χτες μετά την ήττα αποφάσισες να κα-
ταλύσεις στο πάρκινγκ της σχολής. Στο πα-
νεπιστήμιο γίνονταν αντιρατσιστικό πάρτι 
με 1 ευρώ τη μπίρα, σε ένα ποτ που συγκε-
ντρώνονταν για πρόσφυγες. Όταν εξηγού-
σες στους αναρχικούς την κατάσταση σου 
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το ψάρι
Θεοδώρα Ευ-

αγγελοπούλου

Ι. Ψάρια, ζώα του νερού, διάφορα

ή, εν πάση περιπτώσει, ότι είχαν καταλά-
βει το χώρο διαμονής σου, γελούσαν αλλά 
κανείς δεν σε κερνούσε καμιά μπίρα. Στην 
εξακρίβωση, μέναν. Ένας ψιλογνωστός σου 
είπε στα μεθυσμένα: «Εγώ είμαι εδώ!» και 
δε σου ξαναμίλησε. Αν και τζογαδόρος, δεν 
πίνεις και απ’ τό παγκάρι των μεταναστών.

Ο μπάτσος απηδύει, αν υπάρχει τέτοια 
λέξη. Του προτείνεις :

— Για να μην πείτε συν τοις άλλοις ότι 
σας δωροδόκησα μπορείτε να μου δώσετε 
5 ευρώ για κανένα σάντουιτς και καφέ;

— Θα αστειεύεσαι, βέβαια.
Δεν έχεις δει άλλη φορά, μπάτσο να φεύ-

γει τόσο γρήγορα από το τόπο του εγκλήμα-
τος.

Ζούμε σε περίοδο βαριάς οικονομικής 
ύφεσης. Ο ήλιος αρχίζει να καίει και χρειά-
ζεται να μετακινήσεις το αμάξι στην αρχική 
του θέση. Σε λίγο ανοίγει η σχολή. Θα τη 
βγάλεις εκεί. Την τράκα τον καφέ δεν τη γλι-
τώνεις. Με τη πείνα τα βγάζεις πέρα αλλά 
χωρίς καφέ δε γίνεται. Τίποτα ψιλά δεν 
υπάρχουν πουθενά; Αναρωτιέσαι.

Είχε μέρες που παρατηρούσε εκείνο το 
ψάρι. Στην αρχή αδιάφορα. Από περι-
έργεια. Μετά ανησυχία. Καθόλου δεν 

του είχε δώσει σημασία, όταν το είχαν πρω-
τοφέρει μέσα σε μια πλαστική σακούλα μαζί 
με κάτι άλλα ψώνια από το σουπερμάρκετ. 
Συχνά-πυκνά, όμως, την ώρα που αυτός 
προσπαθούσε να ανακαλέσει τον επόμε-
νο μονόλογό του, αντιλαμβανόταν με την 
άκρη του ματιού του μια έντονη κινητικότη-
τα μέσα στη δεξαμενή. Του αποσπούσε λίγο 
την προσοχή, αλλά τι να κάνει; Ψάρι ήταν. 
Δε μπορούσε να του επιβληθεί η ακινησία.

Αυτά στην αρχή. Γιατί, τις τελευταίες 
μέρες το ψάρι πιο πολύ επέπλεε παρά κολυ-
μπούσε. Ή ό,τι άλλο, τέλος πάντων, κάνουν 
τα ψάρια μέσα στο νερό. Περίγελος των 
μπαρμπουνιών και όλων των ψαριών του 
αλμυρού νερού. Ερήμην του. Αυτό, ίσως 
απλά, να βαριόταν να χρησιμοποιήσει το 
πτερύγιό του με τον τρόπο που θα περίμενε 
κανείς από κάποιον του είδους του. Με χα-
ρακτηριστική νωθρότητα έκοβε κάνα-δυο 
βόλτες και όταν πια κουραζόταν επέστρεφε 
στη θέση του κοντά στην επιφάνεια. Κρεμα-
σμένο πάνω απ’ τα φύκια σαν κρακεράκι. 
Με λέπια ξεβαμμένα και ωχρά -θαρρείς και 
έμεινε μισή η προετοιμασία του για κάποιο 
διαγωνισμό ψαρόσουπας και δεν πρόκανε 

η κυρά του να το ξεκοκαλίσει ολόκληρο. 
Οι βρόγχοι του, αναγκαστικά έφερναν εις 
πέρας τα απολύτως αναγκαία. Ξεχαρβαλω-
μένα αυτά τα δήθεν πνευμόνια, άρμεγαν 
το λιγοστό οξυγόνο του νερού της δεξαμε-
νής, που είχε θολώσει, λες και το ψάρι αυτό 
κρυφά κάπνιζε μανιωδώς. Περίπτωση που 
θα δικαιολογούσε και τα κιτρινισμένα άκρα 
του. Ωχρά. Και με μάτια αγελάδας κοίταζε 
τον Μιλούθ να το κοιτάζει. Απορημένα. Και 
έπειτα πάλι το ίδιο. Αφού τα πάντα ξεχνιό-
ντουσαν γρήγορα. «Σύντομη μνήμη ψαριού, 
σου λέει ο άλλος. Τριών δευτερολέπτων. 
Ευλογία.»

Στο άκουσμα της φωνής του, ο Μιλούθ 
επανήλθε στην πραγματικότητα και σταμά-
τησε να παρατηρεί το ψάρι. Αναρωτήθηκε 
αν οι θεατές των πίσω σειρών θα μπορού-
σαν να το διακρίνουν. Με βιαστικά βήματα 
βγήκε από το δωμάτιό του και κατέβηκε 
τη σκάλα που ακόμα έτριζε. Μα καλά, δε 
θα την έφτιαχναν ποτέ; «Τι περιμένουν; Να 
γκρεμοτσακιστεί κανένας και να έχουμε 
άλλα;» Διέσχισε τη σκηνή και για μια ακό-
μα φορά αισθάνθηκε τα βήματά του βαριά. 
Σαν τα σανίδια να μην άντεχαν το βάρος 
του. Παρηγορήθηκε στη σκέψη πως ακό-
μα κουβαλούσε παραπανίσια κιλά από τις 
καλοκαιρινές διακοπές του. Θα ξεκινούσε 
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δίαιτα από Δευτέρα. Το έβλεπε και στα μά-
τια των συναδέλφων του. Επρεπε να χάσει 
κιλά. Λαχανιασμένος φτάνοντας στα πίσω 
καθίσματα κοίταξε ψηλά, το δωμάτιό του. 
«Γαμώ το.» Το ψάρι πουθενά. Θα νόμιζε κα-
νείς πως φύλαγε ένα ενυδρείο μισογεμάτο 
με μπαγιατεμένη σούπα. Και ούτε καν ψα-
ρόσουπα!

— Δεν έχουν το θεό τους!
— Εμένα μου λες.
— Καλησπέρα κύριε Μιλούθ. Νωρίς-

νωρίς σήμερα.
Οι καθαρίστριες. Την κατάλληλη στιγμή. 

Θα προσπαθούσε με ευγενικό τρόπο να τις 
παρακαλέσει να καθάριζαν πιο συχνά το 
ενυδρείο. Πώς να τους το έλεγε, όμως, χω-

ρίς να παρεξηγηθούν; Είχαν και αυτές του 
κόσμου τις δουλειές. Και ήταν μόνο δύο. 
Μήπως να τους έδινε ένα μικρό χαρτζιλίκι 
για να αποφύγει τις παρεξηγήσεις; Από την 
άλλη πάλι, δουλειά τους δεν ήταν; Να δια-
τηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του 
θεάτρου, συμπεριλαμβανομένου και του 
σκηνικού;

— Ναι, ναι. Εβρεχε. Πήρα το μετρό.
Πού να έμπλεκε; Θα άδειαζε ο ίδιος τη 

δεξαμενή και θα αγόραζε ένα καινούριο. 
Πόσο να έκανε; Δέκα-είκοσι ευρώ; Μικρό το 
κακό. Κανείς δε θα το καταλάβαινε. Κανείς 
δεν θα το θυμόταν. Και το ψάρι; Θύμα του 
ελληνικού δημοσίου. Ερήμην του.

έχε γεια
Γιώργος 
ΠαναγιωτίδηςΠλησίασε στο νιπτήρα γυμνός και το 

πάχος της κοιλιάς του ανασηκώθη-
κε σαν ακούμπησε την κρύα πορ-

σελάνη. Χώρεσε το κρανίο του κάτω από 
τη βρύση κι απόλαυσε τους κυματισμούς 
του ζεστού νερού στα μεγάλα αυλάκια που 
έκανε το λίπος στο λαιμό του. Ευθύς σχημα-
τίστηκαν ορμητικά ρυάκια, γλείφοντας τον 
όγκο του, κυκλώνοντάς τον και καταλήγο-
ντας στο μωσαϊκό δάπεδο, μια λιμνούλα 
θολή που άπλωνε μέχρι να χαθεί μες στου 
σιφωνίου το βρομερό άνοιγμα.

Επιδέξια απάλλαξε το κεφάλι του από 
τη δύσκολη θέση και το βόλεψε στους στε-
νούς του ώμους. Κοιτώντας με ορθάνοιχτα 
μάτια την οροφή του μπάνιου, σείστηκε να 
διώξει το νερό από πάνω του, χώνοντας με 
βία τους παραφουσκωμένους δείκτες του 
μες στα μικρά αυτιά του. Κτύπησε μετά δυο 
φορές με τεντωμένες παλάμες το χαλαρό 
του υπογάστριο κι αναστέναξε κρεμώντας 
ως το πιγούνι την μπλάβα του γλώσσα. Το 
σωρευμένο πάχος του λαιμού του ταλα-
ντεύτηκε.

Αμέσως μετά χτύπησε τα ποδοδάχτυλά 
του στην υγρασία παρατηρώντας τα. Ξεκί-
νησε από τα δυο μικρά για να καταλήξει σ’ 
ένα ηχηρό πλατς των δυο μεγάλων. Τα ξα-
ναχτύπησε. Το έκανε πέντε λεπτά συνεχώς 
αυτό με ρυθμό. Σταμάτησε ξαφνικά. Κοι-

τάχτηκε στον καθρέφτη. Απέναντί του και 
πίσω απ’ το νέφος των ατμών ελάχιστα δι-
ακρινόταν το τερατώδες αχλαδόσχημό του 
σώμα. Βύθισε τα χέρια στα κρεμασμένα 
στήθη του με ερευνητική σπουδή. Άρχισε 
να τα μαλάζει κι αυτό κράτησε άλλα πέντε 
λεπτά.

Έστρεψε το κεφάλι του ένα τέταρτο δε-
ξιά. Στον τοίχο μια ελαιογραφία περίτεχνη 
χωρίς κορνίζα έσταζε τους υγροποιημένους 
υδρατμούς που τη μούσκευαν. Ένα ψάρι γί-
γαντας με μάτια πεταγμένα, πρησμένα χεί-
λη κι αγκάθινη χαίτη ως τρομερή τιάρα να 
καθορίζει τη ράχη του. Άνοιξε τα χέρια του 
όσο του επέτρεπαν τα κυβικά τετραγωνι-
κά του χώρου και το πλεόνασμα των κιλών 
του. Όπως το ζωγραφισμένο ψάρι που ήταν 
με τα βράγχιά του ολάνοιχτα σα θωρηκτό 
με τον εξοπλισμό του. Το κοίταξε στα μάτια 
και μάσησε απ’ το νερό που κύλαγε πάνω 
στο πρόσωπό του όσο κατέληγε μες στο τε-
ράστιό του στόμα. Το σάλιο του κι η θερμή 
υγρασία κολπώσανε τα μάγουλα του. Φάτε 
μάτια ψάρια, είπε και μάζεψε συστηματι-
κά με τον αντίχειρά του όσο νερό παρέμε-
νε στο σώμα του εγκλωβισμένο σε μόνιμες 
πτυχώσεις. Λίγο εκεί που θα ’πρεπε να είναι 
η μέση του και λίγο εκεί που κρυβόταν ο 
αφαλός του. Ακούστηκε κι απ’ το σιφώνιο 
κάτι σα ρέψιμο καθώς κύλησε και χάθηκε κι 
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η τελευταία σταγόνα.
Σχεδόν στεγνός ανασήκωσε το δεξί του 

πόδι με τη λεκάνη μαζί, αφού από το βά-
ρος φοβόταν να λυγίσει το γόνατο παρά 
μόνο λίγο. Έγειρε προς τ’ αριστερά το πόδι 
που πατούσε, το σώμα προς τα δεξιά για να 
ισορροπήσει ως άλλος σχοινοβάτης. Ταλα-
ντεύτηκε μια φορά εμπρός, μια φορά πίσω 
και ισορρόπησε. Προέταξε το ανασηκωμέ-
νο πόδι δέκα εκατοστά κι αποφασιστικά 
στερέωσε στο δάπεδο τη μουλιασμένη του 
πατούσα. Στην επόμενη κίνηση το άλλο πόδι 
ακούμπησε χάμω με τη φτέρνα κι αυτό έγι-
νε αιτία να γλιστρήσει. Χάθηκε το ψάρι από 

μπρος του κι ο κόσμος όλος. Κατακλυσμιαία 
πετάχτηκε το δεξί πόδι προς τα πάνω, το 
αριστερό λύγισε μ’ ένα κρακ κι εξαπλώθη-
κε με πάταγο όλο του το σώμα στο πάτω-
μα. Κατά την πτώση, χτύπησε το κεφάλι 
του στην άκρη του λουτήρα κι αντήχησε το 
σπάσιμο περίεργα μες στο λουτρό και μες 
στ’ αυτιά του.

Λίγο νερό έγλειψε το υπερφυσικό κι 
αστείο αυτό πλάσμα, το σώμα του, τα μέλη 
του όπως συμπιέζονταν, μια μάζα ξέχει-
λη στο πάτωμα του μπάνιου. Έστρεψε τα 
γουρλωμένα μάτια του προς το ψάρι και ψι-
θύρισε: Έχε γεια.

άριελ ΙΙ
Μαρέττα Σι-
δηροπούλου Ήταν η τελευταία μέρα που είχε πό-

δια κι είπε να κάνει ό,τι κάθε Σάβ-
βατο, μιας κι ο καιρός ήταν καλός. 

Θα πήγαινε για τρέξιμο. Έμπαινε άνοιξη κι 
είχε περάσει ένας χρόνος ακριβώς από τότε 
που άφησε το σπίτι της στη θάλασσα.

Το θαλάσσιο σπίτι της, τη φωνή και την 
ουρά της.

Είχε πάει τότε στον Υδροβιότατο. Του 
είχε πει «θέλω να φύγω για ένα χρόνο. Να 
ακολουθήσω το δρόμο της γιαγιάς, να δο-
κιμάσω». Της είπε εκείνος για όλα τα ρίσκα, 
για τους ανθρώπους της στεριάς, το χλώριο 
και το νέφος, αλλά δεν μπόρεσε να την με-
ταπείσει.

Κι έτσι έγινε. Κι η συμφωνία ήταν αφω-
νία κι ένα ολοκαίνουριο ζευγάρι πόδια. 
Ψηλά, χωρίς φλεβίτιδα κιρσούς και ραγά-
δες. Ψηλά, σχεδόν ανθρώπινα.

Τραβάει τώρα τα κορδόνια, σφίγγει τα 
αθλητικά παπούτσια της και φεύγει από το 
σπίτι με ρυθμό. Κατεβαίνει τη Βασιλίσσης 
Όλγας. Ωραία μέρα. Περνάει έξω απ’ τη 
βουλή και τα περιστέρια σκορπίζονται μες 
τον ήχο των φτερών τους. Φτερά και πόδια. 
Τι τύχη να έχουν και τα δύο. Για εκείνη τα 
σημάδια φθοράς είχαν αρχίσει να φαίνο-
νται. Τον τελευταίο μήνα έκανε κάθε μέρα 
απολέπιση.

Αυτό το ξημέρωμα θα έπρεπε να μπει 
ξανά στο νερό και να επιστρέψει. Ας μην 
το σκέφτεται. Μπαίνει στον κήπο, περνάει 

δίπλα απ’ τα τραπεζάκια της καφετέριας. 
Ωραία μέρα, σχεδόν κλισέ. Μικρά φωσφο-
ρούχα συννεφάκια. Και νάτος. Τρέχει κι αυ-
τός σχεδόν κάθε Σάββατο στον εθνικό κήπο. 
Κρύβεται τώρα πίσω απ’ τα δέντρα. Και νά-
τος πάλι, φως στα μαλλιά του — τριγύρω 
του — από μέσα του ένα διάφανο φως. Τα 
μαλλιά του χορεύουν σαν φύκια κι η πλάτη 
του ολόισια απομακρύνεται.

Αυξάνει το ρυθμό και τρέχει από πίσω 
του. Πρέπει να του μιλήσει. Τον πλησιάζει 
αρκετά, με κομμένη ανάσα, κι όταν πια εί-
ναι πέντε μικρά βήματα πίσω του, του μιλά-
ει. Μα εκείνος δεν ακούει τίποτα, συνεχίζει 
να τρέχει και το κεφάλι μπροστά. Η Άριελ 
προσπαθεί πιο δυνατά. Τίποτα. Η Άριελ ξε-
φωνίζει τώρα.

Και τότε εκείνος κάτι ακούει, γυρνάει 
προς το μέρος της αργά κι εκεί, μέσα στις 
φωνές των παιδιών του κήπου, κοιτάζονται 
στα μάτια για πρώτη φορά ενώ τα πόδια 
τους τρέχουν επιτόπου. Ευτυχία. Πόσα δευ-
τερόλεπτα κρατάει; Οι καρδιές τους χτυπά-
νε η μια απέναντι στην άλλη, τα πόδια τους 
τρέχουν σταθερά στην ίδια γη, στον ίδιο 
κήπο, τρέχουν χωρίς να απομακρύνονται. 
Κοντά πολύ κοντά σε ένα ελάχιστο σημείο 
απομάκρυνσης.

Χωρίς να σταματήσει να τρέχει επιτό-
που, εκείνος βγάζει τα βότσαλα απ’ τα αυ-
τιά. Πρώτα το ένα κι ύστερα το άλλο, βια-
στικά. Τώρα, χωρίς τους Dire Straits στα αυ-
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τιά, την ακούει πολύ καλύτερα. Βάζει τα βό-
τσαλα στην τσέπη του και της λέει με φωνή 
ίδια με τη δική της «τρέχουμε μαζί προς το 
στάδιο»;

Έχει ωραία φωνή.
Και τώρα τρέχουνε μαζί προς το στάδιο. 

Κι αυτή προσεύχεται, προσεύχεται στον 

Ποσειδώνα να ναι γεμάτο με νερό, σαν τε-
ράστια μαρμάρινη πισίνα για να τρέχουν 
ολόκληρο το βράδυ εκεί απέξω επιτόπου, 
μέχρι το ξημέρωμα κι ύστερα, όταν έρθει η 
ώρα, να μπουν στο νερό μαζί μέχρι τη μέση 
και να το βάλουν στα πόδια.
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δένδρο
αντιόπη 

αθανασιάδου

Ο κορμός ερχόταν στάζοντας χυμούς, το δάμασμα πονούσε, τον ξε-
φλούδιζα, έβγαζα τα βρύα, τον αγκάλιαζα. Το δένδρο έπρεπε να 
καταλάβει πως θα πεθάνει και θ’ αναστηθεί.

Πολύ αργότερα, χωρισμένο σε σανίδες αλλά ακόμα δένδρο αντιστέκο-
νταν με αγκίδες που πλήγωναν.

Υπέκυπτε στην πλάνη. Οι πληγές του γιατρεύονταν, δουλειά αριστούρ-
γημα, γινόταν σα μωρό που το νανούριζαν τρυφερά.

Μετά, το τρύπημα και το συναρμολόγημα.
Πριν απ’ αυτό το σκάλισμα.
Πόδια γρύπα, πόδια λιονταριού, στις ακμές της επιφάνειας χαράζονταν 

μια μπορντούρα από φρούτα ή λουλούδια, υπήρχαν τρία τέσσερα σχέδια 
και μερικοί φέρναν δικά τους. Εμαθα κι εγώ, είχα ευκολία, έκανα και κι εγώ 
δικά μου, μέλισσες, ψάρια.

Δε μ’ άφησαν όμως, ήθελαν τα παραδοσιακά.
Υστέρα τα λούστρα. Το δένδρο έμενε μόνο, αναπαύονταν, το ’παιρνε 

απόφαση.
Τέλος περνούσαμε τα μπρούντζα. Έρχονταν γύφτος μάστορας, έπαιρνε 

τα μέτρα, κι έφερνε τα βραχιόλια κι άλλα στολίσματα για τη βάση και τα 
πόδια. Ήταν θαύμα πως τα πέρναγε, το μέταλλο ακόμα ζεστό, εύπλαστο 
άνοιγε για μια στιγμή, σα γέννα ήταν και μετά έσφιγγε γύρω από το ξύλο. 
Μύριζε από κάτω το δάσος.

Έτσι αρματωμένο έπαιρνε το δρόμο για το σπίτι του πελάτη. Το φόρτω-
ναν, το δένανε, το ξανάβλεπα για καμιά επιδιόρθωση ή λούστρα. Ο πατέρας 
μού ’χε δείξει μερικά που τα ’χε φτιάξει ο παππούς του, κάπως πιο παλαιικά 
τα σχέδια, αλλά τα ξύλα άφθαρτα, πιο όμορφα ακόμα. Τέτοια έπιπλα είχαν 
ξεχάσει τα δάση τους, κάτω τους φώλιαζαν τη μέρα άτακτα παιδιά με ανα-
γνώσματα απαγορευμένα και τη νύκτα, αν ανήκαν σε σπίτια Ρωμαίων, οι 
σπιτικοί θεοί.

Καμιά φορά εκτός από έπιπλα μας παράγγελναν σταυρούς. 
Σταύρωναν τους εγκληματίες, τους ληστές και τους αντάρτες. Δύσκολη 

δουλειά ο σταυρός κι ας φαίνεται απλή. Το κάθετο δοκάρι είναι θεόψηλο 
και μονοκόμματο, ολόκληρο δένδρο 4 μέτρα ύψος χλωρό και δύσκολο να 
δουλευτεί.

Δεν είχα ξαναδεί. Έφεραν το δένδρο και συμφώνησαν να ’ρθουν να τον 
παραλάβουν με δικούς τους ανθρώπους σε δυο μέρες.

Η δουλειά έγινε έξω στην αυλή. Ο κορμός τρυπήθηκε στο κατάλληλο 
ύψος και το οριζόντιο δοκάρι στερεώθηκε με τέχνη και καρφιά. Ο γύφτος 
έφερε και περίσσια που φυλάχτηκαν σε ένα πανί και δόθηκαν για τα χέρια 
και τα πόδια του σταυρωμένου. Μαζί σκοινιά. Δεν είχα ξαναδεί ούτε σταύ-
ρωση.

Όταν τέλειωσε ο σταυρός. σούρουπο, κάθισα ιδρωμένος. Μια αγωνία 
με πλησίασε, το σκυλί μας ούρλιαξε, χωρίς λόγο, στο κοτέτσι ανταριάστη-
καν οι κότες, το δένδρο-σταυρός ανέβλυσε τους χυμούς του, άρχισα να 
κλαίω, όλα μου φάνηκαν ψέματα, το σπίτι μας, η αυλή του, τα εργαλεία του 
πατέρα, η μάνα μου στη κουζίνα, τα παιδικά μου χρόνια, ο σταυρός σα ν’ 
ανυψώθηκε, πονάω είπε, η μάνα μου όρμησε στο κατώφλι, μ’ αγκάλιασε, 
τίποτα ανθρώπινο γύρω.
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Φυσούσε δαιμονισμένα. Από το πρωί. Ήτανε βράδυ κι ακόμα δεν 
έλεγε να κοπάσει.
Σκούπα που σάρωνε τα πάντα ο αέρας. Χαρτιά και τενεκέδες, 

ξύλα, σαρίδια διάφορα. Ως και μικρές πετρίτσες σήκωνε κι ένιωθες να σε 
πονάνε στο δέρμα.

Το δέντρο λύγιζε κι αντιστεκόταν. Ακακία νομίζω πως ήταν. Μπερδεύο-
μαι με τα δέντρα όταν δεν έχουν φύλλα ή άνθη.

Ξημέρωσε άλλη μέρα. Λες και δεν είχε υπάρξει η προηγούμενη. Μόνο το 
δέντρο μαρτυρούσε τι πέρασε. Ένα κλαδί του, το πιο μεγάλο, έγερνε τσακι-
σμένο.

Όταν είδα το παιδί με το πριόνι μου κακοφάνηκε. «Τι γυρεύεις εδώ», του 
είπα. Κι εκείνο με λύπη στα μάτια «Δεν μπορώ να το βλέπω έτσι», μου απά-
ντησε, δείχνοντας με τα μάτια το κλαδί. Δεν είπα άλλο και το ’κοψε. 

Το ’συρε και το πέταξε στο πλάι του κήπου.
Έμεινε ακρωτηριασμένο το δέντρο.
Πέρασαν μέρες, ίσως και μήνας. Όταν το είδα δεν πίστευα στα μάτια 

μου. Εκείνο το κλαδί, που έσπασε ο αέρας και που πριόνισε άγαρμπα το 
παιδί, είχε βγάλει φύλλα. Φύλλα καταπράσινα.

Έμεινα να το κοιτάζω. «Για δες», σκέφτηκα. «Η φύση έχει τους νόμους 
της. Τελικά ήταν ένα ζωντανό κλαδί.»

Το σήκωσα και το έστησα στο φράχτη. Τιμής ένεκεν. Στην Άνοιξη.

τοδέντρο

θεοδοσία
ράπτου
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το
νανονουάρ
κατασκευάζοντας μια κοινή νουβέλα

βασισμένη τρόπον τινά
στους κώδικες του νουάρ μυθιστορήματος

Δημήτρης Δρένος
Μαρέττα Σιδηροπούλου

Τα τρία κείμενα που παρουσιάζονται 
ενδεικτικά, προέρχονται από τις 

ασκήσεις με θέμα "Μια βιογραφία" 
και "Μία συνάντηση"
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Είμαι το είδωλο του στα μάτια της μάνας 
του. Το μόνο που είχε ποτέ τις πρέπου-
σες διαστάσεις.

Σαν όλα τα μωρά γεννήθηκε ζαρωμένο — 
σαν τον αιώνα τον ίδιο που ζάρωνε από φόβο 
για τους Πρώσους και τους Αυστροούγγρους, 
για τους Τσάρους με τα κνούτα τους, τους 
Βρετανούς gentlemen που γδέρναν τίγρεις 
στο Κονγκό, τους Γάλλους αριστοκράτες που 
κολλούσαν σύφιλη τις κοπέλες που δεν είχαν 
φράγκα, εκεί στο fin du siècle.

Είμαι το είδωλο του — αυτού που παρέμει-
νε ζαρωμένος — στα μάτια των συμμαθητών 
του σε ένα σχολείο χωρικών στον τόπο Τ. στην 
επαρχία Π. στη χώρα Γ. ή Α. ή Ι.

Τα μάτια ήταν όλο κοροϊδία για τη στρεβλή 
του ύπαρξη. Έμοιαζε με τα ξερά δέντρα που 
στέκονταν διάσπαρτα στη χέρσα έκταση.

Αυτοί το σκάγαν απ’ το μάθημα. Τρέχανε 
στα δέντρα — κραταιά χέρια κράδαιναν τσε-
κούρια.

Αυτός — που πάντα θα ήτανε μικρός μα 
ποτέ παιδί — πάλευε με την πένα. Ήταν το 
μόνο που μπορούσε να βαστάξει…

…όπως και το περίστροφο. Είμαι το είδω-
λο του νάνου σε μια λίμνη από βρόχινο νερό 
μετά τη λήξη της μάχης στα πεδία του Τιντο-
ρέτο. Οι δυνάμεις 3 χωρών είχαν καθηλωθεί 
για βδομάδες στα χαρακώματα. Η επέλαση 

εκείνου του πρωινού δεν έμελλε να αλλάξει 
κάτι. Όλοι θα παρέμεναν καθηλωμένοι — ως 
λείψανα. Ο νάνος σύρθηκε — ήξερε πως είχε 
σκοτώσει και είχε σκοτωθεί — ως τη λίμνη. 
Με το νερό ξέπλυνε το αίμα. Είχε σκοτώσει, 
είχε σκοτωθεί και ωστόσο διαπίστωνε πως 
ήταν ζωντανός.

Είμαι το είδωλό του σε ένα καθρέφτη σε 
ένα καμαράκι του Trinity College. Κανείς — 
ούτε καν εγώ — δεν ξέρω πως βρέθηκε ο 
νάνος στο Cambridge. Υπήρξε ακτίνα του πε-
ρίφημου Κύκλου αν και ποτέ οι ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες δε συνέλαβαν το είδωλό του. 
Μελέτησε το Tractatus. Και ο Wittgenstein ένα 
βράδυ του είπε στο αυτί: «Νάνε, τα όρια της 
γλώσσας είναι τα όρια της σκέψης.»

Είμαι το είδωλο του νάνου στο ποτήρι 
του ποτού του. Το πίνει πάντα “μετά”, πάνω 
στον ξύλινο πάγκο της ρεσεψιόν του Λωτρέκ. 
Ο νάνος πίνει, ο νάνος καπνίζει, σκοτώνει ή 
γαμά με ξυλοπόδαρα. Φωτίζει τις νύχτες ως 
αμπαζούρ, νυχτώνει τις μέρες με ένα του νεύ-
μα. Και ποτέ δε μιλά με περισσότερες από 3 
λέξεις. Δε θέλει να αποκαλύπτει τα όρια της 
σκέψης του.

Καλύτερα που μας μίλησαν τα είδωλά του. 
Ο ίδιος απλά θα μας έλεγε: «Είμαι ο νάνος» 
(και μετά θα άνοιγε — μέσα του — παρένθεση 
με χίλιες ιστορίες).

ετερογραφία του νάνου

αυτοβιογραφία της sansette

Γεννήθηκα στο τρένο απ’ το Παρίσι στη 
Ρουέν.
Νιώθω ότι μετράω από τότε έντεκα χι-

λιάδες χρόνια. 
Επίσημα είναι λιγότερα από τριάντα. 
Λίγα ξέρω για το παρελθόν. Άργησα να κα-

ταλάβω ότι η μάνα μου ήταν απ’ τον κόσμο κι 
ο πατέρας μου απ’ τον υπόκοσμο. 

Κι οι άνθρωποι του υποκόσμου περνά-
νε απευθείας στον ουρανό. Δεν υπάρχει γι’ 
αυτούς το μεσαίο στάδιο του κόσμου να ζή-
σουν.

Σπάνια επισκέπτομαι τη μάνα μου στη 
Ρουέν. Αν είχα ακόμη χρόνο, θα το διόρθωνα.

Ζει με τις γάτες και τις αναμνήσεις της. Εί-

ναι φορές που γάτες κι αναμνήσεις γίνονται 
ένα. Την τυλίγουν αθόρυβα, ζητώντας τροφή 
και ύστερα την αφήνουν μόνη.

Τη θυμάμαι να μου τραγουδάει στα πολω-
νικά, ξυπνώντας με μες τη νύχτα, με λέξεις 
αλλόκοτα οικείες και φωνή βαθιά ελπίδα.

Τη θυμάμαι να ισορροπεί σ’ ένα αόρατα 
λεπτό σύρμα πολύ κοντά στον ουρανό. Στο 
πρόσωπό της όλα τα χρώματα της τέντας του 
τσίρκου.

Θ’ ακολουθούσα τον ίδιο αόρατο δρόμο, 
αν δεν γεννιόμουν με το ένα μάτι τυφλό. Η 
μάνα μου έλεγε ότι πήγε και τρύπωσε εκεί ένα 
αστέρι, όσο ήμουν ακόμα στην κοιλιά της.

Κι όντως , το δεξί μου μάτι έχει μέσα ένα 
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μικρό αστραφτερό σημάδι. 
Αυτό με κάνει να ’χω ένα από τα πιο αστρα-

φτερά μάτια στον κόσμο. 
Γυαλίζει τόσο που δεν βλέπω έξω απ’ 

αυτό. 
Αυτό το αστέρι, μπορεί να έφταιξε που δεν 

ανέβηκα στα ύψη, με έκανε όμως αστέρι κι 
εμένα στην σκοποβολή. Με ένα μάτι λιγότερο 
είμαι ανίκητη στο σημάδι. 

Φτάνει να μου υποδείξει κάποιος το στό-
χο.

Δεν ήμουν ποτέ καλή στο να τους βρίσκω 
μόνη. 

Αν έχω στόχο, έχω σημάδι.
Μιλώντας για αναπηρίες, έχω και μία λι-

γότερο εμφανή, που κάποιες φορές, όσο κι αν 
νομίσει κανείς το αντίθετο, μπορεί να στάθη-
κε εμπόδιο στην ζωή μου ως τώρα. 

Δεν φοβάμαι. 
Εννοώ, καθόλου. 
Εννοώ ποτέ και τίποτα. 
Μη νομίσετε ότι το λέω για να δηλώσω 

τολμηρή κι ατρόμητη. Αυτό συμβαίνει γιατί 
για ανεξήγητους λόγους, δεν υπάρχει μέσα 
μου η αίσθηση του φόβου ή ίσως για λόγους 
πάλι ακατανόητους, δεν έχει εμφανιστεί ακό-

μια συνάντηση

μη. Και τώρα μοιάζει να είναι αργά. Για οτι-
δήποτε.

Με αποκαλούν μοιραία. Δεν ξέρω γιατί. 
Εγώ ζω μόνο τη ζωή μου προσπαθώντας. 
Ένα μόνο δεν προσπάθησα, κι ας επέμε-

ναν οι άντρες — σε προσποίηση πραγματικού 
ενδιαφέροντος — ότι ο οργανισμός μου δεν 
το σηκώνει.

Να κόψω το κάπνισμα. 
Ήταν συνθηματικό σχεδόν. Πάντα αυτή 

η συμβουλή, με τα ίδια λόγια, το ίδιο ύφος, 
όλοι.

Αυτό το λευκό ατροφικό έκτο δάχτυλο στο 
χέρι, όμως, ήταν το πιο πιστό σιγαρέτο μου…

Τα γράφω όλα αυτά σήμερα, γιατί φοβά-
μαι για τη ζωή μου. 

Αυτό είναι σχήμα λόγου, βέβαια, γιατί, 
όπως είπαμε, τίποτα δεν με φοβίζει. Μα η 
γλώσσα είναι μικρή κι ας ξέρω λίγες λέξεις. 
Αλλά αν βρεθώ άκαμπτη σε ένα απ’ τα δωμά-
τια του Λωτρέκ κι η καρδιά μου έχει σταμα-
τήσει να χτυπά πάνω στην κόκκινη μοκέτα, 
θέλω να ξέρετε κάτι απ’ ό,τι ήταν η σιωπηλή 
Σανσέτ, εκείνη, με τα λιγότερα από δύο μάτια 
και τα πάνω από είκοσι δύο ονόματα.

1931
Ο Χούβερ με ένα νεύμα ανάβει για πρώτη 

φορά τα φώτα του Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ — 
ενώ οι Ιάπωνες φωνάζοντας “οχάιο γκοντζά-
μασου”, υπό το φως του αυτοκράτορά τους, 
εισβάλουν στη Μαντζουρία. Την ίδια στιγμή ο 
Κόσμος ανακαλύπτει τον μικρόκοσμο κοιτώ-
ντας μέσα από το μικροσκόπιο του Ότο Βάρ-
μπουργκ. Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δε 
νοιάζει τον Αλ Καπόνε — πλέον θα βηματίζει 
σε τέσσερα μέτρα στο Αλκατράζ.

1931
Η παραλία του Κόνι Άιλαντ μυρίζει καμένη 

καραμέλα. Ο αέρας ξεκλειδώνει τις φουρκέ-
τες των γυναικών και παίζει με τις φούστες 
τους. Δεν τις νοιάζει. Στα καρότσια έχουν 
μωρά, αγκαζέ κρατούνε άντρες με τραγιάσκες 
ή με ημίψηλα. Είναι σπουδαία μέρα στο Κόνι 
Άιλαντ. Είναι μεγάλη μέρα για τα παιδιά που 
τρέχουνε, τις γριές που το βράδυ θα μπερδέ-

ψουν τη δόση ζάχαρης στα γλυκά τους.
Σε λίγο η πόρτα κάτω από τη μεγάλη τέντα 

θα ανοίξει, και ο προφέσορ Σάμουελ Βάγκνερ 
με φωνή ιεροκήρυκα θα υμνήσει το μυστήριο 
της φύσης παρουσιάζοντας

την ηλεκτροφόρο κυρία Βολτάζ
και την γενειοφόρο δούκισσα Όλγα

Τον Κοκόμο Τραπίνι με το πρόσωπο του 
μουλαριού
και το Γηραιότερο Ανθρωπο της Γης

Τον Γουόρεν Τρέισυ, άνθρωπο ελέφαντα
και τον κύκλωπα Μπίνγκο

Την εγγαστρίμυθο Ραμόνα
και το νάνο.

Μια ψηλόλιγνη παρουσία ανάμεσα στο 
πλήθος κοιτάζει τις αφίσες. Κοιτάζει τον κύ-
κλωπα Μπίγκο μάτι μάτι, όπως του αξίζει. 
Ψάχνει για άλλα τρία σεντς στην τσάντα της. 
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Καθώς τα δάχτυλα ψάχνουν επίμονα ανάμε-
σα στην τρυπημένη φόδρα και το δέρμα, κα-
τευθύνεται προς την τέντα.

Η πρώτη σειρά είναι άδεια. Το πλήθος έχει 
αφήσει απόσταση ασφαλείας από τη σκηνή. 
Κάθεται στη μέση της πρώτης σειράς. Δε φο-
βάται. Νιώθει οικεία σε ό,τι οι άλλοι λένε φρί-
κη. Θέλει να μυρίζει τις ανάσες των αλλόκο-
των πλασμάτων, να βλέπει τα πιο μικρά ση-
μάδια στη βλογιοκομμένη τους επιδερμίδα. 
Θέλει να τη δουν, να την κοιτάξουν με εκείνη 
την έπαρση που γεννά η επίγνωση της απέ-
χθειας που προκαλούν. Θέλει να την αγαπούν 
όπως μόνο αυτά ξέρουν.

Ο προφέσορ Σάμουελ Βάγκνερ εμφανίζε-
ται στη σκηνή και το θέαμα αρχίζει.

Η Σάνσετ σβήνει το σιγαρέτο της, βγάζει 
τα λευκά γάντια και εύχεται βραχνά να είχε 
λίγο τζιν.

Στο καμαρίνι του ο νάνος φοράει τα ρού-
χα της παράστασης. Ακολουθεί το θίασο έξι 
μήνες — ξεκίνησαν από τις δυτικές ακτές και 
τώρα η τέντα τους βρέχεται από τον Ατλα-
ντικό. Λευκά παπούτσια. Είχε χρειαστεί τα 
χρήματα — και αυτοί χρειάζονταν έναν νάνο. 
Ριγέ μπλούζα. Θέλησε να γνωρίσει την Αμε-
ρική. Είχε την ηλικία του αιώνα και 31 χρόνια 
τώρα άφηνε το μικρό του σώμα να το παρα-
σέρνουν οι άνεμοι της ιστορίας. Παντελόνι 
από καμπαρντίνα. Περιόδευσαν σε χωριά και 
σε πόλεις. Οι άνθρωποι άφηναν τα άροτρα ή 
τους κονδυλοφόρους για να τρέξουν να τους 
δουν. Σε λίγο θα ’φευγε. Ναυτικό καπέλο. Σε 
λίγο θα ’φευγε.

Σήμερα ο νάνος θα ήταν ναυτάκι. Ένας 
Σεβάχ ο Θαλασσινός που χωράει στην τσέπη, 
δίπλα στο ρολόι με την αλυσίδα. Ένας νάνος 
που χωράει σε όνειρα, που χωράει στις φλέ-
βες των θεατών όταν το αίμα τους τρέχει πιο 
γρήγορα από την αγωνία, που χωράει σε κάθε 
τους σκέψη που θέλει να τους πείσει πως ναι, 
έχουν τις σωστές διαστάσεις, και πως ναι, ξέ-
ρουν να ερωτεύονται όπως πρέπει, και πως 
ναι, ο θεός δεν είναι θυμωμένος μαζί τους.

Δίχως σχεδόν να το καταλάβει ο νάνος ήταν 
στη σκηνή. Αρχισε να υποδύεται το ρόλο του 
— πως τον σκεπάζουν κύματα, πως τον κατα-
διώκουν τέρατα — ο άνθρωπος ελέφαντας, ο 
Κοκόμο Τραπίνι με το πρόσωπο γάιδαρου. Ο 
νάνος είναι στη σκηνή — και δεν είναι εκεί. Αν 
το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής, η ψυχή 
του δεν έχει να δρασκελίσει ψηλά κάγκελα. 

Πάντα φροντίζει την ώρα του νούμερου 
τα μάτια του να αδειάζουν από βλέμμα. Ξέρει 
να αποσύρεται ίσως εκεί που αποσύρονταν οι 
πρόγονοί του μπροστά σε θρόνους βασιλιά-
δων. Δεν βλέπει ποτέ το κοινό, μα πάντα νιώ-
θει τη ζέστη του ερεθισμού του να τον τυλίγει 
γεμίζοντάς τον αηδία.

Απόψε όμως κάτι είναι διαφορετικό. Νιώ-
θει πως κάποιος εκεί μέσα δε διψάει για τρό-
μο. Πως βρίσκεται όσο πιο πέρα γίνεται. Και 
τόσο κοντά του. Γεμίζει με βλέμμα τα μάτια 
του και την βλέπει. Να τον κοιτά, να τον κοιτά 
ατάραχη, αυτόν, μόνο αυτόν, μόνο στα μάτια.

Το νούμερο τέλειωσε. Ο Σεβάχ υποκλίνε-
ται στρεβλά. Ναι, θα φύγει.

Τα τελευταία φώτα της μέρας σβήνουν 
στο Κόνι Άιλαντ. Ο θαλασσινός αέρας εί-
ναι ψυχρός, έχει τη μυρωδιά του ωκεανού. 
Σπρώχνει τον κόσμο προς την πόλη. Το πλή-
θος παίρνει τους δρόμους για τα πλούσια σπί-
τια ή τις φτωχές γειτονιές. Τα αγόρια νιώθουν 
δυο σπιθαμές ψηλότερα, οι άντρες νιώθουν 
ισχυροί, κρατούν γυναίκες που τρέμουν. Όλοι 
έχουν χορτάσει για απόψε.

Οι δρόμοι άδειασαν. Μόνο δυο φιγούρες 
φαίνονται στο βάθος. Είναι η γυναίκα και ο 
νάνος με το βαλιτσάκι του:

— Νομίζω ότι σε έπλασα με το ένα μάτι 
μου και το μυαλό μου νάνε, νομίζω βγήκες 
από μέσα μου. Εσύ με βλέπεις;

— Εσύ τι λες;
— Είσαι ξύπνιος, ετοιμόλογος κι οικείος. 

Είσαι αλλόκοτος. Πες μου Νάνε ποιος είσαι; 
— Μα… ο νάνος
— Θα μπορούσα να ’ρθω μαζί σου, να εί-

μαι δίπλα σου, να είμαι τόσο κοντά σου που 
να ακούω τις φωνές μες το κεφάλι σου. 

— Μιαν άλλη φορά.
— Τότε κάνε ότι δεν με είδες ποτέ κι εγώ 

θα κάνω το ίδιο. Αντίο Νάνε. 
— Αντίο όμορφη γυναίκα.
Και χωρίστηκαν. Θα χρειαζόταν να καεί 

η γερμανική βουλή από έναν παράξενο κα-
γκελάριο και να εφευρεθεί το μπισκότο με 
κομμάτια σοκολάτας, θα χρειαζόταν στους 
πάγκους των αμερικάνικων μπαρ να κυλήσει 
και πάλι ελεύθερο το ουίσκι για να συναντη-
θούν ξανά. 

Ο νάνος θα ήταν κατά δυο χρόνια μεγα-
λύτερος, όσο και ο αιώνας, ένας αιώνας τόσο 
γκροτέσκος που κάθε θιασάρχης θα τον ήθε-
λε στο freakshow του.
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Σωτήρης Δημητρίου

Ε  Γ , 2008

Last but, ίσως, not least, κριτική 
μυθιστορήματος. Τα δείγματα που ακολουθούν 
προέρχονται από ευρύτερες κριτικές μελέτες, 
στις οποίες επιδοθήκαμε στα πλαίσια 
του μαθήματος “Ιστορία της Ευρωπαϊκής 
λογοτεχνίας” με τη Σοφία Νικολαΐδου. Σας τα 
παρουσιάζουμε αφού, για τις ανάγκες αυτού 
του τεύχους, τα υποβάλαμε σε δοκιμασία βίαιης 
απόσπασης ή σύμπτυξης.

κριτικά

Τ    
του Σ. Δημητρίου δεν είναι 
ούτε ανάδελφο ούτε δειλό. 

Ανάμεσα σ’ αυτό  και στο αμέ-
σως πρότερο αφήγημα του “Τα 
οπωροφόρα της Αθήνας” υπάρ-
χει μια σχέση γονική ή, μάλλον, 
αδελφική. Δεν είναι μόνο που και 
στα δύο ο αφηγητής μέσα από 
την πρωτοπρόσωπη αφήγησή 
του θυμίζει προκλητικά το συγ-
γραφέα. Είναι και που μοιάζει ο 
άνθρωπος αυτός, αφού ολοκλή-
ρωσε μια βόλτα στους δρόμους 
και στους ανθρώπους της πόλης 
του αλλά και στο συγγραφικό του 
εργαστήριο, να πλήττει θανάσι-
μα και να θέλει να ταξιδέψει στο 
σύμπαν ολόκληρο, στο παρελθόν 
και στο μέλλον. Και πραγματώνει 
την επιθυμία του, με τόλμη, σχε-
δόν με θράσος. Αυτό το ταξίδι εί-
ναι το “Σαν το λίγο το νερό”.

Με την εναρκτήρια φράση 
«Όταν πέθανα, είχα μία έντονη 
εξ ύψους αίσθηση του σώματος 
μου», μοιάζει να ξεκινά ένα “ποι-
ητικό παραμύθι”, μια μεταθανά-

σης και τη μετάστασή του στην 
κινούμενη άμμο του σύγχρονου 
μυθιστορήματος.

«Βρέθηκα σ’ ένα γαλάζιο έμπε-
δο που ήταν χιλιάδες, άσπροι, 
αχνοφωτισμένοι σβόλοι. Ήτανε 
ψυχές, ο νωπός θερισμός του 
θανάτου. Μια αλυπία με κυρίε-
ψε αλλά δεν έχασα τη συνείδηση 
της εν ζωή ζωής μου. Κυρίως τη 
μνήμη. Ζωντάνεψε διαολεμένα.» 
Ετυμηγορία της μνήμης. Που 
προσεγγίζει τη ζωή με μια αιφνι-
διαστικά ειλικρινή αυτοκριτική, 
σκιαγραφώντας ένα συλλογικό 
είδωλο που αυτογελοιοποιείται 
μέσα σ’ έναν αδιάψευστο καθρέ-
φτη. Αυτό το είδωλο είναι το δικό 
μας. Με αβρότητα πρώτος ο συγ-
γραφέας-αφηγητής. Η προσω-
πική απογύμνωση του αφηγητή 
είναι που κάνει το αυτοελεγκτικό 
βίωμα αναντίρρητα και συγκινη-
τικά συλλογικό. Αναπλάθεται η 
δική μας ζωή, ο ακρωτηριασμός 
μας στο σώμα, τις σκέψεις, τις αι-
σθήσεις, τα συναισθήματα, μέσα 
σ’ ένα κόσμο που λείπει η αλλη-

τια διαδρομή με διάθεση ανάλα-
φρη και παιγνιώδη. Ξεκινά ένας 
πρωθύστερος μονόλογος, μιλά η 
ψυχή που ως ψυχή είναι απελευ-
θερωμένη και δικαιωμένη. Αυτό 
το εύρημα υπηρετεί το κείμενο 
πολλαπλά. Ο λόγος αποκτά ελευ-
θερία και βαρύτητα. Ο χρόνος με-
τεωρίζεται καθώς δημιουργείται 
ένα άχρονο μετά που σαν δίχτυ 
περιέχει χρόνους παρελθόντες 
ανεπιστρεπτί, παρόντες που με-
τατρέπονται σε παρελθόντες και 
μέλλοντες που γίνονται παρό-
ντες. Προτίθεται η έννοια του τέ-
λους, του θανάτου, που εμπεριέ-
χει, όμως, διαδοχικούς μερικούς 
θανάτους. Υποβάλλεται έμμεσα ο 
διχασμός του προσώπου. Ο ήρω-
ας είναι διττός, ζων και τεθνεώς, 
αλλά ένας. Αυτή η διάσπαση της 
ταυτότητας του προσώπου συ-
νάδει και με το λογοτεχνικό του 
νεωτερισμό, θέλω να πω, μπορεί 
να υποδηλώνει ο συγγραφέας 
με τη βοήθεια του αφηγητή του 
και την εκρίζωσή του από τους 
παραδοσιακούς τρόπους αφήγη-
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λότητα. Αυτή η απογυμνωτική 
θέαση, αυθεντική και βαθιά, γί-
νεται ανατρεπτική. Ο ακρωτηρι-
ασμένος άνθρωπος βρίσκει λόγια 
αληθινά, άρα δύναμη.

Στη συνέχεια, η ψυχή μεταμ-
φιεσμένη σε πεταλούδα συναντά 
το συγγραφέα-παιδί στο χωριό, 
να μισακούει τις ανιστορήσεις της 
μάνας του με την αδελφή της. Οι 
γυναίκες ανακαλούν το δικό τους 
κόσμο στη δική τους γλώσσα. Ο 
λόγος τους γίνεται ένα χορικό. 
Ο χορός, μαυροντυμένες ηπει-
ρώτισσες γυναίκες, ενωμένες ει-
σέρχονται στην ορχήστρα. Μιλά 
η Κάλλιω, αλλά σιωπηλή κορυ-
φαία είναι η “αδικοθανατισμένη” 
μάνα της, η Μηλιά. Απευθύνεται 
στον αφηγητή-υποκριτή και στο 
κοινό. Αυτός ο χορός μεταφέρει 
τις συλλογικές μνήμες και ρίζες. 
Απλώνει στα πόδια μας μια ζωή 
συλλογικά σφιχτοδεμένη. Ορί-
ζει το μέτρο, οριοθετεί το δίκαιο 
που είναι αδήριτο σ’ αυτήν ή την 
άλλη ζωή. Περιγράφει τη γεμά-
τη νόημα και αυτάρκεια ζωή του 
ανθρώπου που βγαίνει από τον 
εαυτό του για να ενωθεί με τους 
άλλους. Κι όλα αυτά λέγονται με 
την κίνηση μιας όρχησης κυκλι-
κής. Μουσική, η ίδια η γλώσσα, η 
ηπειρώτικη.

Γλώσσα που αντλεί την ενάρ-
γεια από τη λιτότητα. Που αγνοεί 
την υποτακτική σύνδεση ακόμη 
και τον πλάγιο λόγο. Οι προτάσεις 
πέφτουν ακάλεστες η μία πλάι 
στην άλλη. Γλώσσα που αποποι-
είται τους προσδιορισμούς. Ρή-
ματα, ρήματα και πάλι ρήματα• 
ενέργεια, κίνηση, συναίσθημα, 
γλώσσα-ζωή. Γλώσσα τρυφερή, 
που αγαπάει τα υποκοριστικά, 
τα προτρεπτικά και τα επιφωνή-
ματα. Που αποκτάει βάθος με τις 
δικές τις παροιμίες και αλαγράρει 
με τα δικά της τραγούδια. Μια 
γλώσσα πολύτιμη που, γι’ αυτό, 
δεν φοβήθηκε να χαθεί. Όπως 
και ο κόσμος που τη μίλαγε. Ο 

ήρεμος και ευφρόσυνος τρόπος 
με τον οποίο οι γυναίκες καρτε-
ρούν το θάνατο τσακίζει κόκαλα 
Και υπογραμμίζει την αντίθεση 
με την ταξιδιάρα ψυχή του αφη-
γητή που πονάει να αποχωριστεί 
τη ζωή.

Αυτός μιλάει μια γλώσσα 
αστική δημοτική, κυριολεκτική 
και διεκπεραιωτική με συνεχείς 
υποτάξεις και επεξηγήσεις, αιτι-
ολογήσεις και προσδιορισμούς. 
Μια γλώσσα που αυτοσυγκρα-
τείται, επιμελείται τον εαυτό 
της, βάζει τα καλά της και χάνει 
την φρεσκάδα της. Κατά δήλωση 
του συγγραφέα, καμία από τις 
δύο γλωσσικές εκφορές του κει-
μένου δεν είναι φυσική· είναι και 
οι δύο πεποιημένες. Στη γλώσσα 
του αφηγητή, αυτό γίνεται προ-
φανές από τους νεολογισμούς, 
τις καθαρευουσιάνικες καταλή-
ξεις, τις λόγιες εκφράσεις που 
συνιστούν κι ένα είδος αυτοσαρ-
κασμού, υποδόριου χιούμορ. Η 
ηπειρώτικη γλώσσα, καθώς δεν 
μιλιέται πια, επέβαλε την πεποί-
θησή της στο συγγραφέα. Αλλά η 
αστική γλώσσα, γίνεται σχολική, 
δασκαλίστικη κατ’ επιλογή. για 
να αυτοϋπονομευθεί, για να εν-
σωματώσει μια ζωή ημιτελή, για 
να υπηρετήσει μια ανάγκη εσω-
τερικής διαφοροποίησης ή για 
να αναδειχθεί η ποιητικότητα της 
γλώσσας του χωριού; Όπως κι αν 
είναι, αυτή η αίσθηση της πεποι-
ημένης γλώσσας που την απο-
πνέει όλο το κείμενο διαμορφώ-
νει μια λεπτή κρούστα που προ-
καλεί να διατρηθεί και βοηθά να 
διατηρούνται οι αποστάσεις που 
κάνουν τις ταυτίσεις ή τις συγκρί-
σεις περισσότερο συνειδητές.

Καθ’ οδόν ολοκληρώνονται οι 
θεμελιακές αντιθέσεις και εγείρο-
νται οι πιο ενδιαφέρουσες ενστά-
σεις. Τα αντιθετικά δίπολα είναι 
περισσότερα αλλά συναιρούνται 
σε ένα. Ο παρελθών πολιτισμός 
του χωριού και ο σύγχρονος πο-

λιτισμός της πόλης. Η αντίθεση 
προβάλλει βιωματικά απόλυτη. 
Σαν να μην υπήρξε καμία γονιμο-
ποιητική σχέση ανάμεσα στους 
δύο πολιτισμούς που διαδέχτη-
καν ο ένας τον άλλον στα χρονικά 
όρια μιας γενιάς, σαν να έγινε μια 
έκρηξη στο σύμπαν του μικρού 
αυτού πλανήτη και να δημιουρ-
γήθηκε ένα χάσμα βαθύ. Απ’ τη 
μια μεριά, μια γλώσσα πηγαία 
και ποιητική, οικισμοί σεμνοί και 
χειροποίητοι, σεβασμός και υπο-
ταγή στη φύση, συμπόνια και αλ-
ληλότητα, πίστη, αυτόματα φυ-
σικός ρυθμός ζωής, συμφιλίωση 
με το θάνατο, ανοιχτή καρδιά και 
ξεγνοιασιά, τιμή στο γέροντα, 
στήριξη στον ανήμπορο, ελευ-
θερία. Απ’ την άλλη, στο παρόν, 
μια απρόσωπη, διδαγμένη εθνι-
κή γλώσσα, το άτομο στη θέση 
του προσώπου, το μέρος στη 
θέση του όλου, εκμεταλλευτικός 
χειρισμός της φύσης, κακότητα, 
καχυποψία, απληστία και φόβος, 
καταναλωτισμός και τεχνολογι-
κή εκπαίδευση, αμνησία και ρη-
χότητα. Σαν να ετοιμάζονται «να 
αφήσουν οι άνθρωποι χωρίς με-
γάλο πόνο τη γη».

Μεγάλη  κουβέντα; Ίσως. Εκ-
φέρεται, πάντως, με κάθε νόμιμο 
δικαίωμα. Είναι η εξομολόγηση 
μιας, κατά λογοτεχνική κυριολε-
ξία, ψυχής που αναζητά τα υλικά 
από τα οποία είναι φτιαγμένη η 
ζωή και την πηγή τους. Μιας ψυ-
χής που αναζητά άλλη μία ή μία 
άλλη ευκαιρία ζωής και γι’ αυτό 
ανακαλεί όλη τη στερεωμένη 
μνήμη και εμπειρία, κρίνει, επιλέ-
γει και εξομολογείται. Ότι ο φυ-
σικός άνθρωπος είναι ελεύθερος 
και ευτυχής. Θυμίζει έντονα  την 
αυτοβιογραφική κατάθεση του 
Αλ. Παπαδιαμάντη στο “Όνειρο 
στο κύμα”. Δεν αντιστέκομαι στον 
πειρασμό να σημειώσω και δύο, 
τουλάχιστον, αναλογίες, τηρου-
μένων των χρονικών αναλογιών, 
στη βιογραφία των συγγραφέων: 
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τη νεανική εσωτερική  μετανά-
στευση και μια δύσκολη σχέση 
με τις Πανεπιστημιακές σπουδές, 
συναφούς αντικειμένου.

Περί ενστάσεων, όμως, ο λό-
γος. Διατυπώθηκαν αρκετές ρη-
τές ή υπαινικτικές ενστάσεις του 
τύπου: μα είναι δυνατό να γυρί-
σουμε πίσω, μα είναι επιζήμια η 
εκπαίδευση, ήταν καλύτερα τα 
προξενιά; Ναι, είναι πολύ φυσικό 
να βλέπουμε τον εαυτό μας στον 

καθρέφτη και να τρομάζουμε ή 
να αντιδρούμε. Αλλά μπορεί να 
είναι και πολύ δημιουργικό. Αυτή 
η απόκλιση, αυτή η μετρημένα 
αρνητική πρόσληψη ίσως και να 
υπογραμμίζει την αξία του κειμέ-
νου, την ευστοχία του στην αμ-
φισβήτηση της συλλογικής μας 
αυταπάτης.

Συνολικά, είναι ένα μυθι-
στόρημα που δεν κόπτεται να 
υπηρετήσει καμιά γραμματολο-

γική κατάταξη, κανένα μορφικό 
πρότυπο και καμία αλήθεια. Δεν 
διστάζει να εκτραπεί στο δοκιμι-
ακό λόγο, να γίνει δίγλωσσο και 
πολύτροπο, να οδηγηθεί σε ένα 
τέλος λυτρωτικό. Είναι ένα μυθι-
στόρημα που σου κλείνει φιλικά 
το μάτι, σε παίρνει απ’ το χέρι 
και σε πηγαίνει μια βόλτα. Όταν 
επιστρέψεις, νιώθεις πιο ήρεμος. 
Για όλα αυτά που μοιράστηκες. 
Οικεία και αναπάντητα.

Μ    . 
Κομβικά σημεία, μοτίβα 
και τεχνική γραφής.

Η Γουλφ δανείστηκε στοιχεία 
από το ρεαλισμό του Μπέρτραντ 
Ράσσελ και του Tζ. E. Μουρ. Ένας 
Λογοτεχνικός Ιμπρεσσιονισμός 
εξελίχθηκε μέσα από μικρές ιστο-
ρίες, μικρά πειράματα μιας στιγ-
μής, όπως ακριβώς διαμορφώνε-
ται ένας ιμπρεσιονιστικός καμβάς, 
ένα αποσπασματικό, ένα παράλ-
ληλο, ένα μη γραμμικό κινηματο-
γραφικό μοντάζ. Ο χρόνος περνάει 
όχι ως συνεχής διάρκεια αλλά ως 
μία σειρά στατικών στιγμών. Πρό-
σκαιρες συνδέσεις συνενώνουν 
στιγμές. Τα διάστικτα χρώματα του 
Ιμπρεσιονισμού  κυριαρχούν με τη 
μαθηματική θεωρία της συνέχειας 
να παίζει σημαντικό ρόλο. Θα λέ-
γαμε ότι το ιντερλούδιο, Ο καιρός 
περνάει, μεταμορφώνει, συλλέγει 
χρονικές στιγμές, δημιουργώντας 
έτσι μια μετα-ιμπρεσσιονιστική 
μυθοπλασία μοντερνισμού.

Ο Φάρος δομείται γύρω από μία 
σειρά εικόνων, βοηθώντας έτσι το 

Βάγια Δανιηλίδου

Σ  Φ
Adeline Virginia Stephen 
Woolf

Μετάφραση:
Άρης Μπερλής
Υ , 1991

πεζογράφημα να δεσμευτεί, να 
αποκτήσει τη συνοχή που χρειάζε-
ται λόγω της απουσίας μιας δυνα-
τής ιστορίας. Οι εικόνες αυτές μπο-
ρούν να θεωρηθούν ως μοτίβα, 
επαναλαμβανόμενα στοιχεία που 
βοηθούν στην κατανόηση του έρ-
γου. Αν ορισμένες έννοιες και σχε-
τιζόμενα στοιχεία συνενωθούν, 
τότε δημιουργούν μοτίβα και αυτά 
τα μοτίβα γίνονται σύμβολα. Με 
αυτό τον τρόπο τα εξωτερικά αντι-
κείμενα αποκτούν συναισθηματι-
κή αξία, μετατρέπονται τα ίδια σε 
επίκεντρο συναισθημάτων.

Ο Φάρος είναι γεμάτος σύμ-
βολα τα οποία έχουν ερμηνευτεί 
ποικιλότροπα από διάφορους κρι-
τικούς. Αρκετές κριτικές απασχο-
λούνται με την κεντρική εικόνα, 
δηλαδή τον ίδιο το Φάρο. Για κά-
ποιους αποτελεί ένα θρησκευτικό 
σύμβολο, για άλλους ένα φαλλικό 
σύμβολο. Σε ορισμένες εκθέσεις 
έχει συνδεθεί με τον κύριο Ράμ-
συ, σε άλλες πάλι με τη μητέρα, 
την κυρία Ράμσυ. «Τίποτα όμως δε 
σημαίνει απλά ένα πράγμα», όπως 

χαρακτηριστικά τονίζει ο Τζέημς 
μέσα στο ίδιο το βιβλίο.

Όπως ο Προυστ, έτσι και η 
Γουλφ, με όχημα τη μνήμη πορεύ-
τηκε προς την ολοκλήρωση του 
καλλιτεχνικού της οράματος, χρη-
σιμοποιώντας περισσότερο την 
αναπαραστατική μνήμη. Απέφυγε 
την επανάληψη του παρελθόντος 
με αυτόματη γραφή, αντίθετα την 
αναπόλησε. Την κοίταξε δημιουρ-
γικά, δίνοντας με αυτό τον τρόπο 
την ευκαιρία στην αίσθηση, στη 
νόηση να προσέξουν ή καλύτερα 
να αναβιώσουν τις άπειρες μικρές 
λεπτομέρειες. Μέσα στο εγκατα-
λειμμένο σπίτι των Ράμσυ, η Λίλυ 
Μπρίσκοου προσπαθεί να ολοκλη-
ρώσει τον πίνακα που είχε αρχίσει 
να ζωγραφίζει δέκα χρόνια πριν. 
Δυσκολεύεται να ξεχωρίσει εκείνο 
που οραματιζόταν τότε, από αυτό 
που οραματίζεται τώρα. «Έχανε 
τη συνείδηση του εξωτερικού κό-
σμου. Κι όσο έχανε τη συνείδηση, 
κι όσο ξεχνούσε και το όνομα της 
(Κυρία Ράμσυ) και την προσωπικό-
τητα της και την όψη της, το πνεύ-
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μα της δεν έπαυε να εκπέμπει από 
τα βάθη της αβύσσου της, όψεις, 
ονόματα, φράσεις καθώς και ανα-
μνήσεις και ιδέες».1

Η Γουλφ ενώνει το παρόν με το 
παρελθόν, εισβάλλει στη συνείδη-
ση, αποδίδοντας της σε στιγμές αι-
ωνιότητας. «Δεν καταστρέφουμε 
τάχα τα πράγματα, θα μπορούσε 
να ρωτήσει η κυρία Ράμσυ, εξωτε-
ρικεύοντας τα; Δε λέμε τάχα έτσι 
περισσότερα; Σχημάτισε μια γού-
βα πάνω στην άμμο, κι ύστερα την 
σκέπασε, σα να έθαβε έτσι την τε-
λειότητα αυτής της στιγμής».2

Η συγγραφέας δε διστάζει 
να χρησιμοποιήσει κοφτερή ει-
κονοπλασία για να μεταβιβάσει 
τα συναισθήματα της απώλειας, 
συναισθήματα που διαπερνούν 
τον αναγνώστη μέχρι το κόκαλο. 
Το γράψιμο της Γουλφ μπορεί να 
αποδώσει το απόλυτο συναίσθη-
μα θλίψης. Οταν η Λίλυ αποφασί-
ζει να αφεθεί στην οδύνη, η Γουλφ 
παρεμβάλλει αυτήν την ολοζώντα-
νη σκηνή. Ο γιος του Μακάλιστερ 
πήρε ένα από τα ψάρια και έκοψε 
ένα κομμάτι από τα πλευρά του 
για δόλωμα. Το ακρωτηριασμένο 
πτώμα (ενώ ήταν ακόμη ζωντανό) 
πετάχτηκε πίσω στη θάλασσα.

Στόχος του έργου είναι η διε-
ρεύνηση της ζωής, της πραγμα-
τικότητας, ιδωμένης μέσα από 
διαφορετικές οπτικές. Προκύπτει 
μια σύνθεση πολλών διαφορετι-
κών απόψεων, μια διχογνωμία, 
μία εναλλακτική διαλεκτική προ-
σέγγιση. Η συγγραφέας βάζει τους 
ήρωες να παίζουν παιχνίδια, όπως 
ακριβώς η γάτα με το ποντίκι, 
εγκαταλείποντας τους και φέρνο-
ντας τους ξανά και ξανά συνεχώς 
στο προσκήνιο. 

Η Λίλυ Μπρίσκοου αντιμετω-
πίζει με διφορούμενα συναισθή-

1 Βιρτζίνια Γουλφ στο Γιώργος Δέλιος, 
Το Σύγχρονο Μυθιστόρημα, Θεσσα-
λονίκη 1939, σ. 38.

2 ό. π., σ.39, 40.

ματα όλους τους χαρακτήρες του 
Φάρου· την κυρία και τον κύριο 
Ράμσυ, τον Τσαρλς Τάνζλυ, τον 
Ουίλιαμ Μπανκς. Το ίδιο ισχύει και 
για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν 
τα δύο αδέρφια, η Καμίλλια και ο 
Τζέημς Ράμσυ τον πατέρα τους, 
ιδιαίτερα στο τελευταίο κομμάτι 
του βιβλίου· αλλά επίσης και για 
τα συναισθήματα, τις εντυπώσεις, 
τις ερμηνείες που προξενεί ο ίδιος 
ο Φάρος.

Η συχνή μετατόπιση αφη-
γηματικής σκοπιάς και θέσης, ο 
κατακερματισμός του ιστορικού 
χρόνου, οι χρονικές μεταθέσεις 
και εναλλαγές, η πολυπρόσωπη 
εναλλαγή της συνειδησιακής ροής 
αποτελούν στοιχεία συχνά εμφα-
νιζόμενα στους συγγραφείς του 
μοντερνισμού.

Στο Φάρο όλα σχεδόν περνά-
νε, ερμηνεύονται μέσα από τη 
συνείδηση των χαρακτήρων του 
έργου. Η αφήγηση δε μας δίνει μια 
αντικειμενική πραγματικότητα. 
Η συγγραφέας τυπικά γνωρίζει 
ό,τι και ο αναγνώστης. Ουσιαστι-
κά όμως αυτή η άγνοια αποτελεί 
ένα τέχνασμα του νεώτερου μυ-
θιστορήματος. Η έμφαση δίνεται 
στη στιγμή, στην περίσταση. Στα 
πράγματα όμως που δε γίνονται 
άμεσα θεατά, άμεσα αντιληπτά, 
αλλά που αποτελούν προϊόν συλ-
λογισμού. Τα συνειδησιακά γεγο-
νότα δεν εγκλωβίζονται από το 
τώρα του εξωτερικού συμβάντος, 
ο εξωτερικός και ο εσωτερικός 
χρόνος βρίσκονται σε αντίθεση. 
Το ενδιαφέρον της ιστορίας με-
τατοπίζεται. Δίνεται σημασία σε 
ασήμαντα συμβάντα. Το μέτρημα 
μια κάλτσας, μια συζήτηση με την 
υπηρέτρια, ένα τυχαίο τηλεφώνη-
μα. Γίνεται μια μετατόπιση λοιπόν 
της αξιοπιστίας, εφόσον τα κρί-
σιμα γεγονότα αμφισβητούνται. 
Δημιουργείται μια πεποίθηση πώς 
η ολότητα της μοίρας του υπο-
κειμένου, μπορεί να δειχτεί στην 
οποιαδήποτε στιγμή ή έκφανση 

της ζωής του. Οι εσωτερικές εξε-
λίξεις αποτελούν μια αυθύπαρκτη 
πραγματικότητα, μια σημαίνουσα 
πραγματικότητα. Η ιστοριογραφία 
μετατρέπεται σε βιογραφία.

Υπάρχει μια ιδιαίτερη ποιότητα 
στη δουλειά της Γουλφ, μια δια-
φορετική ποιότητα που ξεχωρί-
ζει, κάτι απροσδιόριστο. Ο Φάρος 
δεν έχει την τυπική πλοκή, είναι 
ελεύθερος, η πρόζα του θυμίζει 
περισσότερο μοντέρνα ποίηση.  Η 
θεμιτή εισβολή στους χαρακτήρες 
έναν προς έναν ιχνηλατώντας τις 
σκέψεις τους, τις κινήσεις τους, 
έχουν μια ελευθεριάζουσα λυρική 
έκφραση. Προσέχοντας και την 
παραμικρή λεπτομέρεια η Γουλφ 
εξερευνά με προσοχή. Είναι όμως 
η δική της σημαντικότητα που 
απορρέει από τον κάθε χαρακτή-
ρα. Η Γουλφ δεν παραμένει ποτέ 
σε ρόλο αποστασιοποιημένου 
παρατηρητή του κόσμου της. Τα 
πρόσωπα του έργου είναι τελεί-
ως αληθινά, φθαρτά όχι όμως και 
“απτά”.

Φυσικά και έχει δεχτεί κριτική η 
ποιότητα αυτή ή η ιδιομορφία της. 
Ο Φ.Ρ. Λήβις μιλάει για απουσία 
ενεργού ηθικού ενδιαφέροντος, 
για μια επιτηδευμένη αισθητική, 
ένα παιχνίδισμα παραστατικής ει-
κονοποιίας, μία εστέτ της εποχής.3 
Πώς μπορεί η τέχνη να απαλλα-
χθεί — αν τελικά οφείλει ή πρέπει 
να απαλλαχθεί — από την έννοια, 
την ιδεολογία ή την ηθική μιας πε-
ρισσότερο ανοιχτά στρατευμένης 
τέχνης; 

Το «Δωμάτιο» της συγγραφέως 
οφείλει να πάρει φωτιά. Τα έπιπλα 
να πεταχτούν στο δρόμο και η γρα-
φομηχανή να προκαλέσει, να προ-
δώσει. Η Γουλφ το κάνει, όχι όμως 
στα οδοφράγματα. Στρατευμένη 
γραφή θα λέγαμε, όχι όμως και 
στρατεύσιμη.

3 Βιρτζίνια Γουλφ, ό.π., σ. 238.
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Τ     Σ -
βάχ του κάποιου: ένας 
μεταμοντέρνος φορμαλι-

στικός “μηχανισμός των Αντικυ-
θήρων”.

Ένα μεγάλο έργο, μια μεγά-
λη αφήγηση, ένα ναυτικό παρα-
μύθι στην ουσία, που μπορεί να 
τρομάξει το σύγχρονο αναγνώ-
στη. Χρονοβόρα χαρακτηρίζει 
την αφήγηση η ίδια η αφηγήτρια 
στον καταστροφέα των απο-
λαύσεων. Η Σεχραζάτ, λοιπόν, 
σε μεγάλη ηλικία αφηγείται στο 
χάρο την ιστορία του Σεβάχ του 
κάποιου, όπως την είχε ακούσει 
από τον ίδιο τον αφηγητή τον 
Μπέιλορ ή Σιμόν ή Ουίλιαμ Μπε-
λέρ ή Σιμωνιακό ή, όπως κάθε 
φορά η αφηγηματική περίσταση 
το απαιτεί, με κριτήριο την ηλι-
κία, τον τόπο και το πρόσωπο στο 
οποίο απευθύνεται, χρησιμοποι-
ώντας ένα από τα πολλά κρίσιμα 
ονόματα του πρωταγωνιστή της 
αχρονικής αυτής ιστορίας (στοι-
χείο μεταμοντερνισμού). Ο πρώ-
τος μυθικός επαναπροσδιορι-
σμός, σύμφωνα με τα χαρακτη-
ριστικά του μεταμοντερνισμού 
γίνεται ακριβώς στην αρχή, στον 
πρόλογο, ο μύθος και τα μυθικά 
πρόσωπα επανατοποθετούνται 
με πρώτη και καλύτερη την επί-
δοξη αφηγήτρια (πρώτο επίπεδο 
αφήγησης). Η Σεχραζάτ σε μεγά-
λη ηλικία προσκαλεί ως ακροατή 
των καταστροφέα των απολαύ-
σεων (το χάρο) στην ακρόαση 
μιας πρωτάκουστης ιστορίας. Το 
αντίτιμο, όχι η ζωή αλλά ο θάνα-
τος. Ο κουρασμένος καταστρο-

Ιωσήφ Χατζηιωακειμίδης

Τ  Τ  Τ  Τ  
Σ  Τ  Θ
Τζον Μπαρθ

Μετάφραση:
Αγορίτσα Μπακοδήμου
Κ , 1991

φέας των απολαύσεων δέχεται, 
και το αφηγηματικό μακάβριο 
και παράδοξο παιχνίδι αρχίζει. 
Η Σεχραζάτ προσπαθεί να κερδί-
σει εκείνο που προσπαθούσε να 
αποφύγει στις χίλιες και μια νύ-
χτες, το θάνατο. Ο χάρος δέχεται 
την πρόκληση, ο κουρασμένος 
και συγκαταβατικός χάρος (πρώ-
το επίπεδο ακρόασης). Το θέμα 
καθορίζεται από την εξωδιηγη-
τικη/ετεροδιηγητική αφηγήτρια, 
«στην παρθενιά αναφέρεται». Ο 
βοηθός της, το δεξί αφηγηματικό 
χέρι και πρωταγωνιστής, ο Μπέ-
ιλορ, ο αφηγηματικός βοηθός σε 
αυτό το ναυτικό παραμύθι. Το 
δεύτερο reset γίνεται στον πρό-
λογο, ο Σεβάχ έχει επιστρέψει 
από το έκτο ταξίδι και πρόκειται 
να  πραγματοποιήσει το έβδο-
μο ταξίδι απρόθυμα κάτω από 
τις διαταγές του Χαρούν προς 
την Σερεντίπ, για να παραδώσει 
δώρα στον εκεί βασιλιά ως πα-
ρεπόμενο του έκτου σεβαχικού 
ταξιδιού. Ο Σεβάχ όμως γνωρίζει 
ότι δεν χρειάζεται απλά να χαρά-
ξεις πορεία και να φτάσεις εκεί 
και ότι άλλα είναι τα χρειαζούμε-
να για την επίτευξη του στόχου. 
Αυτός που αποπλέει προς τη Σε-
ρεντίπ τελικά είναι ο Μπέιλορ και 
δεν επιστρέφει ποτέ πια στη Βα-
γδάτη. Μας τα είπε όλα από την 
αρχή της αφήγησης; Τελείωσε η 
ιστορία; Δεν μπορεί να  είναι τόσο 
απλά τα πράγματα. Δεν μπορεί 
να μην έχουμε να περιμένουμε 
τίποτα. Περιμένουμε τι όμως; Ας 
γνωρίσουμε πρώτα τα πρόσωπα. 
Αυτοί είναι οι οικοδεσπότες μας.

Τα πρόσωπα 
(πρωταγωνιστές και  
δευτεραγωνιστές) 

Να ξεκινήσουμε  από τον Μπέι-
λορ, αυτός είναι  το βασικό χαρ-
τί του έργου. Κινείται στο χρόνο 
και στον τόπο αλλάζοντας μάρ-
κες ρολογιών, Ωμέγα, Σέικο, και 
γυναίκες μέχρι να καταλήξει και 
πάλι ναυαγός κάποια Τετάρτη 23 
το μεσημέρι, πίσω στην πατρίδα 
του με ένα μπουκάλι καθαριστικό 
στα χέρια κρίσιμο για την ιστορία 
μας. Είναι ο Μπέιλορ του οποίου 
την ιστορία παρακολουθούμε σε 
αυτό το ναυτικό μεταμοντέρνο, 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 
του, παραμύθι. Εξελίσσεται αυ-
τός και το όνομα του μεταβάλ-
λεται αναλόγως. Αποτελεί τον 
πιο ολοκληρωμένο χαρακτήρα 
του μυθιστορήματος. Ας συνεχί-
σουμε με το Αμερικανικό περι-
βάλλον. Η Ντέζι αποτελεί βασική 
ηρωίδα με αποκρυσταλλωμένα 
χαρακτηριστικά, η οποία κατά 
ένα μέρος αποτελεί ανάλογο της 
Γιασμίν, ενώ ένα σημαντικό ρόλο 
κρατάει η μικρότερη αδελφή, σε 
μέση ηλικία, επιτυχημένη φω-
τογράφος πια. Είναι η τελευταία 
ερωμένη του Μπέιλορ στον κό-
σμο του πραγματικού και η εκ-
πλήρωση ενός ανεκπλήρωτου 
παιδικού απωθημένου. Η γυναί-
κα του στη συνέχεια, πριν φυσι-
κά από τη Τζούλια Μουρ, σε ένα 
κρίσιμο κομβικά σημείο, η καριέ-
ρα πάει καλά, ο γάμος καταρρέει 
και μια Ιταλίδα δυναμική δημο-
σιογράφος ερωμένη πλαισιώνει 
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αυτή την ωραία ατμόσφαιρα. 
Όλα είναι τόσο αληθινά και κοινό 
σημείο όλων αυτών το γράψιμο, 
η συγγραφή. Η συγγραφή τον 
οδηγεί στην επιτυχία, η συγγρα-
φή αποκαλύπτει την ισπανική 
του περιπέτεια και οδηγεί σε κρί-
ση το γάμο του. Με τη συγγραφή 
ασχολείται η ερωμένη του και, 
λόγω του επικείμενου βιβλίου 
του, μπλέχτηκε σε κείνη τη χίπι-
κη περιπέτεια. Και γύρω γύρω η 
οικογένεια με ξεκάθαρα σχεδι-
ασμένα πρόσωπα: ο πατέρας, η 
μητέρα, η θεία, ο θείος και όλοι οι 
άλλοι, τόσο ζωντανοί, να κινού-
νται στους χώρους τους και στην 
καθημερινότητά τους. Στην Αμε-
ρική του 20ου αιώνα, στην Αμερι-
κή της αθωότητας των παιδικών 
χρόνων του Μπέιλορ και των 
αγνών ακόμη συμμοριών. Δίπλα 
σε αυτούς, σε άλλο τόπο και χρό-
νο, οι Ανατολίτες με αρκετούςκαι 
όχι πολυδιάστατους χαρακτήρες. 
Οπωσδήποτε περισσότερο ολο-
κληρωμένη η Γιασμίν, ο Σέβας 
με το βάρος του παραμυθιού και 
των επτά ταξιδιών να τον κυνηγά, 
σε ρόλο παρωδίας η Τζάιντα (πα-
ραμάνα γκροτέσκο) και ο Σαλίμ. 
Πρόκειται για τύπους και όχι για 
ολοκληρωμένους χαρακτήρες, 
αυτό ισχύει κυρίως για το Σαλίμ, 
για τον έμπορο και σταθερό χα-
τζή Μασούντ, για τον πανούργο 
Ιμπν αλ-Χαμρά. Ο κομβικός ρό-
λος του Ουμάρ, συνθετότερος εκ 
των πραγμάτων, αφού η αφηγη-
ματική του αλήθεια τον φέρνει 
αντιμέτωπο με τη Γιασμίν, Τζάι-
ντα και Σεβάχ. Το δεύτερο όνομα 

του, το πειρατικό, σηματοδοτεί 
τη μεταστροφή του ήρωα και 
φέρνει στο προσκήνιο το θέμα 
της εκδίκησης. Μια παρθενιά και 
ένα κομμένο ζαμπ οι απώλειες. 
Μιλάμε για σύνθετο αφηγηματι-
κό χαρακτήρα. Σε χαρακτηριστι-
κά περάσματα ο χαλίφης Χαρούν 
αλ-Ρασίντ και ο βεζίρης Τζαφάρ, 
πιστός στο παραμυθικό του πα-
ρελθόν, ο πρώτος λόγω της πα-
ράλλαξης. Ακούμε για αυτόν από 
την αρχή και στο τέλος μας προκύ-
πτει ως Αραβας deus ex machina. 
Κλείνουμε με τις τακτοποιημένες 
τελικά Φατμέ (ντέφι), Κουζία (χο-
ρός), Νουζάτ (αυλός), οι οποίες 
ήταν η ψυχή και το σώμα των 
ιντερλούδιων. Χαρακτηριστικό 
στοιχείο τεχνικής αποτελεί ο τε-
λευταίος χορευτικός απόλογος 
της Φατμέ με τη συνοδεία των 
άλλων δυο, πράγμα που ολοκλη-
ρώνει την παρουσία τους. Όλα 
τελειώνουν σαν γάμος ή σχεδόν, 
στο αραβικό περιβάλλον. Τέλος 
οι υποδεέστεροι επενδυτές και 
ακροατές συνθέτουν το πολυ-
πρόσωπο περιβάλλον… και μια 
καμήλα. Πώς όλοι αυτοί χωράνε 
σε ένα παραμύθι; Έλα ντε;

Οι τελικές  κρίσεις για το 
ναυτικό παραμύθι

Είναι ένα ναυτικό παραμύθι, 
λοιπόν, με μεταμοντέρνα χαρα-
κτηριστικά. Ευρύτητα στις διη-
γήσεις, απαραίτητα περιγραφικά 
στοιχεία. Διηγήσεις, διηγήσεις, 
διηγήσεις. Διηγήσεις συνεχείς, 
διηγήσεις σε συνέχειες, εξωσκη-

νικές διηγήσεις, χορευτικές διη-
γήσεις. Περιλήψεις διηγήσεων, 
συγκεφαλαιώσεις, κατάλογοι. 
Ένα πλούσιο αφηγηματικό σώμα. 
Λόγια να διακόπτουν ερωτικές 
συνευρέσεις, ας θυμηθούμε τα 
παραληρήματα της Τζάιντα. Όλα 
αυτά που μας ψιθυρίζει, λέει, 
φωνάζει, κραυγάζει, απαριθμεί 
και περιγράφει ο αφηγητής θα 
λειτουργήσουν στο αφηγηματικό 
σώμα. Εμείς οφείλουμε να είμα-
στε προσεκτικοί αναγνώστες, όχι 
για να ανακαλύψουμε την αλή-
θεια, εξάλλου αυτό δεν έχει τόσο 
μεγάλη σημασία. Αν σας αρέσουν 
τα λίγο μεγαλύτερα παραμύθια, 
λίγο αχρονικά τοποθετημένα, 
διαβάστε το, αν και πάλι όμως 
σας ενδιαφέρει η “αλήθεια”, τότε 
ίσως την βρείτε αν ανασηκώσετε 
για λίγο την παρθενιά της Γιασμίν 
ή αναζητήσετε το κομμένο ζαμπ 
του Σαχίμ αλ Λαίλ ή μια από τις 
παρθενίες της Τζάιντα. Αλλά και 
πάλι θα έχετε την αίσθηση ότι 
μπορεί κάτι να σας έχει ξεφύγει 
στη συναρπαστική πορεία που 
ο αφηγητής χάραξε επιδέξια, 
πρωτότυπα, σύνθετα και όχι 
γραμμικά με τον υπό διερεύνηση 
ακόμη αφηγηματικό “μηχανισμό 
των Αντικυθήρων”. Μα καλά, 
είναι όλα αυτά που μας λες, επί-
δοξε κριτικέ, θετικά; Όχι, αν δεν 
αφεθείτε στη μαγεία αυτής της 
διαφορετικής ναυτικής περιπέ-
τειας. Βίρα τις άγκυρες, επίδοξοι 
αναγνώστες, διαβάστε το. Και η 
Σεχραζάτ; Τι απέγινε αυτή; Μέχρι 
εδώ.
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ΤΟ  ΨΙΛΙΚΑΤΖΙΔΙΚΟ ΤΗΣ  
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

«Είμαστε όλοι μας, μπροστά 
στο μυθιστοριογράφο, σαν 
τους σκλάβους μπροστά στον 
αυτοκράτορα: με μια του λέξη 
μπορεί να μας χαρίσει την 
ελευθερία»

Μαρσέλ Προυστ

«Τ    Ρ  
Κενώ θα μπορούσε 
να χαρακτηρισθεί  

σαν ένα δωμάτιο  με τζάκι. Στη 
μέση κάθεται μια ομάδα ηρώων 
των Club Stories που συζητούν 
ατελείωτα: ένας μαθηματικός, 
ένας χιουμορίστας, ένας ακαδη-
μαϊκός, ένας γλωσσολόγος, ένας 
ποιητής, ένας ντέτεκτιβ». Τάδε 
έφη Braulio Tavares στην κριτι-
κή του για τον Ρεϊμόν Κενώ και 
το μυθιστόρημά του “Τα Γαλάζια 
Άνθη”. Με τη σειρά μου προεκτεί-
νω: Το μυαλό του Ρεϊμόν Κενώ θα 
μπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν 
τη βιβλιοθήκη του Έμερσον: ένα 
είδος μαγικού συμβουλίου όπου 
βρίσκονται στοιχειωμένα τα κα-
λύτερα πνεύματα της ανθρω-
πότητας. Στοιχειωμένα; Ε, όχι 
και στοιχειωμένα. Ολοζώντανα, 
συνδιαλεγόμενα και πλειστάκις 
παραλογιζόμενα. Ο Ρεϊμόν Κενώ, 
γεννημένος το 1903 στη Χάβρη, 
το μοναχοπαίδι του ψιλικατζή 
και της ψιλικατζούς, στήνει μέσα 
στα Γαλάζια Άνθη το δικό του μα-
γαζάκι ψιλικών, με τα άπειρα μι-
κροπράγματα, ψιλολόγια, τρυκ 
και φάρσες που μας ξελογιάζουν 
και μας υπνωτίζουν.

Homo universalis ο Κενώ, ίσως 

Τίνα Χρηστίδη

Τ  Γ  Α
Ρεϊμόν Κενώ

Μετάφραση:
Σεσίλ Ιγγλέση
Κ , 2003

ένας από τους τελευταίους. Ένας 
“παντογνώστης αφηγητής”. Να 
πούμε ότι ήξερε τα πάντα; Του-
λάχιστον. Πρώιμος σινεφίλ, ξε-
κινά να συντάσσει στα δεκατρία 
του τον κατάλογο των απάντων 
του, ποιήματα, μυθιστορήματα 
καθώς και την ιστορία φανταστι-
κών χωρών. Φιλόσοφος, ποιη-
τής, σκακιστής, με έντονο ενδια-
φέρον για τα μαθηματικά και τις  
παραμελημένες, εκκεντρικές 
μορφές της λογοτεχνίας, γυρίζει 
από εκδοτικό οίκο σε εκδοτικό 
οίκο για να εξασφαλίσει εκδο-
τική στέγη για την 700 σελίδων 
μελέτη του πάνω στους «τρελούς 
λογοτέχνες». Τους αποκαλεί «αι-
ώνια περιπλανώμενους στα πιο 
παράδοξα μονοπάτια». Ασκεί 
τα πιο ασύμβατα επαγγέλματα 
— από τραπεζικός υπάλληλος 
μέχρι εμπορικός αντιπρόσωπος 
σε βιοτεχνία χάρτινων τραπεζο-
μάντιλων. Θα καταλήξει σε ένα 
επάγγελμα εδεμικό για τους απα-
νταχού βιβλιοφάγους: διορισμέ-
νος αναγνώστης αγγλοσαξονικής 
λογοτεχνίας στον εκδοτικό οίκο 
Gallimard! Μυθιστοριογράφος, 
δημοσιογράφος, ζωγράφος, 
σεναριογράφος — κάθε είδους 
“γραφή” είναι παιχνιδάκι του. Οι 
εκδόσεις Gallimard θα τον διορί-
σουν διευθυντή της Εγκυκλοπαί-
δειας των Πλειάδων. Ένας φόρος 
τιμής στην παντογνωσία του. Οι 
μαθηματικές του δαιδαλοδρομί-
ες θα τον οδηγήσουν στο κατώ-
φλι της Γαλλικής Μαθηματικής 
Εταιρείας, της οποίας θα γίνει 
μέλος το 1948. Από εκεί, σε μια 
προσπάθεια ανανεωτικής εφαρ-

μογής των μαθηματικών κανό-
νων στη λογοτεχνία, θα ιδρύσει 
μαζί με τον François Le Lyonnais 
την Ουλιπό για μια λογοτεχνία με 
δεσμεύσεις.

Ο Ίταλο Καλβίνο, με το που 
διαβάζει τα Γαλάζια Άνθη, σκέφτε-
ται: «Είναι αδύνατο να μεταφρα-
στεί», (παρ’ όλα αυτά η μετάφρα-
σή του είναι η μόνη που επιλέγει 
ο ίδιος να εκδώσει σε βιβλίο). Η 
μεταφράστρια της ελληνικής έκ-
δοσης Σεσίλ Ιγγλέση-Μαργέλλου 
σχολιάζει: «είναι πολύ πιο εύκο-
λο να χωρέσεις το Σηκουάνα σε 
κουτάλι παρά να συνοψίσεις τα 
Γαλάζια Άνθη». Στρατιές μελε-
τητών επί σειρά ετών ξεκοκαλί-
ζουν το κείμενο για να αφήσουν 
τελικά οι ίδιοι τα κοκαλάκια τους 
πάνω του. Τρόμος. Δέος. Αλλά και 
γέλιο. Γέλιο μέχρι δακρύων, αυ-
τό-υπονομευτικό. Άκρη δε βγαί-
νει. Το κείμενο αντέχει σε ανα-
λύσεις που πέφτουν βροχηδόν. 
«Το αριστούργημα», κατά Κενώ, 
«μπορεί να συγκριθεί με βολβό, 
από το οποίο οι μεν αρκούνται 
να αφαιρέσουν την επιφανεια-
κή φλούδα, ενώ οι δε, οι ολίγοι, 
ξεφλουδίζουν τις αλλεπάλλη-
λες  στρώσεις  του: κοντολογίς, 
το αριστούργημα μπορεί να συ-
γκριθεί με κρεμμύδι!». Τα Γαλάζια 
Άνθη χρειάστηκαν δεκαέξι χρόνια 
για να συντεθούν και μια αιωνιό-
τητα και μια ανθρωπότητα για να 
αναλυθούν. Επιστημονική φα-
ντασία; Ιστορικό μυθιστόρημα; 
Παρωδία ιστορικού μυθιστορή-
ματος; Παρωδία ιπποτικού μυ-
θιστορήματος; Πάρτι διακειμε-
νικών οργίων; Πραγματεία περί 
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ονείρου; Γλωσσικό — ως τα όρια 
του — ξεχαρβάλωμα; Ανακάτεμα 
υφών; Αλληγορία αρχετυπικού 
και ιδρυτικού κειμένου; Μια νέα 
Γένεση; Μαθηματική διαστροφή; 
Μια αναρχοαυτόνομη κατηγορία 
από μόνο του; Εφιαλτική συνεύ-
ρεση των πάντων και σε πολύ πιο 
συμφέρουσα τιμή;

Κυρίες και Κύριοι, καλωσορί-
σατε στο τερατώδες μυαλό του 
Ρεϊμόν Κενώ.

Η Αίθουσα των Κατόπτρων

Το  μυθιστόρημα αρχικά τοπο-
θετείται στις είκοσι πέντε Σε-
πτεμβρίου του  χίλια διακόσια 
εξήντα τέσσερα: «Ο δούκας ντ’ 
Ωγέ στήθηκε στην κορυφή του 
πύργου του για να εξετάσει κομ-
ματάκι την ιστορική συγκυρία: η 
εν λόγω ιστορική συγκυρία ήταν 
μάλλον θολή». Το alter ego του, ο 
Συδρολίνος είναι ο κατοπτρισμός 
του στο μελλοντικό 1964. Εφτα-
κόσια χρονάκια τους χωρίζουν. 
Και οι δυο μαζί, λογοτεχνικές και 
φιλοσοφικές personnae του ίδιου 
του Κενώ. Ο ένας ονειρεύεται τον 
άλλον. Εξοντωτικά γεύματα για 
το δούκα ντ’ Ωγέ: αηδονόπιτες, 
πατέ χελιών, λάχανο με αρκου-
δίσιο λαρδί και ζελεδάκια αρνί-
σιου λίπους. Ο Συδρολίνος ξυπνά 
βαρυστομαχιασμένος. Όλες οι 
θεωρίες περί ονείρου,  είναι εδώ. 
Ομηρικές, ψυχαναλυτικές, φρο-
ϋδικές, πλατωνικές, υπερρεαλι-
στικές, ταοϊστικές. Ο Κενώ συ-
ναντά τον Μπόρχες: και για τους 
δυο τα όνειρα είναι μια ρευστή 
πραγματικότητα, το ίδιο υπαρ-
κτή με τον ξύπνιο. Ποιος ονειρεύ-
εται ποιον; Ο Κενώ μας κλείνει 
το μάτι, επιστρατεύοντας κάθε 
παραδοξολογία, συγχέοντας τα 
όρια, δυναμιτίζοντας κάθε βεβαι-
ότητα. Πώς να αρκεστεί σε βεβαι-
ότητες, αυτός που συγκεντρώνει 
στο κεφάλι του όλη την πολυφω-
νική μωρολογία του ανθρώπινου 

είδους;

Το  Καρουζέλ της Ιστορίας

Τι  κι αν τα Γαλάζια Άνθη ξεκινούν 
σαν ένα ιστορικό μυθιστόρημα; 
Ήδη από τις πρώτες γραμμές η 
παράδοξη, μη ευκλείδειος γε-
ωμετρία εφάπτει παράλληλους 
κόσμους, η ιστορία υπάρχει μόνο 
και μόνο για να σαλατοποιη-
θεί. Πειραχτήρι άνευ όρων και 
ορίων, ο Κενώ παίζει κρυφτό με 
την επιθυμία τού αναγνώστη να 
ξέρει. Μας βάζει προβλήματα, 
μαθηματικούς γρίφους, βγάζου-
με τα κομπιουτεράκια. Το ξέφρε-
νο καλειδοσκόπιο της ιστορίας 
ανοιγοκλείνει και τα παίρνει όλα 
σβάρνα. Σε αυτήν την ιλιγγιώδη 
δίνη του χρόνου, όπου πουθενά 
δεν αναφέρεται ρητά μέρα της 
εβδομάδας ή μήνας, όπου οι επα-
ναλήψεις στροβιλίζονται γύρω 
μας περιπαιχτικά τόσο σε επίπε-
δο αφηγηματικής μακροδομής 
όσο και σε επίπεδο υφολογικό, η 
μόνη αλήθεια που κανονίζει το 
μυθιστόρημα είναι η εναλλαγή 
ημέρας και νύχτας. «Ο Θεός είναι 
η μέρα και η νύχτα», λέει ο Ηρά-
κλειτος. Το προσωρινό γίνεται 
αιώνιο κι αιώνιο είναι το πνεύμα 
του Κενώ.

Μια Βαβέλ Γλωσσών

Και με τη γλώσσα; Εδώ  το γκουρ-
μέ απογειώνεται. Ντελικατέσσεν 
και ξερό ψωμί μαζί, στον γλωσ-
σικό ουρανίσκο. Ό,τι τραβάει η 
όρεξή μας μέσα στην κενωϊκή 
πιατέλα. Μπιζουδάκια, μεζεδά-
κια, καναπεδάκια, μαγειρεματά-
κια. Της ώρας ζουμερά, τουρλού 
αχνιστά, παστά αιώνων. Άλλη 
μια από τα ίδια: ασκήσεις ύφους. 
Αργκό, καθημερινή, δημώδης, 
αρχαΐζουσα. Λογοπαίγνια, πα-
λινδρομήσεις, ανακατασκευές, 
αναγραμματισμοί, λεξιπλασίες, 
νεολογισμοί. Χιούμορ πρωτεϊκό, 
σε όλες του τις μορφές, από το 

grand guignol ως το black humor. 
Όλα είναι εδώ, κοχλαστά, σε μαρ-
μίτα ετοιμόγεννη, σε εκρηκτικό 
ελιξίριο ζωής, κεφιού, αιώνιας 
νεότητας. Μια γλωσσική μολό-
τοφ στα χέρια του αναγνώστη.

«Τον Συδρολίνο τον περίμεναν 
το μαραθόσταγμα και το νερό της 
βρύσης, η οκά το κόκκινο κρασί 
και το βαζάκι της μουστάρδας. Το 
Αμελάκι του σέρβιρε αντσούγιες 
με βούτυρο, χωριάτικο λουκάνι-
κο, πατάτες τηγανητές, ροκφόρ 
και τρεις μπαμπάδες. Οι αντσού-
γιες είναι κάτι ιδρωμένες ρέγκες, 
το λουκάνικο αποδεικνύεται 
ανυπόστατο, οι τηγανητές πα-
τάτες ομοίως, το ροκφόρ τρίζει 
κάτω από το μαχαίρι, το ρούμι 
των μπαμπάδων θα αδυνατούσε 
να διεκδικήσει άλλη ονομασία 
πλην αυτής του ύδατος. Ο Συδρο-
λίνος αναστενάζει και ψιθυρίζει: 
«Πάει, γαμήθηκε κι αυτό».

Η Κιβωτός των Αλλων

Ακόμα κι αν είχε συμβεί ένας 
φανταστικός κατακλυσμός, μια 
υποθετική κοσμολογική κατα-
στροφή όπου όλη η παραγωγή 
του ανθρώπινου πνεύματος θα 
είχε καταποντιστεί και μόνο τα 
Γαλάζια Άνθη θα είχαν διασωθεί 
επιπλέοντας στα νερά,  ακόμα 
και τότε, θα μπορούσαμε μέσα 
από το κενωϊκό κείμενο να ανα-
συστήσουμε μια πλήρη εικόνα 
τού πώς υπήρξε κάποτε ο κό-
σμος. Θα ψαρεύαμε αμέτρητα 
λόγια, παραθέματα, διακειμενι-
κές αναφορές, έναν φόρο  τιμής 
που ο ίδιος ο Κενώ αποτείει σε 
όλη την ανθρωπότητα, λόγια και 
λαϊκή. Το μυθιστόρημα ξεφεύγει 
από το χωροχρόνο και ταξιδεύει, 
μια κιβωτός που διασώζει λέξεις, 
φράσεις, ρήσεις, αποσπάσματα, 
κεκαλυμμένα παίγνια, μιμήσεις, 
παραφράσεις, ρητά, στίχους, 
γνωμικά. Πόσο απίστευτα αλλά 
και τυραννικά παρόντα θα πρέπει 
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να ήταν όλα αυτά μέσα στο μυα-
λό του Κενώ. Πόσο ειλικρινής και 
παθιασμένος υπήρξε ο ανθρωπο-
κεντρισμός του. Τα Γαλάζια  Άνθη 
είναι η μνήμη  της ανθρωπότη-
τας.

A votre santé

Και μπαμπάδες με ρούμι για το 
Συδρολίνο και καλβαντός για 

τους Νορμανδούς και μπύρα για 
τον Μπυροτόν και υδρόμελο για 
τον δούκα αλλά κυρίως, παντού 
και πάντα μαραθόσταγμα, το 
αρχετυπικό ποτό των Γαλάζιων 
Ανθέων για το Συδρολίνο αλλά 
και για όλους, να ρέει άφθονο σε 
πενήντα εννέα κεράσματα μέσα 
στο κείμενο. Η “πολύπλοκή” του 
συνταγή (μαραθόσταγμα με μια 
στάλα νερό βρύσης) βαραίνει τα 

βλέφαρα, ανακατεύει αλχημιστι-
κά τα αποστάγματα της ιστορίας, 
βοηθά το όνειρο να ζαλιστεί. Κά-
νει τα Γαλάζια Άνθη να ευωδιά-
ζουν. Μας μεθάει. Κλείνουμε τα 
μάτια. Στα αυτιά μας, τα γουρ-
γουριστά γαλλικά του Κενώ ραγί-
ζουν σε μυριάδες ξεκαρδισμένα 
γελάκια: «Ανάμεσα στα ποτά της 
ζωής μου, υπήρχε η ευρυμάθεια 
και το καλαμπούρι».

>σχόλια Διάλογος στο facebook για τη Δημιουργική γραφή με 
αφορμή το δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας:

Χρυσηίδα Δημουλίδου Η γλώσσα διδάσκεται, η 
συγγραφή όχι. Συγγραφέας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι…
August 30 at 2:24pm

Χρυσηίδα Δημουλίδου Καλός αναγνώστης γίνεσαι μέσα 
από τον καλό συγγραφέα…
August 30 at 2:27pm

Φραγκάκη Ειρήνη - Γιώργος Σαμαρτζής Αυτά που 
γράφει ο κάθε καλός συγγραφέας, είναι αποτυπώματα της 
καρδιάς του που τα καταθέτει-παραθέτει σε κάτι άψυχο 
όπως είναι μια λευκή σελίδα και του δίνει ζωή.
Όσες γνώσεις κι αν αποκτήσεις δεν συγκρίνονται με το να 
νιώθεις.. αυτό δεν διδάσκεται και δεν παίρνει master. 
Πρέπει να έχεις αυτό το “κάτι” στην καρδιά… γι' αυτό 
όλοι όσοι γράφουμε δεν τα αποκαλούμε “γραφόμενα” 
αλλά “παιδιά” μας.
Τα γεννάμε από την ψυχή μας, όχι από την φαντασία μας 
και μόνο!
August 30 at 4:21pm

Άννα Βακάλη Και επειδή οι καλοί συγγραφείς σπανίζουν, 
κυρία Δημουλίδου, αυτοί που είναι, έρχονται και μιλάνε 
με την πείρα τους και για τις εμπειρίες τους σε όσους 
θέλουν να γράψουν, γράφουν και το παλεύουν να 
βελτιώνονται συνέχεια… γιατί δεν αρκεί η ψυχή για να 
γράψεις… γράφεις με λέξεις και με τεχνικές του λόγου…
August 30 at 5:19pm

Βαγγέλης Γαλάνης “Γράφουμε ποιήματα
όπως άλλοι χτίζουν εικονίσματα στο δρόμο τους.
Πάνω σε επικίνδυνες στροφές.
Δίπλα σε γκρεμούς.
Όσοι γλιτώσαμε γράφουμε ποιήματα”
(Αντώνης Αντωνάκος) Κάπως έτσι…
August 30 at 5:45pm

Μετά τις 80΄ς ροκ βραδιές στα Εξάρχεια, 
ξανάδα το Λάκη με τα Ψηλά Ρεβέρ, ως δι-
δάσκοντα (!) ποίησης και στιχουργικής, στη 
Φλώρινα. Δέκα μέρες μετά, σε παραλιακό 
μπαράκι της Ναυπάκτου — της πόλης μου — 
μας ξεσήκωνε όπως παλιά στο «Αχ! Μαρία». 
«Αχ! Λάκη» …

Όλγα Γκιάφη.

Ο Βαγγέλης Γαλάνης σχολιάζει… α) Περί 
στόχευσης του μεταπτυχιακού προγράμμα-
τος: Στη θέση του «Τίποτα» θα αναδυθεί η 
«Απουσία» (Στη θέση του «Εκείνο» θα βρεθεί 
το «Εγώ», S. Freud») β) Ατάκα 1ου έτους: Ε 
… αυτά έχει η φοιτητική ζωή … (μετά από 
σημαντική οινοποσία …) γ) Περί μεταπτυχι-
ακών δημιουργικό-γραφόντων: Αλίμονο στη 
λογοτεχνία …

Ο Αλέξανδρος Ντερπούλης διευθύνει εδώ και 
τέσσερα χρόνια το δικό του “Εργαστήρι Δημι-
ουργικής Γραφής”. Τον Ιανουάριο του 2010 στο 
θέατρο “104 Κέντρο Λόγου και Τέχνης” των 
εκδόσεων Καστανιώτη, θα παρουσιαστεί το 
musical του με τον τίτλο “Η Γεύση της Ευτυ-
χίας” σε σκηνοθεσία Πωλίνας Καραναστάση 
και μουσική Κώστα Γάκη. Πρόκειται για μια 
μουσική ερωτική κομεντί που διαδραματί-
ζεται στην κουζίνα ενός εστιατορίου. Ακόμα, 
την Άνοιξη του 2010 κυκλοφορεί το δεύτερο 
μυθιστόρημά του με τον τίτλο “Το νησί κάτω 
από την ομίχλη” από τις εκδόσεις Καστανιώ-
τη, ένα θεολογικό-μεταφυσικό θρίλερ που 
διαδραματίζεται την δεκαετία του 1920 στη 
Σαντορίνη, περίοδος κατά την οποία συντελέ-
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Δημήτρης Γκότζος Εκεί στη Φλώρινα φαίνεται πως 
γίνεται πολύ καλή δουλειά από τον κύριο Σουλιώτη, 
τον οποίο είχα την τύχη να έχω κι εγώ Καθηγητή στις 
προπτυχιακές μου σπουδές. Μπράβο!
August 30 at 7:11pm

Ευάγγελος Δρόσος Επιτέλους, κάτι που περιμέναμε 
χρόνια γίνεται πραγματικότητα. Όσο για τη συζήτηση για 
το αν γεννιέσαι συγγραφέας ή γίνεσαι, νομίζω ότι το θέμα 
το έχουν εξαντλήσει στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα 
δημιουργικής γραφής μετράνε πολλές δεκαετίες και 
πολλοί γνωστοί συγγραφείς έχουν βρει το δρόμο τους 
μέσα από τέτοιου είδους εργαστήρια.
August 31 at 2:10pm

Βαγγέλης Γαλάνης Συ(ν)γραφέας μάλλον δεν γίνεσαι 
ποτέ … δεν σου το επιτρέπει ο εγωισμός σου …
August 31 at 3:35pm

Άννα Βακάλη Κάτι ξέρει για εγωισμούς ο ψυχολόγος της 
παρέας-και όχι μόνο επειδή είναι ψυχολόγος :)ΧΧΧ
August 31 at 3:38pm

Χρυσηίδα Δημουλίδου Αν κάποιοι πέτυχαν στην 
συγγραφή μετά από σπουδές ήταν τυχαίο. Απαριθμήστε 
μου μερικούς παρακαλώ. Εγώ δεν γνωρίζω κανένα από 
τους κλασσικούς συγγραφείς να πήγε σε εργαστήριο. Αλλά 
το χρήμα τα ξεφτιλίζει όλα. Τέτοιες σπουδές αν θέλουν 
να γίνονται, να είναι δωρεάν… και αυτοί που διδάσκουν 
να είναι καταξιωμένοι συγγραφείς και όχι να νομίζουν ότι 
είναι συγγραφείς.
August 31 at 5:58pm

Χρυσηίδα Δημουλίδου Οργίζομαι με την κοροϊδία που 
γίνεται εις βάρος των ονείρων κάποιων παιδιών που 
νομίζουν ότι το να συγγράψεις είναι απλή υπόθεση. Τι 
να συγγράψει ένα παιδί είκοσι ετών; Τι να συγγράψει 
κάποιος που δεν έχει βγει έξω από την Ελλάδα; Την 
προσωπική του ζωή; Αυτό δεν είναι συγγραφή είναι 
βιογραφία. Σας παρακαλώ πολύ… ξεκαθαρίστε στα παιδιά 
ότι τους μαθαίνετε το τεχνικό μέρος αποστολής επίσημων 
επιστολών ή αναφορών ή σχολιασμών αλλά όχι βιβλίων. 
Σας παρακαλώ.
August 31 at 6:02pm

Χρυσηίδα Δημουλίδου Γέμισε η Ελλάδα από τραγουδιστές 
και συγγραφείς. Και καλά το τραγούδι αν έχεις φωνή την 
καλλιεργείς. Την πένα όμως πώς την καλλιεργείς; Μου λέτε 
κύριοι δάσκαλοι; Ας σοβαρευτούμε επιτέλους. Το βιβλίο 
δεν σημαίνει ξέρω συντακτικό, αλλά περνάω μηνύματα, 
αλλάζω τρόπο σκέψης, διδάσκω πώς να καλυτερεύσεις σαν 
προσωπικότητα και όχι να κορδώνομαι επειδή μπορώ να 
χειριστώ την πένα. Ο συγγραφέας πρέπει να έχει γνώσεις, 
εμπειρίες ζωής εκτός από ταλέντο και όχι απλά να κατέχει 
μια γλώσσα καλά. Φιλόλογος δεν σημαίνει συγγραφέας…
August 31 at 6:08pm

στηκε στην Ελλάδα η αλλαγή από το παλαιό 
στο νέο ημερολόγιο. Τότε που οι μάχες ανά-
μεσα στα δύο στρατόπεδα ήταν αδυσώπητες, 
καθώς πάσχιζαν με κάθε θεμιτό ή αθέμιτο 
τρόπο να ιδιοποιηθούν την Πίστη, τα θαύματα 
και την εύνοια του Θεού που υπηρετούσαν. 
Τέλος, είναι μέλος της κριτικής επιτροπής των 
κρατικών βραβείων κινηματογράφου για το 
έτος 2009.

Ο Νίκος Πολύζος παραιτήθηκε από Διευθυ-
ντής του Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης 
Αττικής για να μπορέσει να παρακολουθήσει 
το πρόγραμμα. Κάποιοι κακοπροαίρετοι θα 
σκεφτούν ότι το έκανε για να πάρει εκπαι-
δευτική άδεια ή επί το γραφειοκρατικότερον 
άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Κατά την 
παραμονή του στη Φλώρινα ανακάλυψε πως 
εκτός από ταλέντο στη Δημιουργική Γραφή 
έχει και ταλέντο στο Δημιουργικό Ντύσι-
μο, αφού για την αντιμετώπιση του κρύου 
επινόησε το στυλ “τριπλό πουκάμισο”. Ήδη 
ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με μεγάλο εκδο-
τικό οίκο μόδας.

Σε απόδοση – διασκευή – σκηνοθεσία του 
Δημήτρη Φοινίτση παρουσιάζεται το κλασικό 
έργο “Δεσποινίς Ζυλί” (1888) του σουηδού 
δραματουργού Άουγκουστ Στρίντμπεργκ για 
την πάλη των δύο φύλων και την κοινωνική 
ανισότητα από την Ομάδα Παραστατικών 
Τεχνών προ  σε μια διαφορετική ανάγνω-
ση, μετατοπισμένη στην Ελλάδα του σήμερα, 
αυτή των Β.Π. (βορείων προαστίων) και των 
οικονομικών μεταναστών. Ένα μεγάλο πάρτι 
με αναπάντεχη κατάληξη. Μια συνομιλία 
οθόνης και σκηνής. Από 24 Σεπτεμβρίου στο 
N o /S  Roo  (Αγησιλάου 61-Γκάζι, 
Μετρό Κεραμικός) κάθε Πέμπτη-Παρασκευή 
Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00.

Γενέθλια στο διαδίκτυο. Τρία χρόνια αδι-
άλειπτης κριτικογραφίας στις σελίδες του 
παγκόσμιου ιστού συμπληρώνει αυτές τις 
μέρες το μπλογκ: http://theatergoer.blog.com. 
Toν Νοέμβριο του 2006, ο μεταξύ άλλων θεα-
τρολόγος Δημήτρης Φοινίτσης, αποφασίζει να 
“ανεβάζει” στο διαδίκτυο τις κριτικές θεάτρου 
που έγραφε για τον περιοδικό Τύπο με την 
υποσημείωση “χωρίς περικοπές”, υπονοώ-
ντας έτσι ότι στο ίντερνετ η λογοκρισία οφεί-
λει να είναι άγνωστη λέξη και να μην ορθώνει 
τις καταστρεπτικές της ιδιότητες. Όπερ και … 
γίνεται μέχρι σήμερα! Ευτυχώς…

Επηρεασμένη η Ειρήνη Λαρδούτσου από εα-
ρινό “οίστρο” και εν όψη του επερχόμενου 
θέρους, αποφάσισε να παρέμβει στο περιοδι-
κό “η παρέμβαση” – πνευματική επιθεώρηση 
της Κοζάνης, τευχ.148 Μάρτιος-Μάιος 2009, 
σκορπώντας λίγη από την δική της “άμμο” 
στις σελίδες της…
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Χρυσηίδα Δημουλίδου Πριν δύο χρόνια μου έστειλαν 
ένα email από μια λέει καταξιωμένη σχολή συγγραφής 
που υποσχότανε ότι θα σε κάνει σπουδαίο συγγραφέα. 
Και τους απάντησα αυτά που σας ανέφερα. Ξέρετε τι 
απάντηση μου έδωσε η γραμματεία της σχολής; Ότι 
είμαι ηλίθια μαλακισμένη και άλλα πολλά νόστιμα που 
με άφησαν άναυδη. Και αυτοί οι άνθρωποι διδάσκουν 
συγγραφή. Επί πληρωμή. Η δημιουργός δε της σχολής 
(δεν θα πω όνομα) ήταν συγγραφέας δύο διηγημάτων και 
δεν την ήξερε ούτε η μάνα της… τόσο καλά. Όσο ζω και 
υπάρχω θα καταβάλλομαι ενάντια αυτών των σχολών.
August 31 at 6:18pm

Βαγγέλης Γαλάνης Ειρήνη ημίν κυρία Χρυσούλα μας … 
χάνετε το δίκιο σας …
August 31 at 6:22pm

Χρυσηίδα Δημουλίδου Κανένα δίκαιο κύριε Βαγγέλη 
μου… κανένα…
August 31 at 6:24pm

Χρυσηίδα Δημουλίδου Η Ελλάδα κατάντησε πνευματικός 
σκουπιδότοπος. Καιρός να γίνει ξεκαθάρισμα κάποιων 
πραγμάτων… Θέλουμε πια καλές φωνές, καλούς 
καλλιτέχνες, καλούς συγγραφείς. Η πρώτη που διαφημίζει 
ένα καλό βιβλίο είμαι εγώ. Πάντα αναγνωρίζω και 
υποκλίνομαι σε ένα συγγραφικό ταλέντο.
August 31 at 6:34pm

Άννα Βακάλη Ευτυχώς πάντως στο Μεταπτυχιακό αυτό 
δεν κάνουν μάθημα συγγραφείς που δεν τους ξέρει 
ούτε η μάνα τους αλλά καταξιωμένοι και ευτυχώς 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του δεν είναι παιδιά 20 
χρονών που δεν έχουν βγει από την Ελλάδα αλλά 
ήδη συγγραφείς… αυτά για την τάξη των πραγμάτων 
γιατί μάλλον επιτίθεστε χωρίς να ξέρετε… ούτε καν 
τι διδάσκονται δεν ξέρετε και γι' αυτό μιλάτε για 
“βιογραφίες” και για “επίσημες επιστολές”- δεν είμαστε 
στη Β’ Λυκείου! Και επίσης μπορεί η συγγραφή να 
μη σημαίνει ότι ξέρω συντακτικό, αλλά καλό είναι να 
ξέρουμε ότι τα “μηνύματα” έτσι γράφονται και όχι 
“μηνύματα” … επειδή έτσι χάνεται και το δίκιο σας όπως 
είπε και ο Βαγγέλης.
August 31 at 6:42pm

Χρυσηίδα Δημουλίδου Άννα μάλλον εσύ δεν κατάλαβες. 
Εγώ μιλούσα για σπουδή συγγραφής. Και όπως 
ανέφερα προηγουμένως υπάρχουν τέτοιες σχολές. Δεν 
αναφερόμουν στην συγκεκριμένη…
August 31 at 7:07pm

Άννα Βακάλη Πάλι καλά… τότε μάλλον το σχόλιό σας 
ήταν σε λάθος post ;) it’ s ok then :) Όλοι κάνουμε 
κανένα λαθάκι :)
August 31 at 7:09pm

Και από την αλληλογραφία 
των μελών!
Ζήτημα συμφωνίας των πέντε σχετικά με τον 
υπεύθυνο αλληλογραφίας:

Προτείνω ανεπιφύλακτα τον Δημήτρη που • 
κρίνω ότι είναι καθόλα άξιος ιδίως δε στην 
διπλωματική τέχνη της ηπιότητας και της μετρι-
οπάθειας. Αν δέχεσαι, αγαπητέ Δημήτρη, αυτήν 
την επιπρόσθετη απασχόληση, να απαντάς, εφό-
σον χρειάζεται, θα ήταν καλό να αποφασίσουμε 
να το κάνεις εσύ μόνον, ώστε η συντακτική να 
μη φαίνεται από δι… έως πενταχασμένη. Εκτός 
των άλλων να χορεύετε με τις εμπνεύσεις σας. 
Γιώργος.

Ευχαρίστως δέχομαι Γιώργο την πρότασή σου. • 
Πραγματικά δεν ξέρω τι έχω πάθει αλλά πολύ 
μου άρεσε να κάθομαι να απαντάω στα email 
κ.λπ. Κάτι στην παιδική ηλικία μου; Κάποιο έλ-
λειμμα κοινωνικότητας;  Οπότε το αναλαμβάνω 
και για ψυχοθεραπευτικούς σκοπούς.

Εξάλλου, έστειλα μόλις ένα κοινό email με το • 
οποίο ζητώ απαρεγκλίτως ένα και μόνο email 
με τα κείμενα. Οπότε καταλήγουμε σε ένα email 
με τα διάφορα αρχεία, που τα οργανώνουμε 
οριζόντια και κάθετα, όπως έγραφα χθες ως 
guru του management (!)?Πείτε! Επίσης σε καμιά 
βδομάδα θα πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε 
αποφάσεις για το στήσιμο της ύλης;;!

Σας χαιρετώ — οι κοπέλες της Σ.Ε. πάω στοί-• 
χημα πως χορεύουν! Εγώ ουδέποτε, ούτε για 1 
sec.. δεν έχω χορέψει ως τώρα στη ζωή μου..! 
(έφευγα από τις disco για να πάω να απαντήσω 
email!!!)

Αγαπητή  επιτροπή, τα email σας είναι αρκού-• 
ντως ικανοποιητικά κατατοπιστικά κ.λπ, κ.λπ. 
Τα θερμά μου συγχαρητήρια! Εχω μια ερώτηση 
μόνο. Μπορώ να αποστείλω τα κείμενά μου για 
να δημοσιευθούν με ψευδώνυμο; Είμαι πρό-
θυμος να λαδώσω όλα τα μέλη της επιτροπής, 
αν χρειαστεί, ή να προβώ σε οποιαδήποτε άλλη 
ενέργεια προκειμένου να εισακουσθεί το αίτημά 
μου. Αναμένω με αγωνία την απάντησή σας! Σας 
ευχαριστώ εκ των προτέρων Συναδελφικά Α.Ν.

Παραχωρείται δημιουργικός χώρος σε περιοδικό • 
για τη δημοσίευση πεζών και ποιημάτων. Τιμή 
συζητήσιμη. Δεκτοί και από πρωτεύουσα και 
επαρχία. Πληροφορίες: Κος Σήφης.

Προς Σ.Ε. Βρίσκομαι σε μετακόμιση και θα ξεπε-• 
ράσω κάπως τις προθεσμίες, Σήφης

Ήταν όλα τους παιδιά μου. Να μου τα ταχταρίσε-• 
τε τα μάλα. Φιλάκια, Άρθουρ.

Αγαπημένοι, αποστέλλω σας  τα πρώτα μπουρ-• 
μπουριστά μου κείμενα, λίγο πριν το Νόμπελ 
Λογοτεχνίας μου κρούσει τη θύρα. Εύχομαι καλό 
και σπαρταριστό καλοκαίρι στην εν πολλαίς 
τραγωδίαις περιπεσούσα Επιτροπή. Αποστέλλω 
εις δυο δόσεις κείμενα μου σαν καλή συνταγή 
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Γιώργος Παναγιωτίδης Είκοσι και πλέον χρόνια 
ως αυτοδίδακτος συγγραφέας δεν καταλαβαίνω σε 
τι στενοχώρησα τη μούσα μου κοιτώντας με κάθε 
ευκαιρία πέρα από τον ιδιωτικό μου ορίζοντα! Το καλό 
κείμενο και ο καλός συγγραφέας χρειάζονται εξίσου 
την έμπνευση και την καλλιέργεια από όποια πηγή. Τι 
αρνητισμός είναι αυτός και τι φοβία, όταν μάλιστα οι 
περισσότεροι συγγραφείς επιδιώκουν τις ανταλλαγές 
με τους ομότεχνους. Μην πυροβολείτε λοιπόν ούτε το 
Πανεπιστήμιο που έχει αγάπη και όραμα και έμπνευση 
για τη γραφή ούτε και τον όποιο συγγραφέα θέλει 
να μοιραστεί τις τεχνικές του με άλλους συγγραφείς 
ή αναγνώστες. Η συγγραφή δεν είναι το άβατο των 
Ελευσίνιων μυστηρίων… ούτε το ιερό των χριστιανών 
που αποκλείει μερίδα πιστών. Ούτε η συγγραφική 
ιδιότητα είναι κληρονομικό χάρισμα.
September 1 at 1:38am

Γιώργος Παναγιωτίδης Πάντως αγαπητή μου κυρία 
Δημουλίδου, αν ένα δικό μου βιβλίο έκανε πρώτη έκδοση 
40.000 αντίτυπα όπως ένα δικό σας (ειλικρινώς και 
από καρδιάς μπράβο σας!), καθόλου δε θα ανησυχούσα 
ούτε για το Μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας ούτε για όλες τις σχολές δημιουργικής 
γραφής του κόσμου. Ο καθένας μας εξάλλου ζει σ’ ένα 
δικό του μικρόκοσμο. Όλα τα άνθη έχουν δικαίωμα 
να ανθίσουν. Ας μην κάνουμε και τη γραφή πεδίο 
συγκρούσεων μετεξελιγμένων νέο φεουδαρχών του 
λόγου.
September 1 at 1:53am

Τίνα Χρηστίδη Ο Πεσσόα, ο Καβάφης και πολλοί άλλοι 
δεν μετακινήθηκαν ποτέ από τον τόπο διαμονής τους. 
Τα ταξίδια αποδεικνύονται μάταια για κάποιον που έχει 
ασφυκτική εσωτερική κινητικότητα . Να κάνεις όχι το 
γύρο του κόσμου σε 80 μέρες αλλά το γύρο 80… κόσμων 
σε μια μέρα. Και εννοείται, κυρία Δημουλίδου ότι δε 
φτιάχνουμε στην τάξη το λογοτεχνικό μας σύμπαν. Αυτό 
είναι το δικό μας θησαυρικό Big Bang, εμείς είμαστε οι 
Δημιουργοί του “Γεννηθήτω φως”. Διδασκόμαστε όμως 
τις αποστάσεις ανάμεσα στα άστρα μας , εντρυφούμε 
στο πώς να αναγνωρίζεις ένα γαλαξία, πώς να αφήνεσαι 
στη χαρά μιας μαύρης τρύπας. Και κυρίως ,έχουμε τη 
σπάνια ευκαιρία σε αυτήν τη μάταιη ζωή να χαιρετίσουμε 
από κοντά και να χαϊδέψουμε έναν άλλο μικρό Θεό και 
να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί του για την αξία της 
μεταφοράς ή τη χρησιμότητα της περιγραφής. Μια πολύ-
τέλεια, δε νομίζετε;
September 1 at 10:01am
… τέλος… αν τελειώνει ποτέ μια τέτοια συζήτηση.

γλυκού του Παρλιάρου. Τ.Χ.

Σ.Ε • Η δουλειά θα γίνει. Μέχρι το βράδυ της 
Παρασκευής. Στη μέση της γέφυρας θα δούμε 
μαζί τα κομμένα να επιπλέουν για λίγο στο πο-
τάμι. Η συνεργάτα. Σ.Ε, ιδού οι επιλογές μου. Σε 
χαιρετώ φορώντας τα δόντια των ιθαγενών πε-
ριδέραιο.

Καλησπέρα σας … Σας αποστέλλω τα πονήματά • 
μου προς δημοσίευση … ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΚΑ-
ΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΓΙΞΕΙ … Ακούς Νόρα … Αντυ εσύ 
… Μαρέττα προσοχή … το ίδιο και οι υπόλοιποι 
…  Δεν είναι πολύ … 2000 λέξεις περίπου (κάτι 
παραπάνω) … Any way, αν υπάρξει χώρος για 
προβολή των συντακτών των υπό δημοσίευση, 
προσθέστε το ακόλουθο: Γαλάνης Βαγγέλης, άν-
θρωπος ερασιτέχνης, ψωμίζεται ως ψυχολόγος, 
ζει από συνήθεια, ενίοτε από ανάγκη, δημιουργι-
κό-γραφεί από διαστροφή … Καλή συνέχεια και 
καλό κουράγιο αγαπητοί συνάδερφοι (πονηρές 
οι μέρες παιδιά, επιτρέψτε μου λίγο γλείψιμο) …

Και ένα ακόμα κειμενάκι, από το μάθημα του • 
Χαβιαρά, ευχαριστώ, Νίκος Πολύζος... Υ.Γ. 
Επιπλέον κείμενα τα δίνω μόνο με αμοιβή! Να 
είστε καλά!

ΑΓΑΠΗΤΗ Σ.Ε.(ΠΕΝΤΑΣ ΕΝ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙ ΚΑΙ ΜΟ-• 
ΝΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΕΝΤΑΔΙ). Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΟΠΩΣ ΜΟΥ 
ΕΙΠΕΣ. ΝΑΙ, ΘΑ ΞΑΝΑΔΩ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΟΥΛΕΣ 
ΜΟΥ. ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ; ΑΥΓΑΤΙΣΑΝ 
Η’ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 1500; ΜΕ ΟΝΟΜΑ/ΤΙΤΛΟ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ; ΑΓΑΠΗΤΗ ΜΟΥ, ΝΑ 
ΠΙΝΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΩΣ ΦΡΟΥΤΑ. 
ΑΝ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΕΚΤΕΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ, 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΠΕΛΑΚΙ ΚΑΙ ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ ΤΟ 
ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ ΣΟΥ. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! ΣΑΣ 
ΕΥΧΟΜΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΜΟΘΥΜΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ! (ΠΕΝΤΑΣ). ΣΥΝΤΑΣΣΕΣΘΕ, Κ.Δ. 
ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ.

Πήγα να τα κλωτσήσω κι έσπασα το πόδι μου. • 
Ετσι, τα ταχυδρόμησα. Νόρα.

Αγαπητή υδρόβια φίλη μας, λάβαμε και σε ευ-• 
χαριστούμε. Γελώντας με τα περίπου 160 δόντια 
της, η Σ.Ε.

Αξιότιμα επιφανή μέλη της επιτροπής. Σπάνια • 
πνεύματα, εξαίρετου ήθους και υψίστης αι-
σθητικής. Εκλεκτά πρόσωπα της λογοτεχνικής 
κοινότητας, αγαπητοί φίλοι. Επιβεβαιώνω το 
mail μου. Για το περιοδικό, αν βρείτε κάτι που να 
σας αρέσει χρησιμοποιήστε το http://bkyriakid.
blogspot.com/ – tο μπλο(γ)κάκι μου που έχει και 
τις ασκήσεις απ’ το ΠΜΣ. 
Φωτογραφία μου, στις επαφές gmail. Με τιμή, 
Βασίλειος Σ. Κυριακίδης

Χ … Πολλές θεωρίες συνωμοσίας… • 
μυστικότητα… κουκουλοφόροι κατάσκοποι… 
dark-o- gothic ατμόσφαιρα αλλά από κάτω μια 
καλά κρυμμένη ευαισθησία … Για να σκεφτώ … 
μουμπλαί … μουμπλαί… Δημήτρη μου εσύ είσαι;
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ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ
Βορείως του μέλλοντο καταγόμενη. Κατασκευ-άστρια δικογράφΩν, Λάτρης 
του Γράμματος Ωμέγα, ανταλλάσσει δικαστικά δράματα με Sημαίνον-όντα επι-
στημονικής φανταΖίας, συνοδευόμενα από τους κατόΧους τους, με σκοπό την 
αποίκηση των συμπαντικΩν διάκενων τα οποία είναι εγκατεΣΤημένα στο μυα-
λό. Δεκτά και ζΩα φυτά ορυκτά. ΕπικοινΩνήσατε με Αντι-ύλη Ευθανασιάδη.
andy @ath.forthnet.gr

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Ανδρας λευκός, μεσαίου  αναστήματος, ηλικίας έως 16 ετών (φήμες για φλερτ 
με την ηλικία των 30+ απολύτως ψευδείς), φιλοξενούμενος της κοζανίτικης γης 
από τα παιδικάτα του. Συγκροτημένο άτομο και ιδιαιτέρως προσαρμοστικό αν 
και παινεύεται για το αντίθετο. Θιασώτης κάποτε του ρητού “Σπεύδε βραδέ-
ως”, εσχάτως τρέχει και δεν προλαβαίνει. Σε συναυλίες, Φεστιβάλ, εκθέσεις 
φωτογραφικές, ταξιδιωτικές εξορμήσεις. Χρωστάει τα πάντα στο Σ  γιατί 
χάρη σ’ αυτό έμαθε να ονειρεύεται στον ξύπνιο του. Παρουσιάζει δυσανεξία 
στις λέξεις κουλτούρα, indie, auter, σοβαρός, στόχος, αντικειμενικός, μηχανι-
κός. Το τελευταίο πιθανότατα του έμεινε από την πετυχημένη (sic) θητεία του 
στο Πολυτεχνείο Ξάνθης. Συγκινείται στο άκουσμα των λέξεων Φελίνι, Κι-
σλόσφσκι, Μορέτι, Ισλανδία, Πορτογαλία, Tindersticks, Λιλιπούπολη, Πεσσόα, 
φιλμ νουάρ, κλισέ. Πιστεύει στη μαγεία των εικόνων του Γουογκ Καρ Γουάι, στο 
τυχαίο του Πολ Οστερ και στη μοναξιά του ραδιοφώνου. Επί χρόνια “on air”, 
έφτασε στο συμπέρασμα ότι η δημιουργική γραφή αποτελεί μια επώδυνη αλλά 
και ανέξοδη μέθοδος ψυχανάλυσης.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΟΡΑ
Έσωθεν Παρασκευή, έξωθεν δε μη Πάσχα. Η κατά τον Όμηρο: Οδ. Μ 235 «ένθεν 
μέν Σκύλλη, ετέρωθι δέ διά Χάρυβδις ανεροίβδησε θαλάσσης αλμυρόν ύδωρ.» 
Στη θάλασσα του Θερμαϊκού.
leonora @otenet.gr

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ο Μιχάλης Αντωνιάδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φλώρινα. Από νεαρή ηλι-
κία ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, διακρίθηκε στο άθλημα της ξιφασκίας και 
εντάχθηκε στην Εθνική ομάδα, στην κατηγορία των Νέων. Είναι απόφοιτος του 
τμήματος φυσικής αγωγής και αθλητισμού του ΑΠΘ.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
(ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ…)
Ανθρωπος ερασιτέχνης, οπαδός του «ανέφικτου μαρξισμού», ψωμίζομαι ως 
ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής. Αναπνέω από συνήθεια, ενίοτε από ανάγκη, δη-
μιουργικογραφώ από ποιητική δια(σ)τροφή, Γεννηθείς το ‘77, σε πόλη μικρή, 
εκπαιδευθείς εν Αθήναις. Τρώω και πίνω τα πάντα, φοράω τα απαραίτητα… 
Ποτέ πια σύζυγος, πάντα εραστής… της ζωής…

ΓΚΙΑΦΗ ΟΛΓΑ
Με  φέρανε στον κόσμο αναμιγνύοντας μια δόση από Ιόνιο και Μοριά. Στο μείγ-
μα που κληρονόμησα, πρόσθεσα μια πρέζα από Δωδεκάνησα και έφερα τρεις 
ψυχές στον κόσμο. Δασκάλα και σπουδάστρια ταυτόχρονα εσαεί. Προσπαθώ 
να καταπολεμήσω το άγχος της καθημερινότητας ισορροπώντας ανάμεσα στο 
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στωικισμό του Σενέκα και το διονυσιασμό των ροκ εφηβικών καταβολών μου. 
Χόμπι: συλλέγω μνήμες.

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΛΙΖΑ
Γεννήθηκα το 1964 στη Δράμα όπου και διαμένω μόνιμα. Αγαπώ βαθιά τη λο-
γοτεχνία και όπως αυτή με ξεβολεύει από τη ζωή μου, έτσι θα επιθυμούσα και 
εγώ μια μέρα, κάποιο κείμενο μου να προσφέρει την ίδια αίσθηση σε έναν ανα-
γνώστη.

ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΒΑΓΙΑ
Γεννήθηκε στη Δράμα, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, ζει στην Αθήνα. Σπούδασε 
Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Μοντάζ και Σκηνοθεσία. Φοιτήτρια στο Μ.Π.Σ. δημι-
ουργικής  γραφής και συντάκτης του Εξώστη. Βραβεύτηκε για τις  ταινίες μι-
κρού μήκους της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Τοπάλη 
ίδρυσε την εταιρεία 24 + 1, με δράση στο χώρο των οπτικοακουστικών και της 
εκπαίδευσης. Εργάζεται ως κειμενογράφος και σκηνοθέτης.

ΔΡΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ο Δρένος Δημήτρης γεννήθηκε το 1981 στη Θεσσαλονίκη όπου και ζει. Οι βασι-
κές του σπουδές είναι στα οικονομικά και τις πολιτικές επιστήμες. Τα υπόλοιπα, 
για τους αρχαιολόγους του μέλλοντος.
drenos_dhmhtrhs@yahoo.gr

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Χρόνια  τώρα θέλω να δηλώνω συγγραφέας, ποιήτρια ή κάτι τέτοιο. Και, όπως 
καλά όλοι μας  ξέρουμε, θα μπορούσα να το κάνω και  να μη με πάρει και κανείς 
χαμπάρι. Έλα, όμως, που εγώ, πάντα χρειάζομαι τις αποδείξεις. Να τες, λοιπόν. 
Εκδόθηκα. Και επιθυμώ να εκδοθώ κι άλλο.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ο Βασίλης Κυριακίδης σπούδασε Συντήρηση Έργων Τέχνης στο ΙΕΚ Κοζάνης, 
Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Κοζάνης, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα 
Συστήματα Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παιδαγωγικές σπου-
δές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και μεταπτυχιακές σπουδές στη 
Δημιουργική Γραφή του ίδιου Πανεπιστημίου. Η διδακτορική του διατριβή στη 
Παιδαγωγική του Ελεύθερου Χρόνου δεν έχει ολοκληρωθεί, την οποία εκπονεί 
χωρίς τη συγκατάθεση υπεύθυνου καθηγητή. Ο ίδιος έχει δηλώσει «Μετά από 
16 πετυχημένα μυθιστορήματα, νομίζω πως ήρθε ο καιρός να αφιερώσω τον 
εαυτό μου στην επιστήμη. Η παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου είναι ένας 
τομέας που με ενδιέφερε πάντοτε. Τώρα που το σκέφτομαι ίσως να ήταν το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον μου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μου». 1

1. Απόσπασμα από το περιοδικό ‘Playboy’ Δεκέμβριος 2008

ΛΑΡΔΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αγαπώ τις γέφυρες. Γεννήθηκα στη Ρόδο των ιβίσκων και αλμύρας. Σπούδασα 
Νηπιαγωγός, μοναδική μου επιθυμία και επιλογή. Μάζεψα πολλά βότσαλα απ’ 
το νησί μου και απ’ τον υγρό νότο, αποφάσισα μια γέφυρα με τον ψυχρό βορρά, 
στην Κοζάνη, όπου ζω με την οικογένειά μου, εργάζομαι και θυμάμαι να ονει-
ρεύομαι. Πιο πάνω με περίμενε η Φλώρινα. Δώρο της το βήμα που μου έδωσε 
και οι εικόνες της. Αντίδωρο η καρδιά μου.
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ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ο μπαμπάς  μου είναι από τη Θάσο αλλά μένουμε στη Βέροια. Όταν δεν παί-
ζουμε μαζί ή δεν κάνει μάθημα υπολογιστών σε μεγάλα παιδιά, λέει πως μπαί-
νει  σε μια ιστοσελίδα www.manolachis.gr, ακούγοντας κάποιον Τσιτσάνη. Έχω 
και μια μικρή αδερφή, την Ιωάννα. Εμένα μου αρέσει ο σπάιντερμαν. Είμαι και 
ΠΑΟΚ. Α, Κωνσταντίνο με λένε.

ΝΤΕΡΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γράφω από μικρός επειδή αυτό ξεπηδά λεύτερα μέσα από την ψυχή μου. Έγρα-
φα πρώτα χειρόγραφα, μετά στην τεράστια γραφομηχανή της αδερφής μου 
και αργότερα σε laptop Macintosh. Ξέρω επίσης να διενεργώ πάσης  φύσεως 
υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, αφού οι γονείς μου φρόντισαν από 
μικρό να με στείλουν για να μαθητεύσω δίπλα σε σημαντικούς μάστορες της 
εποχής. Αγαπημένος μου ήρωας είναι ο Harry Potter, αγαπημένα μου βιβλία, 
όλα του Harry Potter, αγαπημένες μου ταινίες, όλες του Harry Potter επίσης. 
Τέλος, είμαι χορτοφάγος, ζωόφιλος, δεν καπνίζω και αγαπώ τη Θεσσαλονίκη 
γιατί είναι ερωτική πόλη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Συντάχτηκα με το λογοτεχνικό περιοδικό Μανδραγόρας για μια δεκαετία και 
κατέληξα να παρουσιάζω ποιητές. Το ίδιο συνήθιζα να κάνω και στο Συμπόσιο 
Ποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Αποχώρησα για να μη θεωρηθώ κριτι-
κός.

Τα ποιήματά μου, Ρύνια πρώτη έκδοση 1985, Τα όντα εκεί και Ονόματα μόνο 
υπό τον τίτλο Τα δύο όλα 1996 και Δι’ οδών 2002, αντιμετωπίστηκαν με αμηχα-
νία μα το πρώτο μου μυθιστόρημα Ερώτων και Αοράτων, εκδόσεις Γαβριηλί-
δη 2007, πήρε το Βραβείο Μυθιστορήματος του περιοδικού Διαβάζω το 2008. 
Γράφω σε λογοτεχνικά περιοδικά και στο http://yiorgospanayiotidis.blogspot.
com/

ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΣ
Ο Νίκος Πολύζος επιμένει να λέει ότι  γεννήθηκε το 1967, ενώ όλοι οι συμφοι-
τητές/-τριες θεωρούν ότι γεννήθηκε το 1957 τουλάχιστον. Είναι εκπαιδευτικός 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στιχουργός. Στίχους του έχουν ερμηνεύσει οι: 
Χρυσούλα Σταύρου, Ηλίας Κλωναρίδης, Θοδωρής Καζάκος (δίσκος: Απ’ την 
αρχή), Σταύρος Αβράμογλου, Βάσια Ζήλου (δίσκος: Σαν τραγούδι παλιό), Μαρία 
Φωτίου (δίσκος: Αχ, καρδιά μου μπορείς), Μανώλης Χατζημανώλης, Κώστας 
Αντύπας, Ελένη Δεΐση (δίσκος: Νύχτα Ανώνυμη). Μπορείτε να ακούσετε τρα-
γούδια του στο: www.myspace.com/polyzosnikos ή να προμηθευτείτε τα CD 
από κεντρικά δισκοπωλεία. Θα εκτιμούσε ιδιαίτερα, εάν επιλέγατε το δεύτε-
ρο.

ΡΑΠΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Γεννήθηκα στο Βόλο και έμαθα να γράφω και να διαβάζω παρέα με την Άννα, 
την Έλλη, τη Λόλα και το Μίμη. Πέρασα καλά μαζί τους κι όταν μεγάλωσα έγι-
να δασκάλα. Αργότερα αγάπησα και τα μουσεία και χαίρομαι να λέω ιστορίες 
που μου ψιθυρίζουν στα παιδιά.
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ΣΙΑΜΕΤΗ ΘΕΑΝΩ
Γεννήθηκα το 1974 στην Κοζάνη. Το 1999 πήρα το πτυχίο φιλολογίας, με ειδί-
κευση στη Μεσαιωνική και Νεότερη Ελληνική Φιλολογία, του Αριστοτέλειου 
Παν/μίου Θεσ/νίκης. Από το 2001 έως και σήμερα εργάζομαι ως ωρομίσθιος σε 
λύκεια του νομού Κοζάνης. Παράλληλα από το 2008 έως και σήμερα εργάζομαι 
σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στην Κοζάνη.

ΣΙΑΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γεννήθηκα στην Φλώρινα και σπούδασα στο τμήμα Αγγλικής γλώσσας και λο-
γοτεχνίας του ΑΠΘ. Με την απόπειρα συγγραφής προσπαθώ να στήσω γέφυρες 
ανάμεσα στο χτες και το σήμερα, τον χώρο και τον χρόνο, τα χρώματα και τις 
μυρωδιές των ταξιδιών μου και των τόπων που έζησα. Ανάμεσα τους ξαναγυρ-
νάω στον πιο αγαπημένο, εκεί «όπου δεν έλειψε ποτέ λουλούδι και πουλάκι».

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΕΤΤΑ
Γεννημένη στο Παρίσι το 1983.
Μικρή έτρωγε κόλλα, τώρα κάνει κολάζ.
Σπούδασε Φιλοσοφία & Παιδαγωγική και Κοινωνική Ανθρωπολογία.
Marette ne parle pas français.
http://www.maretta-s.blogspot.com/

ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ Δ. ΚΩΣΤΑΣ
Γεννήθηκα ξανά. Μια μούρη ακόμα απέναντι στο ρατσισμό και στην ειρωνεία 
των γειτόνων. Θυμάμαι που μύριζε η ανάσα τους ποτάσα, γλυκερίνη και σκορ-
δολάπατο. Η γέννηση μου ήταν πράξη επιστροφής σ’ ένα κόσμο που έχασκε 
ανάμεσα στο πνεύμα, στην ύλη, στη μιζέρια και στη συμμόρφωση. Πριν λα-
λήσει το πουλί, πήγα στο δημοτικό. Βουίζει το κεφάλι μου απ’ το ξύλο κι ο λό-
γος που δεν τηρούσα ημερολόγιο, ήταν αυτός. Ασχολούμουν με πράγματα που 
περίσσευαν απ’ τους άλλους. Ύστερα ήρθε η γεωμετρία κι ο κόσμος πήρε να 
κουμπώνει καλά. Σαν ψόφησε το πουλί, ανέβηκα στο λεωφορείο των εφτά και 
δώδεκα. Έφυγα. Δίπλα, το άστρο μου μ’ ένα βιβλίο, έλαμπε στη ναυτία. Άρχισε 
να φωτίζει στο ζαλισμένο υποσυνείδητό μου το δικό μου κόσμο. Είναι κάποιοι 
άνθρωποι που δε μυρίζει η ανάσα τους ποτάσα και γλυκερίνη και ξέρουν καλά 
πως να τραβήξουν μια γραμμή στα ίσια. Έτσι ξαναγεννιέσαι. Φτάνει να θυμά-
σαι πόσες φορές γεννήθηκες.

ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεννήθηκα στη Φλώρινα. Σπούδασα στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και ερ-
γάζομαι ως καθηγήτρια Φιλόλογος σε Λύκειο της πόλης μου. Κατά καιρούς  
έχω δοκιμάσει ερασιτεχνικά τις ικανότητές μου στο θέατρο, ενώ συγχρόνως 
συμμετέχω σε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα του σχολείου 
μου. Για δεύτερη χρονιά φέτος είμαι κομμάτι της “Δημιουργικής γραφής” και 
εξακολουθώ να συμπνέω και να συμπλέω, όχι κατ’ ανάγκη στο γράψιμο, αλλά 
στη διάθεση και στο κέφι για δημιουργία με τους υπόλοιπους συνοδοιπόρους-
συμφοιτητές μου.
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ΦΟΙΝΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Στιγμιαίο Βιογραφικό:
Δημήτρης  Φοινίτσης
Ηράκλειο-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Γένοβα-Αθήνα
Τώρα  στη Φλώρινα!
Γιά περάστε…

ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Βικτώρια Φούρναρη του Αγγέλου μεταφορικά και της Αικατερίνης σκέτο. Ζω 
και εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη όπου κανείς θα με βρει με τα πατίνια στην πα-
ραλία ή τα βράδια στα σοκάκια της πλατείας εμπορίου. Το ινδιάνικό μου όνομα 
είναι “το παγκάκι που βλέπει στη θάλασσα” και αρέσκομαι να χορεύω και να 
παίζω κρουστά. Κάποιες φορές γράφω, τις πιο πολλές όμως σκίζω και πετάω, 
γιατί τη φθήνια της λέξης πώς να την  αντέξεις;

ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
O Στέργιος Χαρισιάδης, δηλαδή εγώ, μεγάλωσε στον Πειραιά όπου και πρωτο-
εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα  κρεμώντας με κλωστή χάρτινες βάρκες, 
με δικούς του στίχους, από τον 2ο όροφο για περαστικούς. Έχει γράψει ακό-
μη σε τοίχους, παγκάκια, συσκευασίες τσιγάρων και πούρων, χαρτοπετσέτες 
σπιτιού και αεροπλάνου. Σπουδές άσχετες  μέσα και έξω από την Ελλάδα, 
πτυχίο, μεταπτυχιακό. Έχει εργαστεί ως μπάρμαν, πωλητής και βιομήχανος 
ψύχους. Σήμερα εργάζεται  ως νταλικέρης θαλάσσης και μεγαλομπακάλης. 
Μεγάλη του  προσδοκία  να γράφει δίστιχα  για  ερωτευμένους προς 5ευρώ/
τεμ. (+πληθωρισμό κάθε έτος, χωρίς απόδειξη) στην Σαντορίνη με πλάτη στην 
Καλντέρα, υποστηριζόμενος  από τον  σκύλο του Πάρη.

Ημ. Παραγωγής: 19 Σεπτ. 1977
Ημ. Λήξης : Κατά προτίμηση μετά την αναγνώριση.

ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Δήμητρα Χατζή  του Ιωάννη και της Φρειδερίκης. Κυκλοφορώ περισσότε-
ρο τον Οκτώβρη, γιατί μου αρέσουν τα πεσμένα φύλλα. Αν ήμουν ζώο, θα ήθε-
λα χελώνα, προστατευμένη και ανθεκτική. Αν ήμουν κουτί, φαντάζομαι πως 
θα ήταν κυτίο παραπόνων. Μακάρι να είχα περισσότερα αδέλφια. Ένα δε μου 
φτάνει. Τι να σου κάνουν τα ξαδέλφια.

ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ (ΣΗΦΗΣ)
Ο Ιωσήφ Χατζηιωακειμίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι 
καθηγητής φιλόλογος. Είναι φίλαθλος του Άρη και δε θα ξεχάσει ποτέ τη νίκη 
του Άρη μέσα στην Περούτζια με 3-0 και τα τρία φάιναλ φορ στο μπάσκετ.

ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΤΙΝΑ
Η Τίνα Χρηστίδη γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα. Αφού μάλα πολλά πλάγχθη σε 
εργασίες και βίο, ζει πλέον μόνιμα στην Πάρο όπου κι εργάζεται ως καθηγήτρια 
στη Μέση Εκπαίδευση. Θεωρεί ότι το γράφειν μοιάζει με την επίσκεψη στον 
οδοντίατρο μόνο που τα αναισθητικά του έχουν απείρως καλύτερη γεύση. Σύ-
ντομα θα δημοσιεύσει έναν κατάλογο των απάντων που θα συγγράψει μιας και 
το μέλλον είναι πάντα ελπιδοφόρο.


