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Για το Λεξηΐ3 ηΜ
Το δεύτερο τεύχος του ΛεξηΐθηίΙ είναι
πραγματικότητα, ενώ στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που έχει
την έδρα του στη Φλώρινα, φοιτά ήδη η τρίτη
φουρνιά μεταπτυχιακών φοιτητών. Στο τεύχος
αυτό δημοσιεύονται κείμενα, αποτέλεσμα πάντα
εργαστηριακών ασκήσεων, των δύο προηγουμένων
ετών, των ήδη τελειόφοιτων και των δευτεροετών.
Ο υπεύθυνος του προγράμματος,
πανεπιστημιακός και ποιητής Μίμης Σουλιώτης,
μιλώντας λίγο καιρό πριν για το πρόγραμμα,
είχε δηλώσει στην Ελευθεροτυπία: «Το ταλέντο
δεν διδάσκεται, αλλά η μετάδοση συγγραφικών
εμπειριών και τεχνικών γραφής και χρήσιμη είναι και
εφικτή. Δεν παράγουμε συγγραφείς αλλά σίγουρα
παράγουμε καλύτερους αναγνώστες». Αυτήν την
ιδέα υπερασπίζεται το δεύτερο τεύχος του Λεξηίεηίί,
δημοσιεύοντας έναν ικανό αριθμό ασκήσεων
μίμησης και «συμμόρφωσης» με κάποιο λογοτεχνικό
ρεύμα ή ύφος, πεζά που γράφτηκαν με δοσμένο
κοινό θέμα, εγχειρήματα ποιητικής έκφρασης ή
στιχουργικής, κείμενα που αναπλάθουν δημιουργικά
άλλα κείμενα, κείμενα που αποτελούν επεμβάσεις,
συνέχειες, συμπληρώματα ή παραλλαγές γνωστών
κειμένων και τέλος κείμενα που επιχείρησαν να

λειτουργήσουν ως πολυμεσικά, χρησιμοποιώντας
την τεχνολογία.
Οι φοιτητές που δημοσιεύουν στο ΛεξηΐθπϊΙ,
μαθαίνοντας τη λογοτεχνία εκ των έσω, ασκήθηκαν
τόσο στους μηχανισμούς και τις στρατηγικές
ανάγνωσης όσο και στις τεχνικές γραφής και
συ στήνονται ως ασκούμενοι συγγραφείς. Δεν
επαίρονται για την όποια λογοτεχνική αξία των
κειμένων τους αλλά αποδεικνύουν μ' αυτά τη
συστηματική και σε βάθος εκπαίδευσή τους τόσο
στο ρόλο του αναγνώστη αλλά και του συγγραφέα.
Εμπνευστές και δημιουργικοί καθοδηγητές τους
σ' αυτήν την αναμέτρηση με τη δημιουργικότητα
υπήρξαν καθηγητές, συγγραφείς, ποιητές και
καλλιτέχνες. Ο Μίμης Σουλιώτης, ο Θανάσης
Βαλτινός, ο Τίτος Πατρίκιος, η Σοφία Νικολαΐδου, ο
Στρατής Χαβιαράς, ο Αλκίνοος !ωαννίδης, η Αγγέλα
Καστρινάκη, η Ελένη Μπούρα, η Πένυ Φυλακτάκη
και άλλοι.
Πιστεύουμε πως ο γραπτός λόγος ως δικαίωμα
όλων μπορεί ν' απελευθερωθεί από το στερεότυπο
του ταλέντου. Έτσι το δεύτερο τεύχος του ΛεξηΐθηΝ
δεν προσδοκά να σας οδηγήσει απλά σε δρόμους
δημιουργικής ανάγνωσης αλλά, γιατί όχι, ακόμα και
στο να πάρετε δημιουργικά τη σκυτάλη, να γράψετε
κι εσείς, να εμπνευστείτε απ' ό τι εμπνευστήκαμε κι
εμείς και ν' απολαύσετε τη δημιουργική διαδικασία
της γραφής.
Η Συντακτική Επιτροπή
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Περιεχόμενα
ι.

Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Ετυμολογική συγγένεια

2.

Μαρίνα Αρμεύτη

Σχέση
3- Άρτεμις Μιχαηλίδου

NOKIA 1100
Έιςμνημη
Χαμένοι στη μετάφραση
Comme Hfaut
4- Νίκος Λούβρος

Σχέσεις

ποίηση I
ν μια λέξη πέσει σαν βότσαλο
στη θάλασσα, σε μια τάξη
δημιουργικής γραφής, τότε μπορεί
να γεννηθούν «ομόκεντρα» ποιήματα.
Στόχος του Τίτου Πατρικίου στο μάθημα
για την ποίηση ήταν να ταράξει τα νερά
του υποσυνείδητού μας, να προκαλέσει
συνειρμούς, να μας αφήσει να παίξουμε
στα ρηχά με τις λέξεις. Άλλωστε σε ποιον
δεν προκαλούν δέος τα βαθιά νερά της
ποίησης; Κι αν καμιά βαρκούλα βάλει
πλώρη για τ’ ανοιχτά και σας πάρει
μαζί της, αυτό θα το νιώσετε εσείς.
Καλοτάξιδο ποίημα θα 'ναι. Ηλέξη που
έκανε κύματα ήταν η λέξη «σχέση».

Α

5.

Έλενος Χαβάτζας

Σχέσεις

Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Ετυμολογική συγγένεια
Σ χ έσ εις.
Ύποπτη λ έξη .
Προέρχεται ασφαλώς
Απ' το ρήμα «έχω »
Αλλά ετυμολογικά συγγενεύει
Μ' εκείνο το «σχεδόν» και το «σχετικά».
Σχετικά είναι όλα
Όπως είναι άλλωστε σχετική
Και η ετυμολογία τους.
Έχουν καμία συγγένεια
Η ευτυχία κι η δυστυχία;
Κι όμως, δίδυμα τέκνα της τύχης λογίζονται
Που φοράνε απλώς διαφορετικό σκούφο.

ΠΟ ΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΧ Ο ΥΡ Π Κ Η

Εις μνήμη
Εις μνήμη του εμ ε ίς που μας προσπέρασε
Και του εγώ που είχαμε απ' την αρχή περίσσιο.
Πώς θα μπορούσαν να χωρέσουν σε κοινό
λογαριασμό;
Δ εν είναι μόνο περιουσιακή η αυτοτέλεια.

Μαρίνα Αρμεύτη

Σχέση

Χαμένοι στη Μετάφραση

Τη χτύπησε ο άνεμος

«Αν σ' είχα αγαπήσει λιγότερο,

Της έδω σε σχήμα

ή σ' είχα παίξει περισσότερο,

Της μίλησε άσχημα

ίσως και να 'μ εν ες για ένα ακόμα καλοκαίρι,

Για το φέρσιμό της

όμως ο φόρος των λέξεω ν θα 'τανε βαρύς».

Ένας κόμπος
Και το μαχαίρι του

Μετάφραση ενός σονέτου της MiLLay.

Τα χαράματα και τα μεσημέρια

Ποιήτρια ξεχα σ μένη .

Ά δ ειο ποτήρι
Και πώς το γεμ ίζεις

Ιέ χ α σ έ με κι εσ ύ .

Στο κομοδίνο

Γιατί πλησιάζει κ α λο κα ίρ ι...

Στο κινητό

Γιατί Βαρέθηκα πια να μεταφράζω.

Ακινητοποιείται η ανάσα σου
Από το βάρος μιας αναμονής

Άρτεμις Μιχαηλίδου

NOKIA 1100

Comme il faut
Δ εν έκανε κανένα λάθος.
Δ εν άργησε λεπτό,
δεν φ όρεσε φτηνή κολόνια,

Παλαιού τύπου κινητό-.

δεν μύριζε η ανάσα του,

Βασικές λειτουργίες μόνο.

δεν δ ιά λεξε κακή γραβάτα,
δεν ήταν μπουνταλάς,

Χωρίς κάμερα, MMS, υπέρυθρες,

δεν πούλησε φιγούρα,

και λοιπά πολυμέσα.

δεν έλ εγ ε κρυάδες,

Χωρίς οθόνη αφής και στιλάτο design.

δεν ξέχα σε να πληρώσει,

Πλήκτρα μεγάλα, ξεθω ριασμένα.

ούτε ν' αφήσει πουρμπουάρ.

Ή χος οξύς, κλασσικός.
Δ εν έκανε κανένα λάθος.
Μήνυμα συμφιλίω σης, χαράματα.

Μα δεν της έκανε.

Προς τι το GPS και η κάρτα επέκτασης μνήμης;

«Ραντεμάρα»; η βαρεμάρα του αποτυχημένου

Με βρήκες χωρίς πλοήγηση.
Μόνο τα βασικά μετράνε.

ραντεβού.
Σύντομο λήμμα σε λεξικό συμβιβασμού.

Πήγαινε τώρα στο περίπτερο και κάνε ανανέωση
Η συσκευή παλιά — αντέχει όμως ακόμα.
Δ εν Β λέπ εις πώς φωτίστηκε αμέσως η οθόνη;
Για τα υπόλοιπα, ας αναλάβει ο αυτόματος.
Με δυο συγκυβερνήτες όλο και κάτι γίνεται.
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Νίκος Λούβρος

Σχέσεις
Σ χ έσ εις καλοκαιριού
ϊεκο ιλια σ μ ένα σταφύλια στα νυστέρια
Των ηλιαχτίδων αιμορροούν δίψ ες
Νεροκαμένων δειλινώ ν που έφτασαν
Απ' την έρημο του χειμώνα.
Ανυδρα τα,τείχη της καρδιάς
Κι ας πίνουν οι πλημμύρες τους
Το αίμα μιας ολόκληρης ύπαρξης

Έλενος Χαβάτζας

Σχέσεις
Σ χ έσ εις που αφήνουν ένα κουκούτσι, που κάθονται στο λαιμό σου τις νύχτες όταν
β ή χ ε ις ... που δεν μπορείς να τις φ τύσεις. Σκέψ εις κλειδω μένες από σπασμένα κλειδιά
παράνωγα μιας μουσικής που σκούριασε από υγρασία και μεγάλες π α ύσ εις. Τα χρώματα
έχουν σ χ έσ εις μυστικές, οι σ χ έσ εις έχουν χρώματα μυστικά, θέλω τη γλώσσα σου να
γλιστρήσει πάνω στις αλυσίδες που μας κρατούν αγκαζέ με ξο φ λη μένες συμμορίες με
αγγαρείες συναισθηματικές, αφού δεν μπορώ να σου υποσχεθώ τίποτα παραπάνω από
αυτό που μπορεί να σ υ μ β εί. Τα μάτια έχουν συλλάβει τις σ χέσ εις που γεννούν, που
σκοτώνουν, τις σ χέσ εις που γίνονται έ ξ ε ις και μαδούν πάνω σε οστά χαραγμένα από
τις γ εν εές. Αλλά η μεγαλύτερη μανία έρχεται όταν τα χέρια αδειάζουν από ο υλές και
γίνονται μόνιμες απουσίες.

Ποίηση

και

Σ τιχο υρπ κη

ποίηση II
το πλαίσιο του μαθήματος «ποίηση και στιχουργική»
που δίδαξε ο Πάνος Θεοδωρίδης γράφτηκαν ασκήσεις
ποιητικής και μίμησης ποιητικού ύφους.

Σ

Ειρήνη Λαρδούτσου

Μονομάχος
Σπλαχνικά λαβώθηκε χορτααμένη δόξα,
Στρατηγού αδιάφθορου, φ θονοχτυπημένου.
Μονομαχώντας μ' άνανδρα τιμή ς κουρέλια,
τη Ρεβάνς έλ α β ε μέσα στο Κολοσσαίο.

Σκόνη (χάικου)
Υπόλευκο ταλκ
ή φαιά τέφρα στην όψη,

Περιεχόμενα
ι.

εξαρτάται

Ειρήνη Λαρδούτσου

Ξεγελά , όπως

/Μονομάχος

λικνίζεται αγενώς,

Σκόνη (χάικου)

στην ηλιαχτίδα

2. Χριστίνα Σιάπα

Η τιμή και το χρήμα
Η τιμή και το χρήμα
(η δική μου εκδοχή)
Διονυσίου Γϊερίπλους
3- Κ.Δ. Σουλτάνης

Του μηνάς άθροισμα τεσσερα

Ξάπλα σε μαύρο
νεο σ έτ, ίχνος θολό,
στον αντίχειρα
Άκυρη βάρους,
αλαφροσαλεύουσα
άπιαστη σκόνη

Σώματα
4· Βασιλική Τζάτζιου

Η Παναγία των Παρισίων, κεφ. 1:
Η μεγάλη αίθουσα
$. Δήμητρα Χατζή

Η αρκούδα

Χριστίνα Σιάπα

Η τιμή και το χρήμα
(Μια προσπάθεια προσέγγισης του ύφους, της γλώσσας και της
στιχουργικής του Σολωμού με μικρή επιρροή και από τις «Ομιλίες»)

6. ΤίναΧρηστίδη

Ασκηση στο ύφος του Καβάφη,
De materia medica

γέροι, νιοΊ, φτωχολογιά, ξεπ εσ μένα αφεντικά

Ασκηση σε ελεύθερο ύφος.
De materia medica

σ υζη τή σ εις εσκαρώνουν για τα εκλογικά.

Συναγμένοι εις μποτέγα
με της βίκας το κρασί να ξεχ ειλ ίζει γλυκά,
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Ποίηση

και

Σ τιχο υργικη

Ψήφο να δώκουνε σε κειο τον υπουργό,

Και εκεί η παντρεία του φάνηκε για λύση

νιτερέσο έχουνε μεγάλο από αυτόν

σκαρτσοφόλι τρανό απ' την φαμέλια της να ζητήσει

μια που τα όβολα είναι σήμερον αυτά που κυβερνούνε

μολόγαγε πως θα την έπαιρνε μ' ένα μόνο βελέσι

και τα παντρολογά ματα με ετούτα εσυμφωνούνε.

μα αλίμονο η χρεία τον έκαμε τώρα τάλαρα να γυρέψει.

Μα ο έρωτας δεραμέντε από τέτοια δεν νογά

Έτσι είναι ο άρχοντας ο ξάφνου ξεπεσμένος

και με αντάρα σαλεύει την νεανική καρδιά

και από σκληρή δουλειά καθόλου μαθημένος

είναι πέλαγο που σηκώνει κύμα άγριο, δυνατό

νογάει με τις γνώρες του να κάμει τη δουλειά του

και στους βράχους τσακίζει το κορμί το αγγελικό.

και με τσι λοβιτούρες του να σώσει την φαμελιά του.

Τίτλους, τάλαρα, τσεκίνια τίποτα δεν μετρά

Και άμα τα όβολα δεν έρχουνται όπως τα πολογίζει

οπού η ψυχή του αρχόντου στο φεγγαρόφωτο αλυχτά

και της αγάπης το πουλί φεύγει και δεν γυρίζει

εσείεται και γιομάτη έρωτα τραγουδά

θόλωσε η σκέψη του εχάθη η καλή λαλιά του

για κόρη φρόνιμη, μπελέτσα μα από φτωχή γενεά.

σκλήραινε ευθύς και ίδια η καρδιά του.

Και να η αγγελόμορφη κορασιά εις το μπόργο περπατά

Και για τον τίμιο σκοπό το σπιτικό να σώσει

μάτια σα των Κορφώνε τα γλυκύτατα, καθάρια νερά

με ατιμία και απειλή τηράει να γλιτώσει

εις το φως η όψη της τ' άνθη ομοιάζει

και το στεφάνι που έταξε ο ίδιος δεν το Βάνει

και η ορπίδα γεννάται οε όποιονε την κοιτάζει.

εάν η μάνα της καλής τα όβολα δεν προκάμει.

Με το γλυκομίλημα, την όμορφη θωριά της

Και αν την αγάπη έβανε σε ζύγι να μετρήσει

τ' άστρα και τα λούλουδα που στόλιζαν τα μαλλιά της

και για τα χίλια τάλαρα να τηνε πουλήσει

του νιού ιό αρχόντου η ψυχή εγύρεψε

δεν υπολόγισε ω συμφορά μέσα στην αυταπάτη

ετούτη τη γλυκιά πνοή να κάμει δίκιά της.

τιμή δεν υπάρχει στην τιμή μα ούτε και στην αγάπη.

Και άμα εκρυφόσμιξαν και εγίνηκε δίκιά του

Ανάθεμα τα τάλαρα που τις ζωές ορίζουν

τότε εσυλλογίστηκε την καταναά του

Και την αγάπη από την ψυχή την εξανεμίζουν

όπου ήταν η φαμέλια του μεγάλη και φαμόζα

Μα ζει μονάχα τη λευτεριά και αυτός την εγνωρίζει

μα τώρα τα χρέη του κύρη του ήτανε καμπόσα.

όποιος αγάπη και τιμή ο ίδιος την ορίζει.

SO03

Η τιμή και το χρήμα (η δική μου εκδοχή)

Ενθύμησις που σιγομουρμουρίζει

Δ εν έχει δρόμο γυρισμού

και ύστερα ήρθε ταραχή αγέρας και άγριο κύμα

άλλη ψυχή δεν έχει

και του πελάγου βρυχηθμός θάνατος και φοβέρα.

την αγάπη της δεν ξέχασε

Χάσμα άνοιξε στα στήθια της

μα κάλλιο τιμή να έ χ ε ι.

μαύρος Βυθός εμπρός της
της ξεριζώ νει την καρδιά
ο ίδιος ο καλός της.

Αφέντρα να 'ναι στη ζωή
με τη σκληρή δουλειά της
δίχως τα μαύρα τάλαρα
να σκιάζουν την χαρά της.

8

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟ ΥΡ ΓΙΚ Η

Ετούτα είπ ε η κόρη στοχαστική

Και όπως εκίνησε δρόμους άλλους να πάρει
γυναίκα* σαν σε ονείρου φως εμπρός της ξεπροβάλλει

Και σε μουμέντο εχάθη

μία μορφή αρχοντική τηνε θωρεί και λέει:

Δ εν αγαπούσε τη σιωπή

«Εσένα αυτός ιΥ αγάπησες ηδυνήθη

Μα ούτε και τη λή θ η .

για τα τάλαρα να σε αφήσει
και εμέ ο κύρης μου με υπανδρεία που δεν ήθελα

Και ξεμακραίνει το νησί

στο σπίτι να με κλείσει. Μήνες πολλούς με τάλαρα

και ξεμακραίνει το φιλί

εγύρευαν να κάμουν συμφωνία

στη θάλασσα την πράσινη

και εγώ που επιθύμησα γράμματα και ελευθερία

μικρό καράβι την οδηγεί

να υπάγω δεν μπορώ μήτε στην εκκλησία.

σ ε πατρίδα αλαργινή.

Του αγέρα να νοιώσω γλυκιά πνοή, χορτάρι να πατήσω
Τ' άστρα του ολόλαμπρου ουρανού την νύχτα να μετρήσω.
Ελευθερία εζήτησα και γω μα αλίμονο εγύρισα πίσω
ζωή που ονειρεύτηκα δεν μπόρεσα να ζήσω.
Μα βλέπω εσένα τώρα εδώ ψυχή γεμάτη ανδρεία
να απαντάς με τιμή στην όποια ατιμία

* Πρόκειται για την Ελισάβετ Μουιζάν-Μαρτινέγκου

στο δρόμο που άνοιξες εσύ και άλλες θε να 'ρθούνε.»

{1801-1832}, μία από τις πρώτες ελληνίδες συγγραφείς.

Διονυσίου Περίπλους
Και εσύ στο ίδιο εκείνο απάνεμο ακρογιάλι
να διαβάζεις τον «Π ερίπ λου»,
στοχαστής αλλοτινών καιρών
δυο στιγμές αιωνιότητας κρατάω
σαν τζαντζαμίνια πολυκαιρισμένα
στο π α μπ ρ ίζτο υ αυτοκινήτου σ ο υ ...

£008

Κ.Δ. Σουλτάνης

Του μηνάς άθροισμα τέσσερα

μπορεί να σου χρειαστούν αν τα π ισ τεύεις,
— καλού κακού μη το γελάς —
γράψε τα κάπου αυτά τα δυο, μαζί.

Πέτα το, μη το φυλάς,
κακό είνα ι, λ έ ν ε .

Τέλος, από το νούμερο της μέρας,

θυμήσου μόνο το μήνα και τη μέρα

λοξά που 'ναι γραμμένο, αν θ ες,

κι απ' τον Μπερνάρ Σω,

τ' άθροισμα μόνο, των ψηφίων το υ,

εκείνο μόνο, το παράσιτο του έρωτα,

— που κάνει τέσσερα ευτυχώς —

τη ζή λεια , αυτή, θα σου 'λεγα,

θα π ρ έπ ει, αυτό, με εγκαυστική, να το τυπώ σεις

να τη φοβάσαι, όταν π εινά σ ει.

μες στου μυαλό σου το γρανίτη, εκεί

Απ' το μενού,

κι άστηνα αυτή να π ά ει, μέρα ήτανε,

τα μακαρόνια ξέχα σ έ τα, βράστα,

και σαν μια μέρα, έχει περάσει.

τα φρούτα, το ζ ελέ και τη σαλάτα,

Μα πέτα το, μη το φυλάς,

καλά είναι λέω , να τα θυμάσαι.

αυτό τ' αείφυλλο του χρόνου το σημάδι,

Αυτόν, που λέει εκ ε ί, τον άγιο του

κακό είναι λ έ ν ε , αυτό, να το θυμάσαι,

κι αυτές τις μέρες της σ ελήνης, τις ωχρές,

όπως τον Σω.
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Κ.Δ. Σουλχάνης

Βασιλική Τζάτζιου

Σώματα

Η Παναγία των Παρισΐων, κεφ. 1:
Η Μεγάλη Αίθουσα

Του δωματίου,
που μόνο αυτός αγγίζει κάθε τι

Α, κύριοι κύριοι Παριζιάνοι

— κι όταν σκοτάδι το κατέχει — 'κει μέσα,

ποιος θα βρεθεί να σας γλυκάνει;

πλήττε?, με πράματα, που τόσο θα 'θελε,

Πρωί, πρωί χτυπά η καμπάνα,

κρυφά εκεί, να τα μοιράζεται.

δεν τάζει δώρα ούτε σαμπάνια,

Έλεγε, πως ίσως, μ' ένα τζάμι ακόμα,

στο μέγαρο γιορτή μεγάλη!

που απολείπει του θαμπού παράθυρου,

0 κόσμος γρήγορα ξυπνάει

Παρίσι ξύπνα, τρέξε πάλι

θα 'βλεπε (ανατολικά) του δρόμου όλη την έποψη, —

και δεν τον νοιάζει που πεινάει,

Για μια παλάμη τζάμι, — δε θα 'ταν πρέπον; —

το πλήθος σπρώχνει και χαλάει

έπρεπε τότε, έλεγε, να υπήρχε μια κάποια πρόνοια.

τον κόσμο και το διαλαλάει,

Να επιστρέφει, το 'θελε, η αγωνία του — ως επίνειον —

τις πίκρες του στην πάντα βάζει

έτσι καθώς οι αθλητές, μ' αρχαία παραγγέλματα, ηχηρά,

τον πόνο λίγο τον Βαστάζει,

περνούσαν την Κυριακή απ' έξω 'κει, τα στήθη των,

σπρώχνει, στριμώχνεται, φωνάζει,

μια ανάσα πλάγι απ' των επιθυμιών του, τη σχάση.

το κρύο διόλου τον τρομάζει,

Μα, της αυλής ο τοίχος, που η ανασφάλεια, του όρθωσε,

το πλήθος χύνεται ποτάμι,

του γι\/ εμπόδιο (για μια παλάμη τζάμι ακόμα)

θέλει το κέφι του να κάμει

και, χύνεΈ απ' των ματιών τη θέληση, η λαγνεία για
τα ωραία, τα σώματα τ' αξενοδόχητα, που ξαγρυπνούν
τις ηδονές του, προτού η ανία με τη ρέμβη τις κηδεάσουν.

και περισσότερα ζητάει
σαν βλέπει ότι του περνάει,
λαός μα και αριστοκράται
το ίδιο θέαμα αγαπάτε,

Σώματα κομμένα στα δυο. Σπασμένα σώματα.
Περιμένοντας τ' άγγιγμα, του πόθου, να 'ρθει, πάνω
απ' των σμιλεμένων λαγηνών την τελειότητα.
Κι ύστερα, σαν οικεία φαντάσματα, να ζωηρεύουν
στο σκοτάδι και με τις ανακλάσεις τις ερωτικές, να ξεψυχούν.
Μελαγχολεί, 'κει στο λειψό παράθυρο που ορθός — καθώς γερνά —
μ' όλη τη γνώση, ότι οι διαβάτες άλλο πλέον, δε ρωτούν
για αυτές, του βίου του τις ξέθωρες τις εικόνες.

δίνουν και παίρνουν οι γκριμάτσες
νέοι και γέροι και κυράτσες,
θέατρο κάνουν πως κοιτάζουν
θέατρο και οι ίδιοι μοιάζουν,
θαρρείς τον άρτο θα μοιράσουν
ανάγκη των ψυχών ν' αδειάσουν
φιγούρες θλιβερές της πλάνης
για το λαό όρκο μη βάνεις
μανία, πόθος και ηδυπάθεια

Για μια παλάμη τζάμι — δεν υπήρξε πρόνοια, βέβαια, τότε —

δεν ξέρουν τι θα πει απάθεια!

τ' αρώματα του κήπου αποχαιρετούν. Χάνονται.

To monocle δεν σας βοηθάει

Σβήνουν τη μνήμη και αυτήν ακόμα την ελάχιστη συγκίνηση

να στέκεστε εκεί στο πλάι

την πνίγουν κι ακολουθούν τους νέους, που ολονέν,

να βλέπετε σαν κουκουβάγια

απομακρύνονται, απ' των αισθήσεων το εξόδιο συμπόσιο.

μέσα στα ιερά και f άγια,
κουφάρια ξεδοντιάρικα

Στου δωματίου του, εκεί, που μόνο αυτός αγγίζει κάθε τι

και στόματα γκρινιάρικα.

— κι όταν σκοτάδι το κατέχει — γερνά εκεί, πλάττοντας όνειρα,

Τραβάει και το φοιτηταριό

(που τόσο θα 'θελε κρυφά να τα μοιράζεται) και, πάνω

να διώξει το σκουπιδαριό,

απ' τη φέξη των κεριών, οραματίζεται, τ' αθάνατο.

τα βάζουν με την εξουσία,

Στου δωματίου του, εκεί, που απολείπει

ζητούν κι αυτοί να βρουν αξία,

του θαμπού παράθυρου,

πρυτάνεις μα και αρχιδιάκοι

ένα τζάμι.

εισπράττουν όλο το φαρμάκι,
το βλέμμα γρήγορα κολλάει
σαν η παράσταση αρχινάει.
Χρόνια τώρα τα θεάματα
είναι του λαού τα νάματα!
Α , κύριοι, κύριοι Παριζιάνοι,
ποιος τη λαχτάρα σας θα γιάνει!
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Βασιλική Τζάτζιου

Ύμνος ατπν Πιπεριά

(1)
Σε γνωρίζω από την όψη

(δ)
κι ακαρτέρει κι ακαρτέρει

(11)

του κορμιού τη λυγερή

ίδρως, κάματος πολύς

με πολλή ποδοβολή;

Ποιοι είναι αυτοί που σε πλησιάζουν

σε γνωρίζω από τη γεύση

τσάπα εκτύπαε ένα χέρι

Ήρθανε για να με κόψουν

του σποριού την καυτερή.

μα και πότισμα ευθύς

επετάχτηκες εσύ.

(2)
Από τον μπαξέ βγαλμένη

(7)
Και έλεες «πότε α! πότε βγάνω

(12)

των Ελλήνων τη σοδειά

το κεφάλι από τς ερμιές"

στη σαλάτα ή γεμιστή

Εις την τράπεζα σε βάζουν

με το χρόνο αντρειωμένη

και αποκρίνοντο από πάνω

και στην αγορά σε δείχνουν

χαίρε, ω χαίρε πιπεριά!

έχουμε καιρό μαθές.

της Φλωρίνης εκλεκτή.

(3)
Αργείε να 'ρθει εκείνη η μέρα

(8)
Με ό,τι είχες όπως όπως,

Α, το φως που σε στολίζει

( 13 )

κι ήταν όλα σιωπηλά

ήθελες να βγεις κρυφά

ξηραμένη, κρεμαστή

μέχρι να καλημερίσεις

δεν υπάρχει άλλος τρόπος

τι να πρωτοσυνοδέψεις

κάποιον ήλιο γελαστά.

μην το κάνεις στα κλεφτά.

φασολάδα ή χτυπητή;

(4 )

(9)
Ναι αλλά τώρα αντιπαλεύει

( 14 )

Εκεί μέσα εκατοικούσες
κοκκινούλα, ντροπαλή

κάθε ίνα σου με ορμή

η τρανή σου κεφαλή

μιαν αυγήν ακαρτερούσες

που ακατάπαυστα γυρεύει

τι να πει το κολοκύθι

έλα έξω να σου πει.

την τρανή αποδοχή.

έχεις την υπεροχή!

(5)
Ευτυχής! Παρηγοριά

(10)

( 15 )

Μες στα χόρτα, στα λουλούδια,

Απ' τα χώματα βγαλμένη

είχες κι άλλες συντροφιά

φτιάχνεις χρώματα σωρό

της Φλωρίνης τα ιερά

μέχρι να 'ρθει εκείνη η ώρα

πράσινη μήπως να έβγω

λάμψιν έχεις όλη φλογώδη

διηγιόσουν τα παλιά.

ή πορτοκαλί θαρρώ.

χαίρε, ω χαίρε πιπεριά!

Ενδοξότατή σου στέκει

EOGS

Δήμητρα Χατζή

Η αρκούδα

την έχει σε μια τρώγλη φυλακισμένη ο αλήτης,
πλανόδιος εραστής της πεντάρας, νιάτα χάρτινα.

Στο δέντρο της πλατείας σκαρφαλωμένη μια αρκούδα

Και σπάει το κλαδί ξερό, γαντζωμένη ένα τέταρτο

σαλεύει στο σοκάκι σα να προσμένει μιαν ελπίδα

μαζεύτηκαν παιδιά με βόλους στα δάχτυλα πολύτιμους

χορεύει ρυθμικά καταδικασμένη έναν κλέφτικο

της έδωσαν γαρδένιες κρυφά ένα σούρουπο

γυναίκα δυστυχώς αποκαμωμένη δίχως όριο

και σεις οι θεατές, κριτές ορισμένοι μην ξεχνάτε

ανέχεται, εκτελεί εντολές χαμένη, λόγια πέτρινα

τη μοίρα που γυρίζει μεταλλαγμένη το απόβραδο

χωρίς τα φυσικά όπλα γυμνωμένη, σκλάβα κόσμου
ανήμερου, το ντέφι αποζητά για μεροκάματο

Και θα ξυπνήσει από το λήθαργο, θα βγάλει το χαλκά,
την αλυσίδα τη βαριά, θα ανοίξει τα μάτια

περήφανη από παλιά, μυρωμένη σαν κυψέλη

κόκκινα απ' το κρασί που την πότισε

εργάτριες τη στόλιζαν ξαπλωμένη μες το μέλι,

και θα στραφεί στον ουρανό ελεύθερη

νερά ρηχά πατούσε τσαλαβουτώντας με τα πέδιλα

όπως γεννήθηκε, διψασμένη για φως.
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Ποίηση

και

Σ τιχο υργικη

Τΐνα Χρηστίδη

Άσκηση σε ελεύθερο ύφος

Άσκηση στο ύφος του Κ.Π.Καβάφη
De materia medica

De materia medica

Αποσύρθη ο Διοσκουρίδης ο Πεδάνιος,

Παράρτημα «Περί δηλητηρίων και αντιδότων»

απόκαμνε από τα τόσα τραύματα της μάχης.
Πεσσούς να ακουμβά, έλαια εμποτισμένους,
σφενδόνες ελαστικές γύρω από μέλη άλγους.
Όσο να πεις, χρόνια ιατρός στες λεγεώνες
Ασία, Ελλάδα, Αφρική, η κόπωσις ήτο μεγάλη.
Στης τέντας τώρα την αχλύ και το ημίφως
διατάζει: Δούλε, αργά του καζανιού η ανάδευσις,
δε θέλουν Βία το κενταύριον και η άτροπος.
Πλην όμως, πάντα με το χέρι το αριστερό,
— κατά τες συνταγές αρχαίων Ελλήνων ριζοτόμων —
για να' ναι ισχυρότερο το μείγμα.
Περί επουλώσεως παλαιών τραυμάτων.
Νέα επιστήμη τώρα πια.
Τι ωφελούν η αρχαίες μαγγανείες;
Βιάζεται λίγο όπιο υπνοποιό να στάξει στο κρασί' τουΌχι πολύ — δυο τρεις σταγόνες είναι θαρρώ, αρκετές
τη ρέμβην να επιφέρουν.
Και να: κοντά του σα σκιά, το πατρικό του στην Ανάζαρβο,
και χρόνια πριν, τα μάτια εκείνα του σαπφείρου.
Αχ τα μάτια εκείνα τα σαπφείρινα του Έλληνα
που η στυπτηρία δεν του ανέκοητε το αίμα.

θυμάμαι
εκείνο το κορίτσι — Κίρκη νομίζω τηνε λέγαν— τάιζε
τους άντρες «κυκεώ να».
Βγάζαν αυτοί τα ρούχα τους
άστραφτε από κάτω η χοιρινή ουσία τους.
Δ εν ξέρω τι φαρμακώνει πιο πολύ:
το δηλητήριο
ή το μέλι που το γλυκαίνει.
Μετά έχ εις και τους άλλους
κάτι ανόητους κάτι Μιθριδάτες
να το ρίχνουν στα κοκτέιλ τα ανδροφόνα
να σαπίζουν ζωντανοί
από φόβο του θανάτου.
Αντίδοτα για όλα ψάχνω χρόνια τώρα
εγώ, ο Διοσκουρίδης ο Πεδάνιος.
Κουράστηκα μέσα στις λεγεώ νες φυλλαράκια ρωστικά
να σιγοβράζω
να ανακατεύω
πάντα με το χέρι της καρδιάς.
Κώνειον ύπουλο φέρον παραλυσία
η ανάμνηση.
Εξ αποστάσεως διαλύει τους ιστούς
μόνο με την οσμήν.
Καλύτερα να σπουδάσω πάνω στο νέο μου
αντιφάρμακο.
Συνήθεια θα το Βαφτίσω.
Από αφεψήματα σερβιρισμένα στην ώρα τους του
απογεύματος
και άλλα κρυφά συστατικά λατρείας
και θανατηφόρου ανίας θα είναι η συνταγή.
Όλα όσα ταριχεύουν και πικρά συντηρούν
το δύσοσμο πια πτώμα του έρωτος.
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Στίχο upγική
ώς γίνεται να αποσυνδέσεις τον στίχο από
τον ήχο σ' ένα τραγούδι που έχει εγγράφει
στις συνειδήσεις ακροατών επί γενεές
γενεών; Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης μας αποκάλυψε ότι
σπανιότατα μελοποιεί στίχους άλλων δημιουργών.
Το τραγούδι γι' αυτόν είναι μια δίδυμη γέννα:
μουσική και λόγια παράγονται ταυτόχρονα.

Π

Περιεχόμενα
ι.

Μαρία Γιαπαλάκη- Χάλαζα

Μέρες. [Στίχοι πάνω

στη μουσική της
Παξιμαδοκλέφτρας]

2 . Νίκος Λουβρος
Νανούρισμα. [Στίχοι πάνω
στη μουσική του τραγουδιού
«Μια ωραία πεταλούδα»]
3· Σοφοκλής Μητρούσιας

Ανεμοι τυμβωρύχοι.
[Ελεύθεροι στίχοι για
μελοποίηση]
4. Μαρίνα Σταυροπούλου

Παραλλαγή του παιδικού
τρανουδιου «Μια ωραία
πεταλούδα»

5-

Γεώργιος Τσοχαλής

Στίχοι σε μια γνωστή
μελωδία. [Στίχοι
πάνω στη μουσική της
"Συννεφιασμένης Κυριακής»]

Ωστόσο μας παρότρυνε να στίχουργήσου με πάνω
σε πασίγνωστες μελωδίες. Η «Συννεφιασμένη
Κυριακή»; αν δεν μοιάζει με την καρδιά του
Τσιτσάνη, με τί μπορεί να μοιάζει; Μπορεί να
αποχωριστεί αναίμακτα η σάρκα το πετσί της;
Με άλλα λόγια, αν η μουσική ενός τραγουδιού
επενδυθεί με καινούριους στίχους, το αισθητικό
αποτέλεσμα αυτής της «επέμβασης» μπορεί να
αναμετρηθεί με αυτό της πρώτης δημιουργίας;
Μέσω αυτής της άσκησης ο Αλκίνοος Ιωαννίδης
μας άφησε να καταλάβουμε πόσο απαιτητική είναι
η τέχνη της στιχουργίας, με πόση ιερή προσήλωση
πρέπει ένας στιχουργός να μελετά τη γλώσσα
της μουσικής και τη μουσικότητα της γλώσσας.
Διαβάζοντας τους παρακάτω στίχους, θα
αναρωτηθείτε πού πήγε «η ωραία πεταλούδα» του
παιδικού άσματος. Όπου θέλει μπορεί να πάει,
όταν σε ένα παιχνίδι γραφής η δημιουργικότητα
ανοίγει τα φτερά της και πετάει η ομάδα.
Οδηγία: Μην διαβάσετε τους παρακάτω στίχους.
Τραγουδήστε τους. Ηπρώτη εκτέλεση παραμένει
αξεπέραστη: είναι αυτή του Αλκίνοου στην τάξη.
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ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΊΧΟ ΥΡΠ ΚΗ

Μαρία Γιαπαλάκη-Χάλαζα

δάχτυλά σου;

Στίχοι για τη μουσική της
Παξψαδοκλέφτρας

Φόρεσε το νησί την απουσία της άνοιξης,

Μέρες

βιάσου
-β λέπ εις την κοίτη;στις ραβδώσεις του χρόνου οδοδείκτη.

Οι άσπρες μου, οι μαύρες μου, οι κόκκινες
μου μέρες
ακολουθούν τις σ χ έσ εις μου και μου φοράνε
β έρ ες.
Τις άσπρες είμαι τυχερή , είναι στο νούμερό
μου.
0

ήλιος μπαίνει από ρωγμές στο μαγαζί του

Μαρίνα Σταυροπούλου

Παραλλαγή του παιδικού τραγουδιού
«Μια Ωραία Πεταλούδα»
Πάω στο νεκροταφ είειο
Πάω στο νεκροταφ είειο

τρόμου.

Πάω στο νεκροταφείο με το Χάρο αγκαλιά

Οι μαύρες πάλι ζοφ ερ ές. Φορώ το δαχτυλιό]

Τον αγγίζω τον μυρίζω και δεν είμαι άλλο πια.

την πόρτα για το έρ εβος ανοίγει αντικλείδι.
Οι κόκκινες, οι άλικες ημέρες κρύβουν
σπόρους.
Δ εν τις μοιράζομαι π ο τέ, με ανθρώπους
μέσους όρους.
Τα δάχτυλα γεμίσανε β έρ ες και δαχτυλίδια
μα στη ζωή μου από αρχής έψαχνα
διαβατήρια.

ΓεώργιοςΤσοχαλής

Στίχοι σε μια γνωστή μελωδία (στο
τραγούδι «Συννεφιασμένη Κυριακή»)
Τα βράδια μας την Κυριακή
στο πάτωμα ήταν ρούχα
που βγαίναν κι ήτανε πιο κει — πιο εκ εί
δίπλα σ ε σε — δίπλα σε σένα που 'χα

Νίκος Λούβρος

Στίχοι πάνω στη μουσική του παιδικού

κι ήταν τα σώματα γυμνά

τραγουδιού «Μια ωραία πεταλούδα»

και κάναμε τσιγάρα

Νανούρισμα

για την επόμενη φορά — τη φορά
ρωτούσες με — ρωτούσες με λαχτάρα

Μακρινά μου μπλε ταξίδια
Του βυθού σας τα στολίδια

κι ήταν τα δυο μας σώματα

Κρέμασα στον ουρανό

συχνά συναντημένα

Κι έγινε η ματιά μου βήμα

σ' υπόγεια, σε δώματα — δώματα

Και το βήμα μου φτερό

για λίγο νοι — για λίγο νοικιασμένα

Σοφοκλής Μητρούσιας

την κάθε μας αργία

Άνεμοι τυμβωρύχοι (ελεύθεροι στίχοι

πώς γίνονται όλα δεύτερα — δεύτερα

τα βράδια μας τα εύκαιρα

για μελοποίηση)

πώς χάνουν ση — πως χάνουν σημασία
μονάχα ο έρωτας μας ζει

Με τρίκλιτους ήχους- ακούς;-

στης κάμαρας το βάθος

απ' το Βίτσι κοτσίδα πλεγμένους

ξεχνιούνται τ' άλλα στη στιγμή — στη στιγμή

μοναχοί ανασύρουν τις νύχτες

και γίνονται ο — και γίνονται όλα πάθος

τυμβω ρύχους ανέμους πνιγμένους.
Μπαινοβγαίνεις κρυφά απ' τον φεγγίτη
κι αγιογράφους καλείς υμνωδούς
ιστορίες νεκρές για ν' ακούς
φτερουγίζοντας γι' άλλον πλανήτη.
Πού πας χωρίς τα σημάδια της εξορίας στα
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Ιστορία τη ς Ε υρω π αϊκή ς Λ ογοτεχνίας

Περιεχόμενα
Μετατροπές
1. Δημήτρης Αδαμίδης

Βιογραφικά σημειώματα,
ημερολόγια ηρώων
1.

Βιογραφία: Mensaje en una botela

2.

/άσονας και /Μινώταυρος: η ιστορία μιας
ανατροφής

Μαρία Γρηγοριάδη
Αλεξάνδρα Μαυρίδου

Σελίδες ημερολογίου
3· Σοφοκλής Μητρούσιας

2 . Μαρίνα Αρμεύτη

Σκέψη από το προσωπικό ημερολόγιο

Δημοτικό τραγούδι: Ρομαντικό

Ιωάννα Μπάλιου

Δημοτικό τραγούδι; Μοντερνιστικό

Φανταστική βιογραφία

3· Μ αρία Γιαπαλάκη- Χάλαζα

5· Θωμάς Μπελιάς

[Ο Κολοβός]

Αυτοβιογραφία πλασματικού/ιστορικού
προσώπου

[Ο πασατέμπος]
Μαρία Γρηγοριάδη

6.

5· Αλέξης Καζαντζίδης

7- Αντωνία Πατσιοδήμου

Ασημου αυτοβιογραφία

Ο νικημένος
6. Σίσσυ Καλαϊτζή

8. Μαρίνα Σταυροπουλου

Αυτοβιογραφία

[Ο θάνατος του υπαλλήλου]
7. Νίκος Λούβρος

Γιώργος Ναλμπαντίδης

Βιογραφία-Πρόκληση

Ψόφιοι ποντικοί

9· Ανανίας Τοζακίδης

Βιογραφία

Καρχαρίας
Στις όχθες μιας ρυτίδας

Περιγραφές

8. Αλεξάνδρα Μαυρίδου

[Ο εχθρός του ποιητή]

ι.

Ενα στεφάνι φως

2.

3· Νίκος Λουβρος

Ρεαλιστική περιγραφή

11. Μαρίνα Σταυροπουλου

[0 θάνατος ενός υπαλλήλου]

12.

13· Γεώργιος Τσοχαλής

[Μαντάμ Μποβαρί]

14·

4· Αλεξάνδρα Μαυρίδου

Ρεαλιστική περιγραφή

Ελένη Σωτηρίου

Ωδή στα πουλιά

5. Ιωάννα Μπάλιου
«Ένα βράδυ 8 α φύγω»
6. Θωμάς Μπελιάς

Μια περιγραφή

ΕλενοςΧαβάτζας

[Το μόνον της ζωής του ταξείδιον]

Αλέξης Καζαντίδης

Σκιές της διπλανής πόρτας

10. Αντωνία Πατσιοδήμου

[Λουκής.Λάρας]

Ελένη Ζάουρα

Mind the gap

9· Αρτεμις Μιχαηλίδου

7. Γιώργος Ναλμπαντίδης

Μια περιγραφή

[Μαντάμ Μποβαρύ]

8. Μηνάς Παπαδόπουλος

Εσωτερικός Μονόλογος
1.

Αλεξάνδρα Μαυρίδου

Ατιτλο
9· Θεανώ Σιαμέτη

Λίντα

Εσωτερικός μονόλογος

2.

Γιώργος Ναλμπαντίδης

Μανιφέστο

Αργούν τα Χριστούγεννα
3· Μηνάς Παπαδόπουλος

Ατιτλο
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ι.

Δημήτρης Αδαμίδης

Μανιφέστο ρομαντισμού

Ις τ ο ρ ια τ η ς Ε υρω παϊκή ς Λ ο γοτεχνίας

άθε ένα από τα τρία μεγάλα κινήματα της
Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (Ρομαντισμός; Ρεαλισμός,
Μοντερνισμός) διαμόρφωσε διαφορετικούς
τρόπους θεώρησης της πραγματικότητας και της
λογοτεχνίας. Στα μαθήματα της Σοφίας Νικολαΐδου
εφαλτήριο για τη διερεύνηση των αισθητικών αυτών
θεωριών ήταν τα κριτικά και θεωρητικά κείμενα* ωστόσο
το πεδίο αναμέτρησης με την ποιητική των τριών
κινημάτων δεν ήταν παρά τα ίδια τα λογοτεχνικά κείμενα.

Κ

Πώς η ένταση του συναισθήματος, η φαντασία και η
εσωτερική ζωή ανεβάζουν τη θερμοκρασία των λέξεων
σε ένα ρομαντικό κείμενο; Πώς η τυπωμένη σελίδα
γίνεται «καθρέφτης» του εμπειρικού κόσμου σε ένα
κείμενο ρεαλιστικό; Πώς απελευθερώνει η καταλυτική
λειτουργία του ονείρου, του υποσυνείδητου και των
ελεύθερων συνειρμών σε ένα μοντερνιστικό;
Στη ρητορική αυτών των κινημάτων προσπαθήσαμε
να ασκηθούμε. Μελετώντας και αποκωδικοποιώντας
τεχνικές και σχήματα λόγου, τη φόρμα και τη σύνταξη,
τις εικόνες και τον εσωτερικό ρυθμό εμβληματικών
λογοτεχνικών κειμένων πειραματισθήκαμε και
προσπαθήσαμε να παραλλάξουμε την τεχνοτροπία
τους. Το παραλλαγμένο κείμενο, είτε κριθεί ως
αυτοτελές και ανεξάρτητο είτε ως «τέκνο» ενός
πρωτότυπου, δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας
επίμοχθης δημιουργικής δραστηριότητας. Άλλωστε
δε θεωρήσαμε τους εαυτούς μας αλχημιστές που
πιστεύουν ότι μπορούν να μετατρέψουν φωνέςμέταλλα καταξιωμένων συγγραφέων σε χρυσό.
Πολύτιμη παραμένει μονάχα η διαδικασία.
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Ιστορία τ η ς Ε υρω π αϊκή ς Λ ογοτεχνίας

Μετατροπές
(Σωτήρη Δημητρίου «Με νύχια και με δόντια»: μετατροπή οε μοντέρνο
ύφος)

Ιάσοναςκω Μινώταυρος: η ιστορία μιας ανατροφής
Δη μητριός
Αδαμίδης

Εξημερώνω παιδί.
Δεμένο c t αυτοκίνητο, λυμένο μες το
σπίτι.
Δύει την ίδια ώρα η ζούγκλα εδώ μέσα.
Φουντώνουν τα φυλλώματα πίσω απ' τους
καναπέδες.
Οι πόρτες όλο ψηλώνουν.
Ανοίγεις τις ντουλάπες σου
και ο γκρεμός
ανοίγει.
Σκιές μέσα στα μάτια μου το απόγεμα
γεμίζουν.
Πίσω από δένδρα λούφαξε και με
παραμονεύει.
Μυρίζει τον αέρα μου, τον φόβο μου
μυρίζει.
Το τρωκτικό μου αγόρι
οσφραίνεται τα χνάρια μου και κατουράει
τη χλόη.
Γυαλίζουν οι κοπτήρες του —Μη τον
μπαμπάμες στο σκοτάδι-Μη κόβουν...
Σημαδεμένη η κνήμη μου* κοκκίνισε το
στόμα του στα καθαρά σεντόνια.
Δειλό σκυλάκι σέρνεται να γλύφει τις
πληγές μου.
Ουστ! Κάτω, κακό παιδί. Κάτω, μέχρι
να ξημερώσει.
Μη δω το βλέμμα σου να τρέχει
στους διαδρόμους!
Ουστ, πίσω στο κρεβάτι σου.
Βρυχάται το αγόρι μου.
Πού κρύφτηκε; Πεινάει;
Άσε τα ελαφάκια μου να πιούνε στην
μπανιέρα!
Τρέχουνε τα σάλια του, νοτίζουν τα όνειρα
μου.
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Διψάει να δει, διψάει να πει κι απ'τον
καθρέφτη πίνει.
Έρχεται αργά,
έρχεται,
να το, σε μένα
να το!
Η γλώσσα του ευκίνητη- η γλώσσα του
μυώδης
τσακίζει δίχως λέξεις.
Κι οι έξεις του οι ερωτικές - φίδι βαρύ σέρνονται στο λαιμό μου,
σφίγγουν, με παραλύουν.
Ξερνάει μέγα μουγκρητό, σα μοιρολόι
παγώνει.
Κι ανοίγει τις φτερούγες του και χάνεται
στο σπίτι.
Ψάχνω το πιθηκάκι μου.
Κρέμεται απ' τα κάγκελα; Φρενιάζει;
Αιωρείταί;
Παμφάγο μάτι με απειλεί, ζυγίζει την ψυχή
μου.
Έως ότου η μουσική το παίρνει από κοντά
μου.
Χορεύει- ταλαντεύονται πτερύγια και
βράγχια.
(Μπαμπά, ρίξε τα δίχτυα σου, άνοιξε τη
φωλιά σου...)
Γλιστράει στη γυάλα των ματιών,
σωριάζεται εντός μου.
Και τότε φυλακή γίνεται ο κόσμος όλος.
Ο γιος μου αλογόμυγα. Βάσανο μαύρο,
πίσσα.
Οίστρος με τοξικό κεντρί με εξόρισε για
πάντα.
Πετάει,
κολλάει επάνω μου,
κοιμάται στο ταβάνι.
Χίλια μάτια μικρότερα μέσα στα δυο του
μάτια.

Ις τ ο ρ ια τ η ς Ε υρω παϊκή ς Λ ογοτεχνίας
Όπου κι αν πάω, με βρίσκουν.
(Μπαμπά μου , πόσο σ' αγαπώ! Μπαμπά πόσο
σε Θέλω!
Πετάω όλο γύρω σου. Κοίτα με πώς πετάω!)

Μια δροσερή σπηλιά - μια μήτρα, μαύρη
τρύπα:
να μπω,
να ξαναγεννηθώ,
να μην ξαναγεννήσω.

Θεέ, κάπου ν' αναπαυθώ, κάπου να
ησυχάσω!

Δημοτικό τραγούδι: μετατροπή οε α) ρομαντικό και 6) μοντέρνο ύφος

[Ρομαντικό]
Απειρογέννητε ουρανέ τα βάθη σου
γυρεύω
Τόση απόσταση μακριά πώς να τη
σεργιανίσω
Να βρω εκείνον π' αγαπώ και να τον φέρω
πίσω
Βρέχει μαχαίρια και σπαθιά κι ειν' η ψυχή
μου τόπος
Και γίνεται το αίμα μου στα σύννεφα
πλημμύρα
Μάτια και πως δεν έβλεπαν την ώρα που
τον πήραν

Βήμα το βήμα ο θάνατος βαδίζει μες στη
νύχτα
Βήμα το βήμα περπατεί και λιώνει το κορμί
μου
Και χάνομαι και κλείνομαι και να 'βγω δε μ'
αφήνουν
Οι ίσκιοι πέφτουν στις πλαγιές και πάλι
ξεχωρίζουν
Ο ήλιος όταν φαίνεται κι η πλάση
ομορφαίνει
Γίνεται ο κόσμος κόλαση κι εγώ...
δαιμονισμένη

Μαρίνα
Αρμεύχη

[Μοντερνιστικό]
Σπαθιά να βρέξεις, ουρανέ, μαχαίρια να
χιονίσεις
κι εμένα [απ'] τον αφέντη μου να μη με
ξεχωρίσεις.

Ο Χάρος νύχτες περπατεί και το πρωί
γυρίζει
Και με ηλιοβασιλέματα άτυχους δαιμονίζει

(Μάριος Χάκκας, «Ο Κολοβός»; μετατροπή σε ρομαντικό ύφος)

[0 Κολοβός]
Μια ιστορία θα σου πω φίλε μου
αναγνώστη.
Μια ιστορία ταπεινή που οδηγεί σε γνώση.
Για ένα στρατιώτη δύσμοιρο σε τάγμα
μουλαράδων
και ένα μουλάρι όμορφο, γόνο

Αμερικανών.
Τόπος μας είναι η Ελλάς. Έτος το εξήντα

Μαρία
Γΐαπαλάκη-

ένα

Χάλαζα

,

,

Στα μέσα του Φθινοπώρου. Την εποχή της
θλίψης.
Τότε που αδειάζουν τα κλαδιά απ' τα πολλά
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Ις τ ο ρ ια τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊκ η ς Λ ο γο τεχν ιας
τα φύλλα.
Και όλα τριγύρω κίτρινα, χλωμά και
ανταριασμένα,
έτοιμα για τις αλλαγές.
Του ύπνου.
Του θανάτου.
Ο Κολοβός, ημίονος απ τις καλές τις
ράτσες,
γεννήθηκε ελεύθερος. Ασίκης μέσ' στις
στράτες.
Σφιχτοδεμένοι στα πλευρά και στην κοιλιά
οι μύες.
Τα τέσσερα τα πόδια του σαν
τσιμεντοκολώνες.
Το στήσιμο του σοβαρό. Τεράστιο το
κεφάλι.
Το πέρασμά του κορδωτό. Κακόφημο
μουλάρι.
Του στάβλου ο θρύλος έλεγε, πως πέρα απ'
όλα τ' άλλα,
δυο φόνους εκουβάλαγε στην πλάτη τη
φαρδιά του.
Και μάλλον έτσι απέκτησε την κολοβή ουρά
του.
Ο στρατιώτης, άνθρωπος Έλληνας ο
καημένος.
Το σώμα το είχε αχαμνό. Ισχνός.
Συφοριασμένος.
Στο μούτρο κακομούτσουνος. Περσεύουν
οι ρυτίδες.
Και μόνο μέσ' στα μάτια του τις βλέπεις τις
αχτίδες.
Αυτές που ετοιμάζονται να αλλάξουν τους
χειμώνες
και με λουλούδια κόκκινα γεμίζουν τους
κοιτώνες.
Εκεί είναι και το γέλιο του. Όχι καλά
κρυμμένο.
Ρίχνει το φως του στη μορφή. Τον κάνει
πονεμένο.
Τα ρούχα του ατσούμπαλα. Φαρδιά
περισκελίδα.
Με επενδύτη και μπερέ να ζέχνουν απ τη
λίγδα.
Κι ο ταγματάρχης Έλληνας, Έλληνας
πρώτης κλάσης
χειρίζεται τον βούρδουλα της λέξης και της
πράξης.
Δεν χρειάζεται να σκέφτεται. Όλα είναι
γραμμένα.
Εφρόντισε το Έθνος μας, τα
καταχωρημένα.
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Οι βασιλείς, πρωθυπουργός και όλες οι
εξουσίες
σκέφτηκαν, πριν από αυτόν, τις πρέπουσες
αξίες.
Εύκολα εξεχώρισε τους δύο ταραξίες.
Η διαταγή εκδόθηκε. Δίχως παρερμηνείες.
Άνθρωπος και ημίονος, καβάλα ο εις του
άλλου,
έχουν την υποχρέωση, ως πέτρες του
σκανδάλου,
να φέρουν γύρο, ολικό, αυτού του
στρατοπέδου,
και Ώ του θείου θαύματος, να πέσουν
επιπέδου.
Να χαιρετήσουν τη ζωή, την ομορφιά της
φύσης,
και εις τον αξιωματικόν να επιφέρουν
λύσεις.
Ετοίμασαν τον Κολοβό. Του χτένισαν τη
χαίτη.
Του βάλανε τα χάμουρα, Τού κρέμασαν τις
χάντρες.
Τέτοιος λεβέντης ασικλής να πάει
σινιαρισμένος.
Μαζί του ασχολήθηκαν σχεδόν όλοι οι
άντρες.
Τον Άνθρωπο, το Μουλαρά, το δόλιο το
Στρατιώτη,
κανείς τους δεν τον νοιάστηκε.
Κανείς τους δεν τον είδε.
Κι όμως, αυτός χαιρέτησε συντρόφους και
μουλάρια
και με το βήμα σταθερό, πλησιάζει το
φονιά του.
Πιάνεται απ’ τα χάμουρα, πατά αναβατήρα
και με ένα σάλτο πάνω του, σάλτο που το
θυμούνται,
βρίσκεται να τον οδηγεί ως νέα
Πασιονάρία.
Νάτος λοιπόν ο Έλληνας, γάμα κατηγορίας
στον Βορειοαμερικανό, δράττοντας
ευκαιρία,
σιγομιλάει στο αυτί, για την αθανασία.
— Και να η ώρα η καλή που πρέπει πια να
ειπωθεί’

μουλάρια κι άνθρωποι μαζί μπορεί να
φέρουν αλλαγή
προτού παγώσει όλη η γη από το χιόνι
το πολύ που θέλει να μας σώσει.
Ακόμη κι αν εφτάσαμε προ της ευθανασίας,
εμείς μαζί θα ζήσουμε έρωτα ελευθερίας.

Φέρανε το στρατόπεδο γύρες σαράντα
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δύο.
Και όταν ετελειώσανε, έτσι για μεγαλείο
γυρνάει ο ήρως Κολοβός θεόρατα
καπούλια,
στη θύρα του Διοικητή, και δίχως πολλά
ζόρια,
μια πορδή του χάρισε που ακούστηκε στην
Πούλια..
Ο καβαλάρης ευτυχώς δεν έπαθε αβαρία.
Μόνο λίγο κουφάθηκε. Ενώ όλοι οι άλλοι
νόμισαν γίνηκε σεισμός ή μπούκαραν οι
Τούρκοι,
ή ίσως οι κομμουνισταί που δεν τους
νοιάζει μια.
Μπορεί και πόλεμος τρανός. Με Αγγλους
και με Γάλλους
μα σίγουρα εξαίρεσαν τους
Βορειοαμερικάνους.
Τη νύχτα προς ξημέρωμα ο απείθαρχος

στρατιώτης
πλησίασε τον Κολοβό με τη χαρά της
νιότης.
— Ευχαριστώ σε φίλε μου , περήφανο
μουλάρι.
Σ ' ευχαριστώ. Δεν άφησες ο χάρος να με
πάρει.
Ο τρόμος του Διοικητή Θα αργήσει να
περάσει.
Το μάθημα της αγωγής μπορεί και να
ξεχάσει.

Ο Κολοβός δε μίλησε. Δε χρειάζεται να
ξέρει
αυτός ο μικροάνθρωπος, το πόσο
υποφέρει.
Απ' την παλιά του την πληγή, τόσο καλά
κρυμμένη
που απ' τα πρώτα χρόνια του έμαθε να
υπομένει.

(Ο πασατέμπος -ρεμπέτικο τραγούδι: μετατροπή σε ρομαντικό ύφος)

[0 πασατέμπος]
Όμορφα τα λογάκια σου, τριανταφυλλένιο
στόμα,
αν ήταν και αληθινά, κεράκι θα ήμουν
λιώμα.
Φαρμάκι από τα χείλη σου γεύομαι και
πεθαίνω,
πλάνα φιλιά, φιλιά οχιάς με κάνουν κι
αρρωσταίνω.
Δεν θέλω να με αγαπάς για να περνά ο
χρόνος,

πήγαινε ζήσε το όνειρο εγώ θα μείνω
μόνος.
Φύγε λοιπόν, πριν τη ζωή ο θάνατος
μαράνει,
και ο δικός σου έρωτας, ο μέγας, αποθάνει.
Φύγε λοιπόν, μα μην ξεχνάς, όπου και να
γυρίζεις,
να μη μιλάς ποτέ για με, σ' αυτόν, που
δαιμονίζεις.

(Σωτήρης Δημητρίου, «Ψόφιοι ποντικοί»: μετατροπή σε μοντέρνο ύφος)

Ψόφιοι ποντικοί
βε το ωραίο προσωπάκι. Διαβατήριο. Το

ύτε που πρόσεξαν πως
ήρθα». Τα μπλε τα καστανά
σας τα έχετε για τις όμορ

πρώτο ζητούμενο. Υποκλίσεις, χαμόγελα.
Μαζεύτηκε στην κούνια της, ούτε να κλά-

φες. Έστρωνε το στρίφωμα της φούστας να

ψει. Κατάλαβε απ' τα βλέμματα που απο

ισιώσει. Έσιαχνε τα μαλλιά βδέλλες ξερές.

στρέφονταν. Τράβηξε μια τρίχα την πέρασε

Δίπλα, ένα ροζ τούλι για τις μύγες του έκρυ

σύριζα έξω απ' τη μήτρα, μετά στην πλάτη

Μαρία
Γηγοριάδη
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πάλι από μπροστά και ξανά πίσω. Τυλίχτη
κε ξανά καί πάλι και ξανά ώσπου έγινε μια
μαύρη τρίχα μπάλινη. Παίζουν. Εμένα όχι.
Γελούν κι εγώ κατάλαβα, το βράδυ είπα στη
μάνα μου, γιατί δεν είσαι όμορφη να γίνω;
Τριάντα χρονών γριά. Και πέντε. Κάνει μια
ζέστη. Χθες ξενυχτήσαμε γελώντας. Όλοι
με ζήταγαν χορό, φιλιά. Φιλήθηκα πολύ πα
ντού μονάχη έσπασα, ράγισε μόλις με είδε.
Δε σε αντέχω.
Δημόσιες σχέσεις πρέπει να κάνεις ακόμα
καί με τον καθρέφτη.
Πόζες ευχαριστητικές. Παίρνω άλλη πόζα
ξαναπροσπαθώ όχι άσχημα μπορείς καλύ
τερα. Στρίβω το μάγουλο κατέβασα τα μά
τια, mo χαμηλά να μη σε βλέπουν, εγώ στα'
πα. Και γύρισε την πλάτη. Ο καθρέφτης μου
δεν ξέρει. Πήγα σ' άλλους. Καθρεφτισμένη
στο χαρτί σκίστηκα με έκανα κομμάτια. Πα
ντού τα ίδια.
Διαδίδονται τα νέα γι αυτό οι ποντικοί μα
θαίνουν πώς να μην ψοφούν.
Μέγα μυστήριο η ομορφιά. Επισκεψιμότητα. Εσύ κρύψου τυλίξου σε μια κόλλα
τετραδίου το ίδιο μας κάνει. Ζωντανό αιματογενές μνημείο, όλοι θέλουν να πάνε,
όπως δείχνουν οι στατιστικές αιώνων είναι
το μόνο που δε βαριέται ο άνθρωπος- ενώ
καμιά φορά και την ίδια τη ζωή του ακόμα.
Ακόμα. Ακόμα και στα κόκκαλα εγγράφεται
η ομορφιά. Οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος
θα μειδιούν πάνω στο μηριαίο της. Με μια
μασιά να τους σαρώσει σ' ένα λάκκο. Όσους
τίναζαν το κεφάλι με σηκωμένο φρύδι, την
αντιπαρήλθαν άνανδροι μπρος της, λωρί
δες φέτες κομματάκια κιμάς μυαλά λιω 
μένα σάπια κόκκαλα και δόντια πύον- στο
δρόμο όχι, στο σπίτι ναι, μέσα πιο μέσα δί
χως φως κλειστές κουρτίνες τα μάτια σας
πάρτε, τα νέα σας φέρτε μυρμηγκοφωλιά
τρωκτικά με κατασπαράζουν λυπάμαι όχι
χαίρομαι γιατί να λυπηθώ, εμένα εσείς όχι,
εγώ εσάς γιατί; Ηρθε σα μαδημένη κουρού
να όλοι είχαν φύγει σε κλουβί ανάμεσα σ'
άλλα κλουβιά και μια αίσθηση μονιμότη
τας. Τι άλλο μόνο να κοιτάς να ακούς και να
σκεπάζεις τους καθρέφτες. Ακούω δε χορ
ταίνω φωνές πόνους και κλάματα πονάτε
ναι κι εγώ μαζί σας εσύ εσύ κι εσύ έναν έναν
όλους σας θυμάμαι και περιμένω λαχταρώ
κακά μαντάτα.
Στις αίθουσες της εντατικής

Αλλη χαρά δε γνώρισα.
Στα κρεματόρια
Αλλο καημό δεν έχω
Στις κλινικές
εγώ δε
Μυρίζει αποφορά και οινόπνευμα
φταίω εγώ δεν πάω εγώ έρχεται και με βρί
σκει, τρέχοντας φτάνει το κακό
Σιγά μη λυπηθήκατε
η καλοσύνη φταίει
Καλά τώρα μας έπεισες
δε βιάζεται να σηκωθεί όποιος με θέλει μ'
έχει.
Λίγο πιο κοντά να μπεις στο πλάνο, λίγο
οδυρμό ακόμα τράβα και λίγο τα μαλλιά
μπας και μακρύνουν. Τι κλαις ποιον κλαις
για πο ιό νάνε κλαις; Κάνεις πως κλαις. Κα
νείς. Καλά φτάνει πια αρκετά. Όλους δεν
τους κλαις το ίδιο. Γιατί ε; Γιατί μας κάνεις
ότι κλαις ενώ δεν ξέρεις για τι κλαις, όμως
αν ήξερες εσύ (όσο αδιάφορη και βιαστική
και αποξενωμένη από τον πόνο σου που δε
με αφορά στο κάτω της γραφής) (ίσως λέω
ίσως) (να δάκρυζα έστω επιπόλαια βιαστι
κά —και αδιάφορα επαναλαμβάνω— να
δάκρυζα λοιπόν ίσως) κι εγώ μαζί σου. ΑΠΟ
ΜΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΜΙΜΗΤΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΝΗ ΣΤΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΙΔΟΣ.
Καλός κανείς όλοι κακοί και πιο κακοί ακό
μα.
Σε φυλακές αισθήσεων κατοικήσατε φο
βούμενοι απωθώντας τον έξωθεν παράγο
ντα.
Ορμώμενοι από ιδιοτέλεια. Φέροντες Δα
ναοί όλοι οι απέξω. Κλείστε τις πόρτες τα
παράθυρα μανταλωθείτε παραμονεύει ο
εχθρός εφ όπλου λόγχη.
Όλοι κακοί καλός κανείς και πιο κακοί ακό
μα. Γιατί δεν είσαι όμορφη να σου μοιάσω;
Στον απόπατο.
Ώ αν ήσουν όμορφη εσύ kl εγώ θα γινόμουν
(σύμφωνα πάντα με τον νόμο των πιθανο
τήτων) (άσχημος - όμορφος, τρελός - λογι
κός, άρρωστος - υγιής) (θέλω να πω μια τρί
χα) (ίσως και σύμπτωση) εκεί να δεις χαρές
και γλέντια. ΘΑ λάτρευα την Ανοιξη. Εδώ.
ΘΑ μύριζα κατιφέ. Ααγαρή. ΘΑ ακουμπούσα τα μαλλιά και των παιδιών σας. Πως εισθε σήμερα; Σκυφτή καλοσυνάτη. Από μια
τρίχα σύμπτωση απόσταση όσο το πόδι
ενός κουνουπιού μας χωρίζει. Χορός γιορτή
αφή χαρά χαρούμενη. Μου το κόψατε στη
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μέση. Αν ήταν η χαρά ολόκληρη θα μοιρα
ζόμουν τη μισή μαζί σας. Απ' τη μισή χαρά
εδώ δε φτάνει για μας. Ουστ λοιπόν.
Αν μ' αγκαλιάζατε θα ήμουν σερμπέτι καρακάξα όχι
ΑΝ ΞΕΝΥΧΤΟΥΣΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΕΓΩ ΓΙΑΤΙ
ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩ; (έχω καιρό άμαπεθάνω)
Αν τρέματε θα ήμουν σκουμπρί φρέσκοψαρεμένο ολημερίς (εξαρτάται από το οξυ
γόνο στα βράγχια μου) —κι όχι μόνο— στα
χέρια σας
Αν με αγαπούσατε μπορεί και να μη σας
αγαπούσα
ΑΝ ΜΕ ΑΓΑΠΟΥΣΑΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑ! ΝΑ ΜΟΥ
ΗΣΑΣΤΑΝ (παντελώς) ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ, (όλοι

σας).
Οι,ξένοι οι μακρινοί κρίμα βρε παιδί μου τι
κακό τι συμφορά.
Γιατί δεν εί-αι όμορφ να ε ζηλεύ;
Γιατί δεν ήσουν όμορφη να σε ζηλεύω;
Καρμπυρατέρ. Βουλκανιζατέρ. Μοτοσακό.
Γρ, γρ. Η καλοσύνη δε γαμιέται. Αντίχρι
στος. Σιγά μη σε πιστέψαμε. Χους.
Αιτιώμαι τη μάνα μου (σημείωσέ το)
Ούτε που πρόσεξαν πως έφυγα,
αν ήταν όμορφη αυτή
Δεν είναι πρέπον να φύγω άκλαυτη. Τι θα
'χω να θυμάμαι;
κι εγώ θα ήμουν.
Σκατά στα μούτρα σας κερατάδες.

(ποίημα τον Νίκου Καββαδία, «Θεσσαλονίκη»; με
τατροπή σε ρεαλιστική αφήγηση)

0 νικημένος
αναθέσει να ξεβρωμίσει το πλοίο από μια
Δεκέμβρης τον βρήκε στη στεριά.
δυσάρεστη οσμή που οι αξιωματικοί απέ
Ηταν δόκιμος και οι άδειες εξόδου
λιγοστές. Όποτε έβγαινε στην ανα φευγαν σκόπιμα. Αυτή προερχόταν από μια
φορά, συνήθως τις πετσόκοβαν. Πότεβαθιά
για σχισμή, όπου οι «παλιοί» άδειαζαν τα
αποφάγια τους και έπειτα άραζαν. Τάβλι,
το κούρεμα, πότε για τ' ασιδέρωτα ρούχα.
Τώρα, είχε τη Σμαρώ να τον φροντίζει. Το χαρτί, ζάρια.
διαμέρισμα της στην Καλαμαριά ήταν άνε
Εκείνος τραύλιζε κάθε φορά: «διατάξτε».
Εκτελούσε τα χρέη του ανελλιπώς. Ξεχνιό
το, μονίμως συγυρισμένο και ανέδιδε μια
ταν. Του βιδώνονταν μόνο κάποιες σκέψεις
αμυδρή μυρωδιά από αγνό λιβάνι.
για ψύλλου πήδημα. Φοβόταν μήπως αυτό
Ο καιρός πέρασε και το καράβι θα έβγαινε
το ταξίδι του ήταν και το ύστατο. Θυμόταν
ξανά στ' ανοιχτά. Θα αποβιβαζόταν από ένα
κάτι λόγια ενός καπετάνιου που είχε γνωρί
ναύσταθμο, πέντε χιλιόμετρα μακριά από
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εκεί σχημα σει στη Σαλαμίνα.
«Κάθε ναύτης κουβαλά τον δικό του καρχα
τιζόταν ένα βραχώδες ακρωτήρι, όπου θα
ρία, γιατί βυθός της θάλασσας είν' ο τάφος.
απολάμβανε μιας κάποιας ασυλίας, γιατί
τον περίμενε σε λίγο μια φουρτουνιασμέ Αν σ' αρπάξει αυτός, είναι κάτι που το ξέ
ρεις. Όσο ζεις, σημαίνει ότι τον τρως εσύ»,
νη θάλασσα. Δεν τον πείραζε, όμως, αυτό.
του 'λεγε.
Τέτοια ταξίδια θα μπορούσε να τα κάνει
Ακόμα και αν ξέφευγε από τον «καρχαρία»,
και για δυο ζωές. Αυτό που έτρεμε ήταν αν
ίσως να είναι χειρότερα. Νοσοκομεία, τρί
η Σμαρώ θα τον περίμενε, όταν ξανάπιανε
στεριά. Πριν την αποχαιρετήσει, της το ρώ τη θέση, διάδρομοι που βρωμάνε. Άρχισε
να τρέμει τώρα τη στεριά και το χώμα της!
τησε και η πρώτη αντίδραση της ήταν να
Ποιος θα τον φρόντιζε, άλλωστε; Για στή
χαμογελάσει δηκτικά.
ριγμα του είχε απομείνει μόνο η μάνα του.
«Δεν ξέρω αν θα κάνω κι άλλο υπομονή»,
Για να αδειάσει από κάθε σκέψη, κλείστηκε
του το έθεσε ωμά και ουσιαστικά αμέτοχη.
Έριξε το κεφάλι κάτω και πήγε να μπαρκά τροχάδην στην κλίνη του. Έκλεισε την πόρ
τ α —σχεδόν τη στούμπωσε— βάζοντας κάλρει. Προσηλώθηκε πια στο ταξίδι. Του είχαν

Ο

Αλέξης
Καζαντζΐδης
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τσες και παντελόνια στις χαραμάδες. Έτσι
θα ηρεμούσε. Μάταια. Πέρασαν μέσα.τα
λόγια από ένα λαϊκό κομμάτι που τραγου
δούσε ένας θορυβώδης αξιωματικός. Από
περιέργεια, έστησε αυτί ν' ακούσει;
«Όσα έχει η θάλασσα μικρά κοχύλια
να 'χα εγώ φιλιά στα χείλια
να χορταίνανε τ' αγόρια τα παιδιά,
με κορίτσι απ' την Καλαμαριά»
Θόλωσε. Αμέσως, νόμισε πως είδε τη
Σμαρώ, έξω απ' το γνωστό τους στέκι στο
Ντεπώ. Φορούσε την —αγαπημένη του—
λουλουδάτη φούστα, μ' ένα μαύρο μπλουζάκι και τα χέρια της ορθάνοιχτα για να τον

αγκαλιάσουν. Αμέσως, σούβλισε την καρ
διά του ένας οξύς πόνος. Ένιωθε αδύναμος.
Αντέδρασε σπασμωδικά. Έψαξε τρόπο να
απαλλαγεί από κάθε τι δικό της. Θυμήθη
κε ότι μόλις το προηγούμενο βραδύ είχαν
κοιμηθεί μαζί. Έσκυψε και έψαξε να δει εάν
υπήρχαν απομεινάρια της πάνω του. Κά
ποιο σπυρί στ' αχαμνά του. Το «μεγάλο πα
ράσημο», όπως έλεγαν και οι παλιοί. Ανη
σύχησε πολύ. Ικέφ τηκε πως προτιμότερο
είναι να γίνει ωμή τροφή για τα θαλάσσια
όρνια παρά να την κουβαλά στο κορμί του.
Δεν είχε τίποτα. Η στάμπα της ήταν αόρατη.
Νικήθηκε.

(Α, Τοέχοφ, «Οθάνατος ενός υπάλληλου»: μετατροπή σε ρεαλιστικό ύφος)

[0 θάνατος ενός υπαλλήλου]
Σΐσσυ
Καλαϊτζή
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ταν εκεί. Επιτέλους. Αυτός, ο Γιάν σκέφτηκε, όμως όχι, δεν πρέπει. Ώσπου να
νης Δημητρίου Τσεβριακίδης, βρι φτάσει στην όπερα το άρπαξε το κρυολόγη
σκόταν τελικά στην όπερα. Καθόταν
μα. Χωρίς αυτοκίνητο, με όλον αυτό το συρ
στη δεύτερη σειρά και παρακολουθούσε
φετό στο λεωφορείο και ύστερα στο τραμ.
με τα κιάλια την παράσταση. Με τα κιάλια
Πάλι καλά σκεφτόταν που δεν άρπαξε και
βέβαια, γιατί δε μπορούσε διαφορετικά. Η πνευμονία.
πλατεία, στις πρώτες θέσεις μάλιστα, κοστί
Κάθισε στη θέση του. Η παράσταση, Οι
ζει. Και έτσι ήταν θαύμα. Ένα όνειρο έγινε
καμπάνες του Κορνιεβίλ, θα ξεκινούσε από
πραγματικότητα.
λεπτό σε λεπτό. Στριφογύρισε στο κάθισμα,
Από μικρός, θυμόταν, ήταν διαφορετι βολεύτηκε, αναπαύτηκε, απλώθηκε και
κός. Όχι σαν τους άλλους με το ποδόσφαιρο
ξανά μαζεύτηκε. Χάζεψε για λίγο τον κόσμο
και τις αλητείες. Αυτός ήταν για άλλα, ανώ  που ερχόταν. Θόλωσε από το καλό ντύσι
τερα. Για υψηλή τέχνη και διανόηση. Του
μο και τα αρώματα. Η ευγένεια περίσσευε
άρεσαν και το θέατρο καί οι λογοτεχνικές
στην ατμόσφαιρα. Η παράσταση ξεκίνησε.
βραδιές και όλα τα άλλα που οι άνθρωποι
Κρατιόταν μη φωνάξει από χαρά και συγκί
της σειράς του τα βρίσκουν μάλλον βαρετά.
νηση. Συνεπαρμένος παρακολουθούσε με
Ας είναι. Τα μάζευε τα χρήματα πολύ καιρό.
έξαψη που ολοένα μεγάλωνε. Και τότε αι~
Η γυναίκα του όλο ματιές πίκρα και φαρμά σθάνθηκε τα πρώτα ρίγη. Το κορμί του τον
κι. Τι τα θες αυτά τα ρεζιλίκια, τι γυρεύεις
πρόδιδε! Ήταν αδύνατο να συγκρατηθεί. Το
εσύ εκεί μέσα και τέτοια.
πρόσωπό του σύσπαστηκε, τα μάτια του
Ήταν εκεί. Επιτέλους. Τα άλλα και οι άλ θόλωσαν, η ανάσα του κόπηκε. Έγινε αυτό
λοι μικρή σημασία είχαν. Εξάλλου ήταν επι που δεν έπρεπε να γίνει. Φτερνίστηκε! Εκεί,
στάτης πια. Είχε το δικαίωμα να είναι εκεί.
στη μέση της παράστασης, μέσα στον κό
Αγωνίστηκε σκληρά για είναι εκεί. Μόνο
σμο! Έτυχε σ' αυτόν, μια τέτοια ώρα, ξαφ
που η μέρα που έτυχε να πάει ήταν βροχε νικά, αναπάντεχα. Δεν ήταν ούτε ο πρώτος,
ρή και αυτός ήταν ελαφριά ντυμένος. Τυ ούτε ο τελευταίος που φτερνίζεται βέβαια.
λιγμένος στο παλτό του βέβαια, αλλά παλιό
Όλοι φτερνίζονται, ακόμα και οι επιστάτες
και πολυφορεμένο. Έκανε κρύο, φυσούσε
λοιπόν. διαολεμένα. «Μήπως να γυρίσω πίσω;»
Κοίταξε γύρω. Δεν ενοχλήθηκε κανένας.
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Κοίταξε μπροστά. Και ναι, ένας γέρος σκού
πιζε προσεκτικά τη φαλάκρα και το σβέρκο
του. Ο Τσεβριακιδης τον αναγνώρισε αμέ
σως τον στρατηγό Μπριζάλη.
Η ευγένεια και η αγωγή που είχε δεν του
επέτρεπαν να αφήσει το γεγονός να περά
σει. Έσκυψε και ζήτησε αμέσως συγγνώ 
μη. Δεν είναι τίποτα, απάντησε ο άλλος. Ο
Τσεβριακιδης συνέχισε. Ο στρατηγός φά
νηκε να ενοχλείται. Ο Γιάννης Τσεβριακιδης
ντράπηκε, χαμογέλασε ηλίθια, σώπασε. Στο
διάλειμμα τα ίδια. Έψαξε, βρήκε τον στρα
τηγό. Ξανά υποκλίσεις και ενοχλητικές συγ
γνώμες από τη μια, ξανά αδιαφορία από την
άλλη.
Αργότερα, στο σπίτι, τα είπε στη γυναί
κα του. Αδιάφορη εκείνη ούτε έδωσε ση
μασία στο γεγονός. Αρκετές σκοτούρες είχε
στο κεφάλι της. Ο Γιάννης δεν ησύχασε. Η
ζωή του όλη υπόδειγμα ηθικής. Κανείς δεν
θα τον έλεγε άξεστο ή ανάγωγο. Πάντα με
τρημένος, φιλήσυχος, νομοταγής πολίτης.
Να μην ενοχλεί, να μην τον ενοχλούν. Κατάφερε με τα πολλά να γίνει επιστάτης. Στο
δημόσιο παρακαλώ. Τον είχε τον τρόπο του.
Και στο σπίτι μέτρο και τάξη. Και στο νοικο
κυριό και στη γυναίκα.
Την άλλη μέρα πήγε και βρήκε τον στρα
τηγό. Όχι στην υπηρεσία, στο σπίτι.
Δεν ήταν εξυπηρέτηση, ανάγκη, ρουσφέτι. Δουλειά δεν γύρευε, ούτε τακτοποί
ηση συμφερόντων.
Πήγε με το κεφάλι ψηλά. Στην είσοδο
κόσμος, στην αίθουσα υποδοχής τα ίδια.
Όλοι για τον στρατηγό. Όλοι για υπόθεση,
προσωπική. Στο τέλος μπαίνει ο Γιάννης. Το
κεφάλι σκυμμένο τώρα, φωνή δε βγαίνει,
τα χέρια μαζεμένα. Τα δάχτυλα ασπρίζουν.
Ο στρατηγός χτυπάει νευρικά το ποτήρι.
Ο Γιάννης ψελλίζει συγγνώμες.
«Όχι δεν είχα πρόθεση να σας ανησυ
χήσω, εξοχότατε. Δεν είναι του χαρακτή
ρα μου. Σας υποβάλλω ειλικρινά τα σέβη
μου...»
«Αγαπητέ μου, επιτέλους, πρόκειται για
ένα ατυχές συμβάν. Μη δίνετε εσείς ο ίδιος
διαστάσεις σε ένα θέμα που είναι για μένα
λήξαν. Παρακαλώ, πηγαίνετε.»
Φεύγει. Ψάχνει στις τσέπες για μαντήλι.
Το καταραμένο το συνάχι τον τρελαίνει. Τι
την ήθελε την όπερα τελικά; Ήθελε να δεί
ξει το σπουδαίο... Σε ποιον; Στον εαυτό του,

στη γυναίκα του; Στους άλλους;
Και στη δουλειά σήμερα όλος νεύρα.
Στο σπίτι τσατίλα και άγχος. Και να που ο
στρατηγός δεν κατάλαβε. Τον έδιωξε. Δεν
του τα εξήγησε όπως έπρεπε, όπως ήθελε.
Αυτή του η συστολή ποτέ δεν του βγήκε σε
καλό τελικά. Μα να τον διώξει χωρίς να πε
ριμένει να καταλάβει; Πρέπει να ξαναπάει.
Δεν μπορεί να πιστεύει ολόκληρος στρατη
γός ότι ένας Τσεβριακιδης είναι ανάγωγος,
χωρίς τρόπους. Οπωσδήποτε θα ξαναπάει.
Πρέπει να διαλύσει κάθε ίχνος παρεξήγη
σης, να μην αφήσει σκιές.
Και ξαναπηγαίνει. Την άλλη μέρα κιόλας.
Ντύθηκε τα καλά ρούχα και πήγε. Πιο
σίγουρος αυτή τη φορά, πιο ομιλητικός, πιο
θαρραλέος. Εξηγεί, ζητάει κατανόηση, ζη
τάει συγχώρεση.
«Το ατόπημα βαρύ, δεν θα επαναληφθεί!
Δεν ήταν ηθελημένο κύριε. Αστοχία. Καμία
διάθεσις κοροϊδίας ή εξαπάτησης! Ουδεμία
υπόνοια προσβολής ή μειώσεως της προ
σωπικότητάς σας! Καμία τέτοια σκέψις, κα
μία...»
Τραυλίζει νευρικά.
Ο στρατηγός χάνει την υπομονή του.
Δεν καταλαβαίνει τον Γιάννη. Δεν υποπτεύ
εται τις ενοχές του. Δε μπορεί να νιώσει το
φούντωμα του μυαλού του. Το δικό του
φούντωμα ξεπερνάει τις αντοχές του. Όση
προσπάθεια είχε καταβάλει μέχρι εκείνη
την ώρα να παραμείνει ήρεμος και νηφά
λιος εξανεμίστηκε. Αισθάνεται το αίμα να
βράζει. Δεν μπορεί το κάθε ανθρωπάριο να
ταράζει τη μέρα του, να ενοχλεί, να παρε
μποδίζει το έργο του! Έξαλλος τον διώχνει
τον Γιάννη για άλλη μια φορά. Οριστικά.
Σκληρά. Βίαια.
Ο Γιάννης Τσεβριακιδης με σκυφτούς
ώμους σέρνει τα πόδια, παίρνει το δρόμο
της επιστροφής. Η πόρτα βρόντηξε πίσω
του. Αδιαφορία, απόρριψη, ύβρις στοιχειώ
νουν το νου του.
Όλα μια αυταπάτη, ένα ψέμα.
Τραγικά μόνος, ασήμαντος. Ένας Επι
στάτης. Υπάλληλος. Δηλαδή τίποτα! Ένα
μηδέν σε όλη του τη μίζερη ζωή!
Η αποκάλυψη έρχεται να φωτίσει το
σκοτεινιασμένο του μυαλό.
Ένα τίποτα δεν έχει ζωή. Δεν έχει παρόν,
δεν έχει μέλλον. Ο άνθρωπος διαγράφει το
παρόν του, εξασφαλίζει το μέλλον του με
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στολές και παράτες. Έτσι αποκτάει την αθα
νασία ή το θάνατο. Αυτό το τελευταίο, μάλι
στα. Αυτό είναι η καταδίκη του μικρού εγώ.
Δεν μένει παρά η απομόνωση και η μοι
ραία απελπισία.
Παραπατώντας φτάνει στο σπίτι. Δεν
εξηγεί στη γυναίκα του. Δεν γυρεύει τίπο
τε. Με αργές κινήσεις, σχεδόν τελετουργι
κές, βγάζει το παλτό και το καπέλο του, τα
αφήνει στην άκρη. Με τα μάτια αγκαλιάζει
το χώρο που κάποτε τον γέμιζε τόσο και χά
νεται. Κλείνεταί στο δωμάτιό του. Κλεινεται στον εαυτό του. Κοιτάζει έντρομος τον

καθρέφτη. Αποστρέφει το βλέμμα με απέ
χθεια. Αυτός δεν είναι ο Γιάννης Τσεβριακίδης του Δη μητριού. Ένας ξένος είναι. Πλή
ρης απογοήτευση. Απόγνωση.
Ξαπλώνει στο κρεβάτι, τα μάτια κλει
στά. Θυμάται τις ευτυχισμένες στιγμές που
πέρασαν ανεπιστρεπτί.
Ένα δράμα δεν έχει ποτέ καλό τέλος. Ο
ίδιος δεν θα έχει ποτέ καλό τέλος. Συγκλονί
ζεται ακόμα καί με την ιδέα. Νιώθει το κενό
της ανυπαρξίας του.
Γυρίζει στο φως και ...πεθαίνει.

(Δ. Σολωμός, «ο Πορφύρας»: μετατροπή
αποσπάσματος σε μοντέρνο ύφος)

Καρχαρίας
j^j 1K0<,

Λούβοοο
s

"Φιλώ τα χέρια μ' και γλυκά το στήθος μ' αγκαλιάζω.
Ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου
Ποια πηγή τάχα σε γεννά, χαριτωμένη βρύση;"
Δ. Ιολω μός - Ο Πορφύρας

Στις όχθες μιας ρυτίδας
Βρύση τα μάτια στάζει η ψυχή
Καθρέφτες
Σκύβει το παρελθόν και χαμογελούν
Οι ρυτίδες του πριν
Τις φιμώνει με μακιγιάζ το παρόν

Σαν ετοιμαστεί θα με πάρει μαζί
Και θα φύγουμε
Πλήρεις καλλωπισμού είμαστε πια
Ιδανικό ζευγάρι ρυτίδων για ξένους
Καθρέφτες

(Γ. Χειμωνάς, «Ο Εχθρός του ποιητή» :μετατροπή αποσπάσματος σε
ρεαλιστικό ύφος)

[0 εχθρός m u ποιητή]
(Γιώργος Χειμώνας Οεχθρός του ποιητή, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1990:
«Το Ty Croas ήταν έρημο σαν ακατοίκητο. Μονάχα ένα μικρό κόκκινο
αμπαζούρ φώτιζε στην κουζίνα.... Με πλησίασε τρέχοντας κι
ανασηκώνοντας τα ζωηρά της μάτια με κοίταξε χαρούμενη. Είπε με
χαρμόσυνη κοριτσίστικη φωνή πεθάναν.»)
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o Ty Croas ήταν έρημο. Βράδιαζε.
Καθόταν δίπλα στην θάλασσα, εκεί
ακριβώς όπου τελείωνε το δάσος.
Πλησίασα και την φώναξα. Δεν γύρισε
σως. Την ξαναφώναξα πιο δυνατά. Γύρισε
απότομα. Σηκώθηκε. Με κοίταξε χωρίς να
μιλά.
-Τ ι συμβαίνει; ρώτησε. Αρετή με φωνάζει η
μάνα! Τι τρέχει, Κωστή;
Ενας λυγμός σαν λόξυγκας με έκανε να σωπάσω.
- Πρέπει να γυρίσουμε στην Αθήνα επειγό
ντως. Η μάνα έπαθε εγκεφαλικό.
Τίποτε δεν είπε και τίποτα δεν ρώτησε. Αμί
λητοι ετοιμάσθηκε και ξεκινήσαμε το ταξί
δι του γυρισμού στην Ελλάδα με τραίνο. Η
Αρετή ήδη πενθούσε τη μάνα που χάναμε,
ήταν ταυτόχρονα τρυφερή και εχθρική. Στο
Παρίσι αλλάξαμε αμαξοστοιχία. Για να φτά
σουμε στο σταθμό, προχωρήσαμε μέσα σε
μια στοά του μετρό. Μια μικρή ορχήστρα κι
έπαιζε μουσική. Τρεις νεαροί Ούγγροι ντυ
μένοι με επίσημα φράκα και μια κοπέλα
έπαιζαν τη μοναξιά του Αρθούρου Ρεμπώ.
Μπροστά τους ένα μεταξωτό ημίψηλο ανά
ποδα. Σταματήσαμε για λίγο. Το κομμάτι
θλιμμένο, γεμάτο παράπονο ταίριαζε με τη
διάθεσή μας. Αφόρητος ο πόνος της συνειδητοποίησης. Δεν υπάρχει χειρότερη μονα
ξιά. Δάκρυα και μύξες με έπνιξαν. Η Αρετή
ανέκφραστη.
Όταν ήμασταν παιδιά, σταματούσαμε
στους πλανόδιους μουσικούς κι αρχίζαμε
τις χορευτικές φιγούρες, Ήταν ένα παιχνίδι.
Χορεύαμε στους δρόμους ανάμεσα στους
ανθρώπους, που σταματούσαν και γελού
σαν. Μας χαίρονταν ή μας κοροΐδευαν, αλλά
εμείς σοβαροί διασχίζαμε χορεύοντας τις
λεωφόρους. Τώρα πια πώς και γιατί να χο
ρέψουμε; Δεν ήμασταν παιδιά κι ήταν ορι
στικό καί αμετάκλητο. Το ξέραμε κι ας μην
το παραδεχόμασταν. «Πάει» η μάνα. Τελεία
και παύλα. Συνεχίσαμε μέσα στις στοές.
Μερικοί αλκοολικοί και τοξικομανείς ξερνούσαν, έφτυναν, ούρλιαζαν. Κάποιοι δεν
άντεχαν και στέκονταν παραπαίοντας ή σω
ριάζονταν καταγής. Μας έβριζαν χυδαία.
Δεν βαριέσαι, σκεφτόμουν!
Ξαφνικά αντιλήφθηκα μια σκιά που μας
ακολουθούσε από ώρα. Κοίταξα καλύτερα.
Ηταν ένας τραβεστί μαύρος, όμορφος. Φ ο
ρούσε κοντές μπότες με μεγάλες γαλλικές

T

αστραφτερές αγκράφες και μια πολύ κοντή
μίνι φούστα χρυσόμαυρη. Από πάνω ένα γι
λέκο τζιν στολισμένο με στρας κι από μέσα
αμέ
ένα στενό κορμάκι από παλιό σομόν ταφτά.
Είχε έντονα βαμμένα τα μάτια του με πρά
σινες γαλάζιες μαύρες σκιές. Τα μαλλιά ολό
ισια έπεφταν στους ώμους. Ήθελα να «παρθούμε» εκεί στη στοά. Ένιωσα απίστευτη
διέγερση που νόμιζα ότι είχα καταφέρει να
κρύψω. ΗΑρετή με κεραυνοβόλησε. Που να
καταλάβει αυτή με τέτοιο όνομα; Βγήκαμε
στην έξοδο. Ο τραβεστί ακίνητος μας έβλε
πε που απομακρυνόμασταν. Με ένα νεύμα
του δεξιού χεριού με ξεπροβόδισε, ενώ με
το αριστερό χαϊδευόταν προκλητικά. Σαν
ένας μικρός θεός από μακριά με ευλογούσε
με τα ελέη που δεν μπόρεσα να απολαύσω.
Ταξιδεύαμε με το τραίνο τρία μερόνυ
χτα, Ανάθεμα τον φόβο της για τα αεροπλά
να! Αγωνία κι ανησυχία για τη μάνα από τη
μια, από την άλλη όχι, δεν μπαίνει σε αερο
πλάνο. Κάθε βράδυ φαντασιωνόμουν τον
μαύρο θεό και τελείωνα στον ύπνο μου,
πνιχτά, αθόρυβα, μην με καταλάβει η Αρε
τή.
Φτάσαμε στην Ελλάδα. Κατευθείαν από
τον σταθμό πήγαμε στο νοσοκομείο, όπου
νοσηλευόταν η μάνα. Μας είχε πληροφο
ρήσει σχετικά με κάθε λεπτομέρεια η θεία
Ευρυδίκη. Το εγκεφαλικό ήταν πολύ σοβα
ρό. Τίποτε δεν καταλάβαινε, κανέναν δεν
αναγνώριζε. Το στόμα της έκαμνε συνέχεια
έναν ρυθμικό σπασμό προς τα μέσα σαν να
θήλαζε. Ρουφούσε αχόρταγα τα σάλια της
σαν μητρικό γάλα και σιαλώδεις ίνες κρέμο
νταν και κατρακυλούσαν στο νυχτικό της.
Δεμένη με χοντρά πέτσινα λουριά στα σίδε
ρα του κρεβατιού, επειδή πάθαινε φοβερές
κρίσεις, παρά τα φάρμακα.
Η Αρετή στάθηκε από πάνω της. Έσκυ
ψε και την κοίταξε βαθειά στα μάτια. Η
μάνα μούγκρισε ενοχλημένη. Η Αρετή της
χάιδεψε τα μαλλιά. Την φίλησε στο μέτωπο
και στα δεμένα χέρια. Γύρισα να φύγω αη
διασμένος. Κλαίγοντας μού φώναξε να μεί
νω. Αδιαφόρησα. Μια γριά ήταν, δεν ήταν η
μάνα μας. Ξάπλωσε δίπλα της και την αγκά
λιασε. Ήθελα να της ουρλιάζω πως η μάνα
πέθανε. Πέθανε! Πέθανε!
- Θα γίνει καλά, είπε με τη χαζή κοριτσίστι
κη φωνή της. Θα το δεις!

Αλεξάνδρα
Μαυρίδου
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(ποίημα της Τζένης Μαστοράκη: μετατροπή
ρομαντικού κειμένου σε μοντέρνο ύφος)

Αρτεμης
Μιχαηλίδου

-«ΥΡ^πνάς.
Ελτΐ^ειζ

Σιωπή του νου: ακατόρθωτη.
Ώρα να φύγεις. Με ξεθέωσες. Σκεφτόμουν
όλη νύχτα.

Τη φυγή. Τη θάλασσα. Το λίγο των ονείρων.

Φύγε.
Μα φέρε πρώτα τον κατάλογο.
«Μικρή γυναίκα, βάρβαρη, καλείτο
θάνατο.»
Κάπου το διάβασα κι αυτό.
Δεν ξέρω.
Σαχλαμάρες.

Θυμάσαι.

«Το παρελθόν δεν φεύγει ποτέ. Δεν είναι
καν παρελθόν.»
Φώκνερ, νομίζω.
Κι έτσι επιστρέφεις. Πάντοτε νύχτα.
Πάντα σκοτάδι,
ερπετό,
και βόλι δηλητήριο.
ΜΑΥΡΟ.
Μ α κ ρ ά ς διάρκειας.
Ημερομηνία λήξης: άγνωστη.
Ανάκατα ρούχα στην καρέκλα.
Τσακισμένες γόπες στο τασάκι.
Κι απ' το παράθυρο,
ένα στεφάνι φως.
Ξημέρωσε.

Ανοιξε τον στο «Τ». Στα «γραφεία». Κι ας
βρουν οι άλλοι την άκρη...
Whatever it takes λοιπόν.
«Μικρή γυναίκα καλεί το θάνατο.»
ΕΛΑ.
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ.
Σιωπή του νου: απέραντη.
Το παρελθόν μπορεί να γίνει παρελθόν.

(Αουκής Δάρας, Α κεφάλαιο: μετατροπή από
ρεαλιστικό σε μοντέρνο ύφος)
Αντώνης
Πατσϊοδήμου
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γρυπνος στο χάνι, δεν έβλεπα τίπο του γδέρναν, άλλους τους κρέμαγαν ή τους
αλυσοδέναν. Καθένας μόνος με το δαίμονα.
τα. Αν είχα προλάβει να φύγω με τη
Κουτάκια στη σειρά οι τιμωρίες για κάθε
Θεια-Αγορίτσα για το Λονδίνο, τώρα
γραμμένη αμαρτία. Τώρα οι σατανάδες τριθα αντίκριζα παλάτια, θέατρα και εκκλησίες
γύρναγαν μπουλούκι στα στενά δρομάκια
με καμπαναριά που τρύπαγαν τον ουρανό.
του μαχαλά. Βαφόταν η νύχτα φωνές κα
Την προγιαγιά τη λέγαν έτσι. Κείνο το σόι
ταραμένων. Η Ελένη μου 'λεγε να ανάβω το
δεν είχε γιους.
κερί στο κοντό μανουάλι με την άμμο. «Μα
Άγρυπνος στο χάνι, τα αυτιά γιομίσάνε
δεν σ' αρέσουν αυτά τ' αγγελούδια;» έκανε
κραυγές. Έρχονταν απ' τα έγκατα της γης
και πλησίαζαν. Ήταν τα δαιμόνια και τα τε να με πείσει καιχάιδευε το μπρούντζο. Τσακνάκι ήταν- πώς να με βαστάξει αγκαλιά!
λώνια του παπα-Φλούτη! Μικρός τρόμαζα
Όμως, εμένα μου το 'χε πει η γρία-Τάσαινα
τόσο μ' εκείνες τις εικόνες πίσω από το δεσποτικό! Η Ημέρα της Κρίσεως! Ακόμη πιο
πως κείνο είναι για τους πεθαμένους κι όχι
φοβερή με το λιγοστό φως των καντηλιών.
για τα παιδιά και δεν τ' άναβα. Ήθελα στο
ψηλό με τους ζωντανούς. Πρέπει να μένω
Τα μάτια μου καρφώνονταν στο κάτω μέρος
μ' αυτούς.
του τοίχου που οι διάβολοι βασανίζαν τους
Άγρυπνος στο χάνι, μπαρούτι -μύρισε
κολασμένους. Άλλους τους καίγαν, άλλους
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ο αέρας, Γιατί να μη γεννιόμουν κορίτσι
να έμενα στο νησί; Θα έπλεκε κοτσίδες τα
μαλλιά μου η μητέρα και θα ψήλωνα στο
περβόλι μαζί με τις πορτοκαλιές μας. Τι μο
σχοβολιά! Ο παππούς δεν πείραζε ποτέ τις
ακριανές. Τις άφηνε κέρασμα στους περα
στικούς. Το χτήμα κατηφορικό- πλάγια το
καλντερίμι ένα ύψος με τα κλαδιά.
Έστρωσα το κρεβάτι και πλάγιασα ξανά.
Καμωνόμασταν με τον πατέρα μου τους ψ ύ
χραιμους. Τα μάτια ορθάνοιχτα στο ταβάνι.
Ύπνος γιαλαντζί. Σαν την προκοπή μας. Την
επομένη αχάραγα κατεβήκαμε στην αυλή.
Ψίθυροι για στάση, πόλεμο ή ανταρσία. Τα
ίδια λέγαν και την επομένη στη λειτουργιά.
Μόλις ακούσαμε τον αφορισμό του Σούτσου
και του Υψηλάντη, άρχισε το μουρμουρητό
για επανάσταση στη Βλαχία κι υποκίνηση
από ρούσικο δάχτυλο. Τότε ο Παντοκρά
τορας άλλαξε όψη. Ο τρούλος σκοτείνιασε
και μας κοίταζε όλους με βλέμμα βλοσυρό.
Σούφρωσε τα φρύδια. Πάγωσα. Κι ύστερα,
όταν προσκύνησα την Άγια-Φωτεινή, κάτι
χοντροκομμένοι πανσέδες που τη στόλιζαν
ολόγυρα μου κάψανε τα ρουθούνια με τη
αψιά τους μυρουδιά κι άρχισα να φταρνίζο
μαι και να βήχω. Κακό σημάδι.
Μέρες μετά βρέθηκα στα τσιφούτικα.
Ένας Εβραίος μας χρωστούσε είκοσι τρεις
χρυσές. Μόλις τις έκρυψα στο κόρφο μου,
μπουκάρησαν στην αποθήκη καμιά δεκα
ριά συφοριασμένοι. Δεν καταλάβαινα ποιος
τους κυνηγούσε, γιατί δε γνώριζα τα σπανιόλικα. Αφού ησύχασε ο τόπος, γλίστρησα
με προσοχή έξω από την πόρτα. Φυλαγό
μουνα. Παραπέρα μια καμήλα φορτωμένη
με βαμβάκι είχε γλιστρήσει στο καλντερίμι,

βρόμα κα τι γλίτσα Θεέ μου, και γκρέμισε
την πόρτα του σαράφη. Η φωνή του Ιουδαί
ου έφερε την αναταραχή! Όλος ο κόσμος
τσιτωμένος, το παραμικρό αρκούσε για να
απλωθεί ο πανικός.
Σίγουρος προχώρησα στον κεντρικό,
ώσπου στα αυτιά μου φτάσανε βλαστή
μιες για μακρινές πατρίδες. Χωρίς σκέψη,
παρασερνόμουν απ' τα κορμιά που τρέχαν.
Σκέτα πόδια. Γροθιές στο πρόσωπό μου.
Τραβολογιόμουν απ' τα ρούχα. Σκισμένο το
πουκάμισο με κόκκινους λεκέδες. Πηδούσε
απ' τις κοιλιές το αίμα. Εβραίων; Φράγκων;
Ρωμιών; Αρμένηδων; Τι σημασία είχε; Το
'φτυναν πάνω στις πέτρες στόματα και μύ
τες. Παγιδευμένοι ποντικοί. Ναζήσω. Πίσω
από κλειστά παράθυρα οι Τούρκοι έκαναν
χάζι. Ίδια με τα αλητάκια που βασανίζαν
χθες μια γκαστρωμένη σκύλα. Έψαχνα με
τα μάτια τις στέγες, τις πόρτες, το χάνι. Η
πόλη τοπίο που κινιόταν μόνο του. Τα σπίτια
φουσκώναν πάνω στο κύμα και μια πάχαι
ναν, μια έρχονταν. Τα σοκάκια με καταπίναν
και πάλι με ξερνούσαν. Κόλλησε το λαρύγγι
μου. Κομμένη ανάσα. Πάνω από τον τοίχο
ανέμιζε κάτι σαν σκούρο πανί. Έκρυβε τα
σύννεφα. Να μπω. Η πύλη ασφάλιστη. Ο
χανιτζής έσπρωχνε το σιδερένιο χαλκά της.
Να φτάσω. Γρήγορα. Να προλάβω.
Ξαπλωμένος πια, το δωμάτιο άδειασε.
Τα μάτια, το στόμα, τα αυτιά γεμίσανε με
χρώματα. Τόσα πολλά που δίναν μαύρο. Τα
μέλη μου τρέμανε. Νόμιζα με εγκατέλειπαν.
Όταν ξύπνησα, ο πατέρας μου χαμογέ
λασε. Η αντάρα έφυγε, μα έμεινε για πάντα
στο κεφάλι μου.
τι

( Αν τον Π. Τσέχοφ, «Ο Θάνατος ενός υπαλλήλου»,
απόσπασμα: μετατροπή σε ρομαντικό ύφος)

[0 θάνατος ενός υπαλλήλου]
το εισιτήριο για την οπερέτα Οι Καμπάνες
ύχτα Μαγιού, όταν ο έμπειρος και
καθ' όλα συνετός επιστάτης Ιβάν
του Κορνιεβίλ, του σπουδαίου και τρανού
Ντμίτρεβιτς Τσερβιακώφ, επήρε
Γάλλου συνθέτη Ρομπέρ Πλανκέτ. Παρακο
την απόφαση να καλλιεργηθεί πνευματιλουθούσε μαγεμένος το έργο αλλά και τους
παρευρισκόμενους.
κώς. Μήνες τώρα, περίμενε τη στιγμή που
Καθόταν στη δεύτερη σειρά, αξιοσηθα κατάφερνε ν' αποκτήσει το πολυπόθη

Ν

Μαρίνα
Χχαυροποάλου
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μείωτες θέσεις για έναν απλό —πλην όμως
φιλομαθή— επιστάτη. Να κάθεται παρέα
με ανθρώπους περιωπής και όλη την καλή
κοινωνία της πόλης του. Το θέατρο μεγαλο
πρεπές, σ' αυτό το νέο στιλ ροκοκό, με τις
ευρύχωρες θέσεις, τους θεόρατους εξώ 
στες, τις θέσεις των επισήμων, το χώρο
των κοινών. Πολυτελέστατη διακόσμηση
και ακριβοπληρωμένα έπιπλα και σκηνικά
δέσποζαν στο χώρο. Βέβαια, τη σκηνή δεν
την έβλεπε αρκετά καλά- τα πρόσωπα των
ηθοποιών φαίνονταν θολά κι έχανε, έτσι, τις
λεπτές αποχρώσεις των εκφράσεών τους,
που τόσο σημαντικές είναι για την απόλαυ
ση και την πλήρη κατανόηση του έργου.
Ήταν προετοιμασμένος όμως, ο προνοητι
κός Τσερβιακώφ, και είχε φέρει και τα κιά
λια του μαζί- τα είχε αγοράσει, καιρό πολύ
πριν, στη Λυών, ειδικά γι αυτή την περίστα
ση.
Και δεν είναι, άλλωστε, αγαπητέ ανα
γνώστη, το ζητούμενο αυτό μιας τέτοιας
βραδινής εξόδου; Όλοι μας, φυσικά, απο
ζητούμε την προσοχή των άλλων και δη
επιφανών πολιτών με τα των κυριών τους
αλά μπρατσέτα, όλη η γνώση κι η δύναμη
κι η εξουσία συγκεντρωμένη σε μια παρά
σταση, μια νύχτα θεάτρου. Γιατί, τέτοια
ονειρευόταν ο ήρωας μας, να γίνει μέγας
και δεινός πολιτικός ή τραπεζίτης, όχι ένας
απλός επιστάτης σ' όλη του τη ζωή.
Εθαύμαζε, λοιπόν, το αριστούργημα
τούτο μέσα από τις μεγεθυντικές του διό

πτρες, όταν, ξάφνου, το πρόσωπό του συσπάστηκε, προσπάθησε να κρατηθεί μετά
βασάνων, κι έπειτα παραιτήθηκε κι άφησε
το φτέρνισμα να φύγει από μέσα του, με
μιαν ανακούφιση που μονάχα ετούτη η αν
θρώπινη λειτουργία επιτρέπει. Διόλου δεν
στενοχωρήθει ο επιστάτης από αυτή την
ατυχούσα συγκυρία, δεν έγινε εκ προμελέ
της, δεν είναι δα και τραγικό συμβάν. Όλοι
μας ήρθαμε κάποτε στη θέση τούτη, να μην
ημπορούμε να κρατηθούμε άλλο, είτε είμα
στε υπηρέτες είτε βασιλιάδες, ποσώς ενδι
αφέρει αυτό.
Έπειτα όμως, ο Τσερβιακώφ, με τρό
μο ανακάλυψε ότι ο γηραιός κύριος που
καθόταν έμπροσθέν του, στην πρώτη σει
ρά, σφούγγιζε το σβέρκο και το, πτωχό σε
κόμη, κεφάλι του προσεχτικά και μ' ευλάβεια, με το πάλλευκο γάντι του- είχε πάνω
του κεντημένο με χρυσή κλωστή ένα μο
νόγραμμα, δικό του το δίχως άλλο. Πόσο
ποθούσε ο Τσερβιακώφ το δικό του χρυσό
μονόγραμμα μια μέρα, κεντημένο με την
κάθε λεπτομέρεια και προσοχή, το μαντήλι
που θα σήμανε τη στιγμή της αποδοχής του
από την κλειστή αυτή γαλλική, επαρχιώτι
κη, κοινωνία. Έσκυψε προς το μέρος του
μπροστινού του και, έντρομος, ανακάλυψε
ότι ο ευσεβής κύριος αυτός δεν ήταν άλλος
από τον μέγα στρατηγό Μπριζάλοφ, υπ εύ
θυνο διοικήσεως εις την υπηρεσία των σ υ
γκοινωνιών.

(Ποίημα του Πάνου Θεοδωρίδη: μετατροπή σε μοντέρνο ύφος)

ΕΛένη

Δώστε χώρο στη σιωπή, φτερωτά τραγούδια!

Σωτηρίου

ΠρνήρΠ της κενή πάψαν ταχαρούδία.
Υγρασία, καταχνιά, παγωμένη κλίνη.
Αγάπη, με λησμόνησες κι η πληγή δεν κλείνει.

Είν' η θέση σου αδειανή μέσα στη ζωή μου
και η μνήμη αδυνατεί να βγει απ' την ψυχή μου.
Αλλο σώμα δεν μπορεί, Φάσμα, να σε σβήσει,
ύπνος - θάνατος, κραυγή να σε συναντήσει

Αναμένω τη στιγμή μες το καπηλειό μας
να φλογίσει το κρασί τον παλιό δεσμό μας
Το κορμί μου θα πονά πεθυμιάς θαλάμι.
Θρυαλλίδα τ' όνειρο κι ο χωρισμός ποτάμι

Κι η καρδιά μου ξαγρυπνά, διαλυμένη, μόνη.
Δώστε χώρο στη σιωπή, φτερωτοί δαιμόνοι!
Επαφή οδυνηρή η γυναίκα απάκρη,
η ζωή μου θρύψαλα κι ούτε ένα δάκρυ...
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(Γ. Φλωμπέρ, «Μαντάμ Μποβαρί», απόσπα
σμα: μετατροπή σε ρομαντικό ύφος)

[Μαντάμ ΜποΒαρί]
καινούργιος που 'χε μείνει στη γω  του πρέπει να τον ενοχλούσε σίγουρα στις
νία, πίσω από την πόρτα ήταν ένα
μασχάλες. Τα πόδια του έβγαιναν μέσα από
αγόρι από την εξοχή, δεκαπέντε
ένα κιτρινωπό παντελόνι που το παρατρα
χρονών και μεγαλύτερος στο ανάστημα
βούσαν τιράντες. Είχε δυνατά παπούτσια
από όλους. Τα μαλλιά του' ήταν κομμένα
αρματωμένα με καρφιά στις σόλες. (Γ, Φλωμπέρ)
ίσια πάνω από το μέτωπο οι πλάτες του
δεν ήταν πλατιές, ενώ η τσόχινη ζακέτα

Ο

Γεώργιος
Τσοχαλής

(ρομαντικό ύφος)
Από τις γρίλιες έφεγγε στο πρόσωπο του νέου.
Σταγόνα διάφανη η μορφή, στη σιωπή δοσμένη
τα βλέμματα, τα λόγια μας καρφιά που δεν τον πιάνουν
μια χαραμάδα η ματιά, απ' τα μαλλιά περισσεύει
στενή ζακέτα στο κορμί, κυρτό το πανωφόρι
γκρεμίζονται τα χέρια του, πέφτουν απ' τα μανίκια
στενά παπούτσια και πληγή, στο δάπεδο ριζώνουν
πόσο μετέωρος παντού, μα σταθερός στο χώμα.

Γιώργος
Τσοχαλής

(Γεώργιος Βιζυηνός, «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον», μετατροπή
αποσπάσματος σε ρομαντικό ύφος)

[Το μόνον της ζωής του ταξείδιον]
και τον πρόσταζε: «Πολύ καλά λοιπόν, γα
αλά, βρε άτιμο πλάσμα! Γιε των
βάλτων και όλων των όντων
μπρέ μου.. Θέλω τότε, να μου ράψεις σα
που άθλια και καταραμένα
ράντα νυφικά αντάξια της βασιλικής ομορ
σέρνονται πάνω στη γη». Ο βασιλιάς
φιάςάφρι
της κόρης μου, που οι νεράιδες μήνες
ζε μέσα του, χύνοντας τη λύσσα του από
πολλούς ξενύχτησαν πάνω στον αργαλειό
της πλάσης για να την στολίσουν. Και αλίμο
κάθε πόρο της ψυχής του, καθώς τελικά τα
τραχιά σπλάχνα του δεν ένιωσαν το παρα νο σου αν βρω σαθρή ραφή, έστω και ένα
μικρό ρίγος από το μαγικό αυλό του ραφτό νήμα να ξεφεύγει απρόσεχτα απ' τον πάλλευκο ιστό των γαμήλιων πέπλων. Και φρό
πουλου. «Θα σου δείξω λοιπόν πώς είναι να
ντισε να τα έχεις έτοιμα ως αύριο νωρίς το
τρυπώνεις ύπουλα τη φωτιά σε ξένο σπίτι,
πρωί, πριν καλά καλά ο ήλιος σηκώσει την
να δηλητηριάζεις το μονάκριβο κορίτσι του
ωχρή κεφαλή του πάνω από την άβυσσο.,
με ερωτικές μαγγανείες, αφού μέσα σου
γιατί αλλιώς θα χάσεις την δική σου για πά
δεν κουβαλάς ούτε μια στάλα παλικαριάς».
ντα».
Ύστερα τον σούβλισε με δυο άγριες ματιές

Κ

Λένος
Χαβάτζας
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(Φλωμπέρ, «Μαντάμ Μποβαρύ», απόσπασμα: μετατροπή από
ρεαλιστικό σε ρομαντικό ύφος)

μόνον της ζωής του ταξείδιον]
gU
■ ταν από κείνες τις σχολικές ώρες,
■ μ η όπου ο χρόνος μέσα στην τάξη δεν
I
I περνάει με τίποτα. Όταν το ρολόι
στον τοίχο κουνάει νευρικά την ουρά του,
ψάχνοντας κάτι να ερεθίσει την μονοτονία
του. Να! Ο επιμελητής ανοίγει την πόρτα
ξαφνικά και το πετυχαίνει, λες και απάντη
σε σε μια από τις κρυφές επιθυμίες μας.
Σαν σκιά από πίσω του ακολούθησε
ένας καινούργιος ντυμένος με ρούχα πο
λιτικά κι ένας καλογυαλισμένος υπηρέτης
σαμαρωμένος με ένα μεγάλο αναλόγιο.
Εκείνοι που χάζευαν και κοιμόντουσαν τι

νάχτηκαν βίαια σαν μαριονέτες, που κά
ποιος τους τράβηξε απότομα τα σκοινιά, για
να τους αιφνιδιάσει την ώρα της εργασίας.
Ο καινούργιος είχε μείνει χωμένος στη γ ω 
νία χρησιμοποιώντας την πόρτα ως ασπίδα
ενάντια σε ένα κοινό άγνωστο και επικριτικό. Ένιωθε τα βλέμματα να σπρώχνουν την
πόρτα προσπαθώντας να τον γραπώσουν
και να τον αφοπλίσουν.
Ήταν έναχωριατόπαιδο γύρω στα δεκα
πέντε, κουβαλώντας όλα τα στίγματα μιας
προχωρημένης εφηβείας. Στο μπόι ήδη μας
περνούσε όλους με διαφορά.

Εσωτερικός
μονόλογος
τεχνική του εσωτερικού μονολόγου αποδείχθηκε δύσβατο
μονοπάτι για ασκούμενους συγγραφείς. Πώς βαδίζεις στα
θεοσκότεινα υπόγεια της εσώτερης ζωής; Εκεί που ο χρόνος
είναι κατακερματισμένος, η λογική επεξεργασία απουσιάζει και
ανάμεσα στην παραγωγή και την καταγραφή του λόγου δεν
πρέπει να μεσολαβεί τίποτα; Έπρεπε 0 καθένας κι η καθεμιά
μας να μπει στη «ροή συνείδησης» ενός ήρωα του αντίθετου
φύλου. Ο Τζόις και η Γουλφ ας καθοδηγούν τα βήματα μας.

Η

Εσωτερικός μονόλογος
Αλεξάνδρα
Μαυρίδου
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κάθε Κυριακή. Δεν θα 'ρθω> αύριο. Σήκωσέ
εν τα αντέχω τα μυστικά. Δεν αντέχω
να είναι πια μυστικά. Με κοιτάζει. Έλα,
το, που να πάρει! Με κοιτάζει. Πέντε, δέκα,
γαμώτο! Απάντησε επιτέλους! Τόση ώραδεκαπέντε, είκοσι. Του αρέσω. Εικοσιπέντε,
χτυπάει το τηλέφωνο. Θα πιω μια μπύρα.
τριάντα. Τον κοιτάζω στα μάτια. Φτου και
Μαύρη. Μα που είσαι; Τι τους θέλουν τους
βγαίνω. Δεν έχω πρόβλημα. Έχω! Θέλεις
καθρέφτες στα μπαράκια; Ξεπέρασα τον
εγγόνια. Σκατά! Πολύ αργά. Πολύ κοντά.
εαυτό μου πολλές φορές. Του αρέσω. Αρχές
Μυρίζει πικραμύγδαλο.
του μήνα ορίστηκαν οι εξετάσεις. Να περά — Πέτρος.
σω. Αχ να περάσω! Σιχαίνομαι τις μπάμιες
— Σάκης. Χάρηκα!
με κοτόπουλο. Και το ποδόσφαιρο. Ψέματα

Δ
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Αργούν τα Χριστούγεννα
ο ρολόι. Έξι καιτέταρτο. Πρωί ή μεσημέ
μελετήσω. Κύριοι δικασταί... Άσχημος ήτο.
ρι; Αγνωστο, Έξω σκοτάδι. Πρωί. Όπως
Α-σκη-μος. Ηγάπησα έναν άσκημον. Έξι
στα αστυνομικά μυθιστορήματα. Συλλογήκαι δεκαοκτώ. Ωραία. Θα γίνω ρολόι. Τικ,
τακ, τικ, τακ, τικ, τακ. Στην κατάθλιψη λέει,
στοιχείων και πληροφοριών. Πού ήσασταν
εκείνο το απόγευμα κυρία Κάππα; Κάππα;
ξυπνάς με κακή διάθεση. Ελαττωματικά
Ακου Κάππα. Πώς μου ήρθε; Ήμουν στο
γονίδια. Έπρεπε να γίνω τενίστρια, Ή αερο
συνοδός. Άλλη φορά. Έξι και δεκαεννιά. Τα
θέατρο. Ιδού καί το εισιτήριο. Ρωτήστε και
πρώτα πέντε λεπτά είναι δύσκολα. Μετά...
τον ταμία. Θα με θυμάται. Χα! Ο καημένος ο
ταμίας. Ναι τον γνώριζα. Καλά. Πόσο καλά;
Μετά όλα ανθηρά. Χαρμόσυνα. Φώτα, μου
Τι να του πεις τώρα; Δεν θα το ολοκληρώ σική, χορός, κόσμος στους δρόμους... Χρι
σετε το παζλ κύριε. Σας λείπουν πολύτιμα
στούγεννα. Αργούν τα Χριστούγεννα. Χρι
ψηφία. Παίρνουμε το αλεύρι, προσθέτουμε
στούγεννα στις έξι και είκοσι. Έξι και είκοσι.
αυγά, λάδι, λίγο γάλα... Δεν έχουμε αλεύρι;
Σκοτάδι. Πρωί. Τι δουλειά έχει το σκοτάδι
με το πρωί; Και συνεχίζουμε... Χωρίζου
Λυπάμαι. Η ζύμη απέθανε. Ζήτω το ζαμπόν!
Ευχάριστη κατάσταση πάντως. Έξι και δε με τον κρόκο από το ασπράδι του αυγού...
καέξι. Σιωπή για ένα λεπτό. Εις την μνήμην
Εδώ το είχα το εισιτήριο... Πού ιν το; Α! Ευ
του αείμνηστου... Έξι και δεκαεπτά. Έτσι
τυχώς. Το σωτήριο εισιτήριο στα βάθη της
θα περνά η ώρα από 'δω και πέρα; Μετρώ τσάντας. Τους χώρισα τους κρόκους κύριε
ντας; Έγκλημα και τιμωρία. Σιγά το έγκλη εισαγγελεύ... Αν μου τη χαρίσετε θα σας το
ανταποδώσω. Κίνητρο! Βρείτε κίνητρο! Δεν
μα. Λοιπόν, παίρνεις το γλυκό σου ύφος και
είχα λόγο.... Δεν είχα...Έξι και εικοσπέντε...
λες: Κύριοι δικασταί δεν δύναμαι εγώ να διΔύσκολαίΤικ, τακ, τικ, τακ..,
απράξω πράξιν τοιαύτην... ή ταύτην; Να το
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Γιώργος
Ναλπαντίδης

Άτιτλο
γαπώ τα ρόδα, όταν φτάνουν εκείνη
τη συγκεκριμένη ώρα. Το ήξερε καλά
αυτό. Ήταν ο μόνος.
Μετά έφυγε* δεν τον πήρε καμιά άλλη, του
λάχιστον τα δεινά που ήρθαν ακριβώς πριν
αυτόν τον θάνατο, δεν είχαν φύλο.
Κυκλοφορώ με γυαλιά ηλίου μέχρι το βαθύ
μωβ. Όχι για να κρύψω καμιά θλίψη από
τους περαστικούς* το φως που είναι σκλη
ρό. Μετά το γραφείο κάνω τις βόλτες μου
στους δρόμους και περιμένω να δω τα αυ-

Α

τοκίνητα μέσα από τα σκούρα καρέ καθώς
νυχτώνει. Για έναν ανεξήγητο λόγο, αυτά τα
μικρά άστρα μου φέρνουν ανακούφιση.
Δεν τα βγάζω ούτε όταν βρέχει. Και σιγά, τι
είναι η βροχή; Συλλογικές εκπνοές. Ότι δε
γίνεται λέξεις γίνεται βροχή, σου λέει. Μου
έλεγε αυτός.
Καμιά φορά περνάω τους δρόμους με το
σταμάτη. Μου τον φέρνει λίγο, τον θυμάμαι
να με περιμένει απέναντι.
Υπάρχει μετά θάνατον για τα μισά;

Μ ηνάς

Παπαδόπουλος
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Βιογραφικά
σημειώματα,
ημερολόγια ηρώων
ι συγγραφείς αυτοβιογραφούνται και βιογραφούν αδιάκοπα
ήρωες. Ήρωες που κείτονται στα λογοτεχνικά κείμενα
και προσμένουν το βλέμμα του αναγνώστη να τους
νεκραναστήσει. Κι αν ο δημιουργός κατάφερε να εμφυσήσει ζωή
στους ήρωες του, τότε αυτοί εγκαταλείπουν την τυπωμένη σελίδα και
ζουν για πάντα στις συνειδήσεις των αναγνωστών.

Ο

Ακολουθούν σελίδες ημερολογίου και βιογραφικά σημειώματα* βίοιμινιατούρες ηρώων, που ίσως κάποτε μεγαλώσουν και κερδίσουν
μονίμότερη διαμονή σε επερχόμενα κείμενα.

Βιογραφία: (Mensaje en una hotela)
Μαρία
Γρηγοριάδη

ταπεινότητα μου, ο Αμπντούλ — Ριβέ
Φίλιππου τα πόδια, για να τον χρυσώσει με
ντελ Πλάθας
κονκισταδόρ νιούτσι φλουριά. Για την αφεντιά μου, μικρό λογά
κος στου σιορ Πιζάρο τη μεγάλη καραβέλα,ριαζαν κακό, να με χαλάσουνε. Μα ρώτα τη
ολημερίς πισσώνω στους αρμούς με ένα
μάνα μου την πλύστρα, στον κάτω μαχαλά
παλούκι. Θάλασσα μόνο θάλασσα μέχρι
του λιμανιού που καρτερεί την πλερωμή
να σκεπάσουν τα γένια την κοιλιά μας. Στα
μου πέσος και μαλάματα. Το άδικο έβαλε
1526, την πρώτη μέρα του μηνού, που αν στο χέρι μου την πέννα, για τους αφρούς
θούν οι γλάροι, ήρθε η στεριά σιμά μας. Ο που βγάναν τα φουσκαλιασμένα χείλια
Καπετάνιος μας, στεγνός με μάτι χήνας, μας
μου, μα και που έβανα σκισμένο παντελόνι.
τράταρε ρέγκες και παστουρμά. Του φάντα Έλειπε η πίσω η ραφή, γιατί την βιάση στο
ξε του Παραδείσου Γη, και συμφωνήσαμε.
άντερο, ούτε ο διάολος δεν την προκάνει.
Ψηλά βουνά και καταπράσινα ολούθε. Με
Ίσα να κουκουβίσω ανακούρκουδα, με εν
μια φελούκα έβγαινε, ο Πιέδρο Ιιέ θ α ντε
νοείτε. Δεν ελπίζω για τη μάνα μου να δω.
Λεόν με μένα κοπουλάτη, στη στεριά. Φί
Καραβοτσακισμένοι, θαλασσοδερνόμαστε
δια, πίθήκοι και κουνούπια κρέμονταν στα
έξι φεγγάρια. Κάθε μέρα πετάμε άνθρωπο
σχοινιά απ' τα δέντρα. Στη λάσπη, σκορπιοί,
στη θάλασσα. Όσους δε θέρισε η μαλάρια,
μυρμήγκια με δαγκάνες κι αράχνες ίσαμε
αποτελειώνει το σκορβούτο. Ευχαριστώ
μια σπιθαμή. Παντού ακούγαμε, κρώξιμο
και σας τον κόπο να γροικάτε. Τη γραφή
από πλουμιστά πουλιά, και αλλόκοτη ντο μου έδειξε στα κάτεργα ο Αβάς στην ώρα
πιολαλιά. Είχα χρέος να μασουλάω, ότι πιτης εξομολόγησης, αφού δεν είχα κρίματα.
κρόροδα κρύβουν της γης τα σπλάχνα. Κλα
Να σχωρεθούν τα πεθαμένα σας.
ριά με ρίζες σαν αρμαθιά από πέτρες και
αγκάθες με φυλλώματα ίσαμε μια πατούσα.
Απατός του λογάριαζε να τα στρώσει στου
Αμπντούλ -—Ριβέ ντελ Πλάθας, στα 1527
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Σελίδες ημερολογίου
ανταπόκριση του ήταν άμεση. Το γράμ νες αποσκευές, μια λέξη με υλική υπόσταμα του ξεκινούσε με την φράση: «Το ευ  ση, φθαρτή, αναλώσιμη. Είχε δίκιο! Πόσο
χαριστώ είναι τριμμένη λέξη». Την διάβασαδίκιο είχε! Από τότε την χρησιμοποιώ όλο
και πιο σπάνια, αυτή και άλλες λέξεις, να
και την ξαναδιάβασα. «Τριμμένη»(!) λέξη,
μην τις φθείρω και χάσουν την αξία τους!
όπως τα παλιά, φθαρμένα ρούχα, όπως τα
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τρύπια παπούτσια, όπως τα γόνατα από τα
παιδικά παντελόνια, όπως οι πολυταξιδεμέ

Αλεξάνδρα
Μ αυρίδου

(Γράμμα από τον Αργυρή Μπαρή, 25 Νοεμ
βρίου ζοο 8 )

Σκέψη από το προσωπικό ημερολόγιο
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2oog, Φλώρινα.
ερπάταγα, μετά από χρόνια, στους
κλειδαριά — γκράφιτι, συνθήματα, κοφτές
ίδιους δρόμους. Το σούρουπο επέτειφράσεις. Στάθηκα περισσότερο σε μία, για
το λογοπαίγνιό της: «Όσοι δεν καπνίζουν
νε την ήδη φορτισμένη ατμόσφαιρα, όταν
γίνονται αντί - παθητικοί καπνιστές».
άφησα την παλιά, την αρχοντική συνοικία
Οι απρόσμενοι ελιγμοί, η πλαστικότητα
και πέρασα στην απέναντι όχθη του Σακοτης γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να εκφέ
λέβα. Κατευθυνόμουν προς την Παύλου
Μελά, τον κεντρικό δρόμο της πόλης, κόβο ρουν ανατρεπτικό λόγο. Τέτοιους λεκτικούς
συνδυασμούς να τους μπολιάζω σε σκηνές
ντας μέσα από ένα στενοσόκακο.
που απαιτούν «εγκεφαλικό» επιχείρημα και
Πάνω στην υγρή επιφάνεια ενός μίσογκρεμισμένου τειχίου — το σπίτι, που υπο να το αντικαθιστώ' ή, όταν η ένταση έχει
κορυφωθεί, να τους χρησιμοποιώ για συ
τίθεται πως περιέκλειε, εγκαταλελειμμένο,
ναισθηματική αποφόρτιση.
η πόρτα κλειδωμένη με μια σκουριασμένη
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Σοφοκλής
Μπίρούσίος

Φοψταστική Βιογραφία
βασάκια, σε πανό, σε ταμπέλες, σε πόρτες
αίδων Σκαριμπαρίδης; Γεννήθηκε το
από τουαλέτες, σε κορμούς δέντρων και σε
1922 στην Αθήνα. Εκεί μεγάλωσε και
παλιά παπούτσια. Στόχος του είναι να εκκατά τα λεγόμενά του και εκεί θα πεθάνει.
Σπούδασε αισθητικός αλλά ουδέποτε ασχο φράσει την αγάπη του σε όλες τις θηλυκές
γάτες και να καταγράψει όλα τα ρεκόρ που
λήθηκε. Έχει δουλέψει ως ζογκλέρ, βοηθός
κουρέα σκύλων, ταχυδακτυλουργός, καρα δε μπήκαν ποτέ στο βιβλίο Γκίνες. Εμπνέεται κυρίως από τον εαυτό του.
γκιοζοπαίχτης και δοκιμαστής σοκολάτας.
Μετά άρχισε να γράφει. Σε τοίχους, σε ρα
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Ιωάννα
Μπόλι ου
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Αυτοβιογραφία πλασματικού/
ιστορικού προσώπου
Αλέξανδρος ο Μακεδών
βωμός
Μπόλιας

ράφω εγώ ο Αλέξανδρος ο Μακεδών,
ας ονόματα ανδρείων έδωσα.
γιος του Φιλίππου των Αιγών και μαθη
Και σήμερα, σαράντα χρόνια μετά την
τής του Αριστοτέλη του μεγίστου των γραμτου Ερανικού μάχη, αναλογίζομαι πώς θα
μάτων της γνώσης ανδρός.
ήταν ο κόσμος χωρίς εμένα και ανησυχώ τι
Βασιλεύς των Μακεδόνων και όλων των
θ' απογίνει το βασίλειο αυτό, του κόσμου
Ελλήνων από τα δέκα οκτώ μου χρόνια, ευ
όλου, αν αιφνιδιως για τον κάτω κόσμο
τύχησα να εξουσιάσω στο μακραίωνα βίο
αναχωρήσω. Γιατί πολλοί οι στρατηγοί, οι
μου λαούς πολιτισμένους, αλλά και βαρβά
οποίοι τις επαρχίες του βασιλείου διοικούν,
ρους σε τρεις ηπείρους, τον κόσμο όλο που
ουδείς όμως σεβάσμιος και θεωρούμενος
μέχρι σήμερα γνωστός είναι σε μας.
ο άξιος από τους άλλους. Και μέμφομαι γι'
Στα τριάντα πέντε μου χρόνια, ήδη, κυρι
αυτό τον εαυτό μου, ότι και αν παντρεύτη
εύοντας χώρες μεγάλες και πλούσιες, μετά
κα την του Δαρείου σύζυγο μετά τον άδικο
από σημαντικές μάχες, όπως την του Δαθάνατό του, καθώς και άλλες τινές λαών
ρείου Πέρσαν και ως θεόν λατρεύοντάς με
διαφορετικών από τα βάθη της Ανατολής,
λαοί αρχαίοι και ξακουστοί, ωσάν οι παρά
σεβόμενος τα έθιμά τους, δεν ευτύχησα τέτον Αμμωνα Αιγύπτιοι, ένωσα πολιτισμούς
κνον να αποκτήσω.
σπουδαίους, τους οποίους οι Αθηναίοι και
Όμως στο τέλος αι βουλαι των θεών το
άλλοι Έλληνες βαρβάρους θεωρούσαν.
Και πόλεις μεγιστας έκτισα εις τας οποί
μέλλον του βασιλείου μου θ' αποφασίσουν.
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Βιογραφία-Πρόσκληση
Γιώργος
Ναλπαντίδης
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Οδυσσέας Feldman γεννήθηκε μια
τη στιγμή το φύλο του. Βγάζει το μεροκά
δροσερή νύχτα του Ιούλη στο Missis ματο του ως γητευτής φιδιών κι ως ρεπαsippi της Ρηνανίας. Ο ξυλοκόπος πατέρας
τζής σε προποτζίδικο τα Σαββατοκύριακα.
και η πρόστυχη μάνα του, του τραγουδού Είναι χαρούμενος. Είναι όμορφος. Φοράει
σαν μοιρολόγια για να κοιμηθεί. Τα πρω  ένα κίτρινο σακάκι. Διαρκώς. Θα πεθάνει
ινά έβλεπε τηλεόραση και τ' απογεύματα
σε δυο βδομάδες από υπερβολική δόση πασυναρμολογούσε σπασμένες στάμνες. Το
ρακεταμόλης. Σας προσκαλούμε στη σεμνή
τελετή που θα λάβει χώρα την επομένη του
βράδυ διάβαζε. Σπούδασε μηχανικός αυ
θανάτου, στο γνωστό μέρος, στις 19 :15 το
τοκινήτων διά αλληλογραφίας. Στα 37 του
απόγευμα.
παντρεύτηκε κι έχει τρία παιδιά. Ένα αγόρι,
ένα κορίτσι, κι ένα που μου διαφεύγει αυτή
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Άσημου αυτοβιογραφία
ανιάτης στην καταγωγή, γεννήθηκα
Εκεί μπορεί να βρέθηκα από τύχη- λίγο αν
τον Αλωνάρη στο Ίνελι της Εορδαίας
μπερδεύονταν τα εισιτήρια ή τα διαβατή
μετά από άσωτες περιπλανήσεις σε Οδησσό
ρια, θα μπορούσα να είχα πάει στη Λιέγη.
και Σμύρνη. Δεν ξέρω πότε ακριβώς. Ο ληΤαξίδεψα σαν να 'νιωθα πως εκεί θα έμπαι
ξίαρχος ερχόταν μια φορά το μήνα κι απο να στα καλύτερα σινεμά, στα πιο φίνα εστι
φάσιζε τις λεπτομέρειες, δηλαδή τις ημερο ατόρια, στα ωραιότερα καμπαρέ- θα μαρτυ
μηνίες, για να καταλάβουμε από την αρχή
ρούσα τη φήμη της ένδοξης πόλης..
πως η ζωή είναι λοταρία.
Σπουδές δεν έκαμα. Νέος έλεγα πως δε
Τα πρώτα μου χρήματα τα κέρδισα που χρειαζόμουν γυαλιά για να δω καθαρά, μα
λώντας λαθραίο καπνό στη Νάουσα. Δεκάτώρα στα γεράματα το έχω μετανιώσει.
ξι χρονών έκλαψα κρυφά τη νύχτα, όταν
Πέρασαν χρόνια για να επισκεφτώ την
κοιμήθηκα για πρώτη φορά μακριά από το
Ελλάδα- εκτιμητής καπνού στο Γαλλικό
Μονοπώλιο γυρνούσα από πόλη σε πόλη.
σπίτι, αβέβαιος αν θα γύριζα με λεφτά στο
Όταν επέστρεψα, ήταν για πάντα. Μπαινόχωριό. Μετά από κείνο γνώριζα πως θα τα
κατάφερνα όπου και να 'μαι.
βγαίναν στα νοσοκομεία οι γονείς, έφυγαν
κι έμεινα στο πόδι τους.
Γι αυτό και δε φοβήθηκα όταν έφτασα
στα Παρίσια χωρίς να έχω μία στην τσέπη.
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Αντωνία
Πατσιοδήμου

Αυτοβιογραφία
κάποιον, για πολλούς.
ριν από 26 χρόνια, η μήνες και 2 ώρες
Γιατί θέλεις να δεις τη ζωή μου; Γιατί
γεννήθηκα. Έτσι μου είπαν, τουλάχι
είναι ενδιαφέρουσα, πιο πολύ απ' τη δική
στον, δεν μπορώ να το βεβαιώσω κάπως.
σου, πιο πολύ απ' όλες όλων. Θα διαβάσεις
Έχω ένα πιστοποιητικό γέννησης, βέβαια,
και θα ζηλέψεις, δεν είναι επιλογή, είναι γε
αλλά καί πάλι, πόσο σίγουρος μπορεί να
γονός. Έχω ήδη ταράξει τα νερά, προκάλεείναι κανείς; Γεννήθηκα κι ελπίζω να προσα καταιγίδα και κατακλυσμό, κι έπονται κι
κάλεσα σαματά! Δεν αντέχω στη σκέψη
άλλα. Έχω ζωή μπροστά μου, μόνο που αρ
να ήταν όλα ήρεμα, ότι τίποτα δεν άλλαξε
γότερα δε θα προλαβαίνω να στα πω. Έχω
στον κόσμο με τον ερχομό μου. Πρέπει να
άλλα να κάνω, πιο σημαντικά, απ' το να σε
ξεχωρίζω, πάντα και παντού, να διαπρέπω,
να με προσέχουν. Κι αν πεθάνω σύντομα,
διδάσκω.
πρέπει — ναι, πρέπει — να σημαίνει κάτι για
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Μαρίνα
Χταυροπούλου

Βιογραφία
Αμάσεια. Εννέα αδέλφια. Πέθαναν στην πα~
τρίδα. Τα κόκκαλά των εκεί είναι. Μας μάζεγώ είμαι καθ' αυτού Σαμψουνταία. Το
ψαν στο σχολείο. Εκεί πήραν τους άντρες,
χωρίον μου Ατσάλ. Ο πατέρας μου είχε
τους αφήκαν μ' ένα σώβρακο και έβαλαν
μπακάλικο. Με τους Τούρκους ήμασταν
το πυρ. Τα κεφάλια θημωνιές. Τον πατέρα
άμον αδέλφια, ώσπου έρθεν ο Κεμάλ απ'
έσωσε ο Αταμπαλόγλου-μεγάλος και τρα
τα ξένα. Ασόν Σαμψόν επήκαμας εξορία. Το
Η μαρτυρία της γιαγιάς:

Αν ανίας
Τοζακίδης

Ε

σπίτι το σφράγισαν και εντόκαν μας στην

νός στην Σαμψούντα —δίνοντας τριάντα

37

Ιστορία τη ς Ε υρω π αϊκή ς Λ ογοτεχνίας
χρυσά στους στρατιώτες. Στο δρόμο πείνα.
Τοκάτ, Τουρχάλ, Χαρποΰτ (απόμναμε έξι
μήνες), Τιαρμπεκίρ (μας έδωκαν αντίσκη
να), Χαλέπι (ζητιανεύαμε στους δρόμους).
Πολλά καιρό ήμασταν στους δρόμους.
Όπου βραδιάζαμε εκεί κοιμόμασταν. Πολ
λοί απόθαναν στο δρόμο. Οι Αρμένιοι μας
έδιναν φαγητό, οι Κούρδοι πιο πεινασμένοι
από μας. Έπαιρναν τα ρούχα απ' τους πεθα
μένους. Θυμάμαι μια ξανθιά κοπέλα πολλά
εύμορφη. Την είχαν αφήσει γυμνή. Εκείνα
τα τσιτσία της, άμον κεφάλια κουκουβά
γιας. Στο Beirut επήραμε το παπόρι για τον
Πειραιά. Προτού φύγουμε είπαν έμας να
καθίσουμε. Πλούσια μέρη, αλλά οι μεγάλοι
έβαλαν εμάς τα παιδιά να φωνάζουμε: Στην
Ελλάδα θέλουμε! Στην Ελλάδα θέλουμε! Τέ
λος '23 στην Ελλάδα—καταλήξαμε στη Νέα
Αμισό—- φτώχια, ψείρες, τέσσερα ντουβά
ρια, τσίγκος από πάνω. Τα ζώα και εμείς
ένα. Τώρα πολλά καλά είμαστε. Δέκα φορές
δοξάζω το θεό. Αυτά που είδαν τα μάτια
μου, να μην ελέπετα κανένας.
Και η ιστορική αναφορά...
Ανώτατος Αξιωματούχος των Συμμάχων

στην Κωνσταντινούπολη, Sir Η. Rumbold
μετέδιδε σχετικά με τη μοίρα των διω γμέ
νων γυναικών και παιδιών:«(...) Φαίνεται
ότι οι Τούρκοι ακολουθούν ένα συγκεκρι
μένο σχέδιο για να απαλλαγούν από τις μει
ονότητες. Η μέθοδός τους ήταν να συγκε
ντρώσουν στην Αμάσεια τους Οθωμανούς
Έλληνες της περιοχής μεταξύ Σαμψούντας
και Τραπεζούντας. Οι Έλληνες αυτοί χρειά
στηκε μετά να περπατήσουν από την Αμάσεια μέσω του Τοκάτ καιΣίβας μέχρι τη Και
σαρεία και ξανά πίσω μέχρι που τους στεί
λανε τελικά στο Χαρπούτ στην Ανατολή. Με
τον τρόπο αυτό ένας μεγάλος αριθμός των
υπό διωγμό Ελλήνων πέθανε από κακου
χίες και εξάντληση. Οι Τούρκοι μπορούσαν
μετά να ισχυρίζονται ότι στην ουσία δεν
τους σκότωσαν. Ίσως θα μπορούσαμε να
συγκρίνουμε τον τρόπο αυτό εξόντωσης με
αυτόν με τον οποίο οι Τούρκοι απαλλάχτη
καν παλαιότερα από τα αδέσποτα σκυλιά
της Κωνσταντινούπολης παρατώντας τα σε
ένα νησί, όπου αυτά πέθαναν από πείνα και
δίψα.(...)

Περιγραφές
αμιά περιγραφή -ρεαλιστική ή ποιητική- δεν είναι αθώα. Πριν
από τις λέξεις υπήρξε ένα βλέμμα. Τι επέλεξε να δει; Από ποια
οπτική γωνία το βλέπει; Γιατί και πώς το περιγράφει; Καθώς ο
συγγραφέας επιλέγει προσεχτικά τις λέξεις του ένα πράγμα επιζητά:
συνένοχα μάτια για να ζωντανέψει ο περιγραφόμενος κόσμος.

Κ

Mind the Gap
Ελένη
Ζάουρα
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κοτείνιασε, βρέχει. Ακούγονται βήμα σάλτο, να τον έναν απ' αυτούς πάνω στο πα
τα. Με πλησιάζουν. Επιταχύνω. Μπαί γκάκι. Γυρνά, σκύβει, κατεβάζει το παντε
νω στο σταθμό. Κατεβαίνω τη σκάλα τρέχο-λόνι. Κινήσεις γρήγορες, αποφασιστικές.
ντας. Το πρόλαβα. Rush hour, στριμωχνόμαΩραίος κώλος. Ολοστρόγγυλος, ροδα
στε να χωρέσουμε.
λός και σφριγηλός. Ζήλεψα! Περισσότερο
Και μετά φωνές, ποδοβολητά. Μια νεατην τόλμη του. Το τρένο προχωρά, χώνεται
ροπαρέα ορμά στην πλατφόρμα. Οι πόρτες
στο τούνελ. Σιωπή. Τα πρόσωπα, γύψινες
έκλεισαν, το τρένο ξεκινά. Και τότε. Μ' ένα
μάσκες καλά βαλμένες.

Σ
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Σκιές της διπλανής πόρτας
νύχτα έχει ακονίσει ήδη τα νύχια της
απόκληροι της γης. Το δέρμα τους σκούρο,
στη μεγάλη μας πόλη. Όσοι χτυπούν
όπως και η ζωή που τους επιφυλάσσεται.
κάρτα στις εφτά επιστρέφουν σπίτι, μεΜα, τα μάτια τους αντιστέκονται κατάλευσκυμμένο κεφάλι. Τους περιμένουν κάτι
κά και λαμπερά. Σαν τις οδοντοστοιχίες των
γκρίζα διαμερίσματα. Εκεί πασχίζουν να
διάσημων κυριών που χαμογελούν με αφέ
φωτίσουν μια ασπρόμαυρη ζωή, μέσα από
λεια στον φωτογραφικό φακό. Τα δόντια,
τηλεοπτικές οθόνες που καπηλεύονται το
πάλι, των πεινασμένων μοιάζουν κοφτερά,
φως.
έτοιμα να πληρώσουν με αίμα τα πλούτη
των χορτασμένων.
Έξω από την πόρτα τους, καραδοκούν οι

Η

ρώτη φορά εμφανίζονταν τέτοιες
ιπτάμενες φιγούρες. Στην αρχή σα μικροσκοπικά έντομα που όσο περνούσαν
οι μέρες πλήθαιναν. Πετούσαν σε ακαθό
ριστους σχηματισμούς και δε σου άφηναν
άλλη επιλογή, παρά να τα ακολουθείς σε
κάθε σημείο του ορίζοντα. Χρειάστηκε η
πρώτη αστραπή ώστε, πρόσκαιρα έστω, να
εξαφανιστούν. Ακολούθησαν εκτυφλωτι
κές λάμψεις. Παντού. Δε μπορούσες να κα-

Π

ταλάβεις από πού προέρχονταν, ούτε τι τις
προκαλούσε. Έγινε όπως γίνεται πάντα σε
τέτοιες περιπτώσεις. Μες τις αστραπές, τον
ορίζοντα σκέπαζε προοδευτικά ένα μαύρο
σύννεφο- κι όσο στο βάθος το στερέωμα
σκιζόταν αργά, κατέβαινε ολοένα χαμη
λότερα. Η διάγνωση στο ιατρείο (λίγο πριν
πέσει η νύχτα) επιβεβαίωνε: αποκόλληση
αμφιβληστροειδούς.

Αλέξης
Καζανχζίδπς

^

Λούβρος

Ρεαλιστική περιγραφή
σιδηροδρομικός σταθμός βρισκόταν
μισοβυθισμένο στο μώλο, ακριβώς μπροστην άκρη της πόλης. Μικρός, πετρόστά από το σταθμό, ακριβώς πίσω από τα
κλαδιά μιας κλαίουσας ιτιάς. Φυσούσε δυ
χτιστος, γκρίζος, με ξεθωριασμένα κόκκινα
νατά
εκείνη την ώρα. Η ταμπέλα του σταθ
παράθυρα και παλιοκαιρισμένα κεραμί
μού
έτριζε
ρυθμικά. Το κύμα πάφλαζε. Ο
δια. Λίγα μαρμάρινα τραπέζια και μερικές
ψάθινες καρέκλες φιλοξενούσαν τους τα γέρος σταθμάρχης μπαινόβγαινε και έκανε
με χη γλώσσα του έναν ήχο εκνευριστικό.
ξιδιώτες τις ώρες της αναμονής. Οι ράγες
Νύχτωνε. Ξεθώριαζαν τα σχήματα, οι μορ
σκουριασμένες, δίπλα στο κύμα, από τη
φές,
τα χρώματα. Πλήθαιναν οι σκιές. Στο
μια μεριά οδηγούσαν σε αδιέξοδο και από
τέλος
απέμειναν μόνο οι ήχοι. Και το τρένο
την άλλη κατευθύνονταν παράλληλα με την
δεν
ερχόταν.
ακτογραμμή προς την Αθήνα. Ένα θαλασσι

Ο

Αλεξάνδρα
Μ αυρΐδου

νό σκαρί, παρατημένο από καιρό, στεκόταν
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«Ένα Βράδυ, θα φύγω»
Ιωάννα
Μπάλι οιι

ΙΧ 'ο ίτ α ζε το ταβάνι. Σκέτος σοβάς. Είχε

* V φουσκώσει σε πέντε σημεία κι είχε γί
νει σκούρο γκρι.
Η λάμπα αναβόσβηνε και σε λίγο θα και
γόταν. Τα σεντόνια πέτρα απ' το πλύσιμο και
το μαξιλάρι επίπεδο, χιλιοπατημένο. Κου
βέρτα δεν είχε.
Ακουγόταν η' βρύση απ' το μπάνιο, που
έσταζε κι αυτοκίνητα απ' το δρόμο, μια στο
τόσο.
Πάνω απ' το σιδερένιο κρεβάτι μια εικό
να του Χριστού, γύρω γύρω χρυσαφί πλα
στικό.
Οι κουρτίνες ήταν μάλλον σιελ, καμένες
από τσιγάρο πάνω αριστερά. Ο προηγούμε
νος θα την περνούσε στο παράθυρο.
Πάλι νύχτωνε.
Πριν δυο βράδια στην αίθουσα αναμονής
το τρένο για Αθήνα δεν ερχόταν. Δεν είχαν
παρά να κοιτάζουν ο ένας τον άλλο, λίγο πιο
πάνω από τα μέτωπα, στον απέναντι τοίχο.
Φοιτήτριες, φαντάροι, Αλβανοί και ξέ
μπαρκοι.
Μπήκε ένας μπάτσος και τους πέρασε
όλους με τα μάτια. Στυλώθηκε πάνω στον
Σάββα, που δεν κατέβαζε το βλέμμα.
—Από πού είσαι; Ταυτότητα.
Η ερώτηση απευθυνόταν σ' έναν Αλβα
νό δυο θέσεις πιο κει. Δεν περίμενε απάντη
ση, είχε απλώσει ήδη το χέρι, για να πάρει

τα χαρτιά. Κι ο άντρας τα είχε βγάλει, πριν
την ακούσει.
Τα διάβασε, τα 'δώσε πίσω. Απογοη
τεύτηκε. Χάιδεψε το όπλο που κρεμόταν
από το δεξί πόδι και βγήκε. Ο συνάδελφος
στεκόταν έξω από το τζάμι και βαριόταν να
μπει. Έκανε νόημα με τα μάτια σ' έναν άλλο.
Εκείνος σήκωσε το κεφάλι και προχώ
ρησε αργά προς τα έξω. Είχε προσπαθήσει
πολύ να μη φαίνεται αυτό που ήταν. Τζελ
στα μαλλιά, σκισμένο τζιν επίτηδες, παπού
τσια nike. Σα να ήταν δική του απόφαση να
βγει στο κρύο, σα να πήγαινε για τσιγάρο.
Όταν γύρισε, έκατσε στην ίδια θέση. Τα
πόδια δεν ακουμπούσαν κάτω. Βγήκε λίγο
πιο έξω στο κάθισμα και το διόρθωσε.
Ξανά τα μάτια στους απέναντι τοίχους.
Ξανά ησυχία.
Όσοι περιμένουν τρένο τα μεσάνυχτα,
έχουν όλοι την ίδια ηλικία. Πολύ μεγάλοι.
«Να ετοιμάζεστε. Αμαξοστοιχία 605. Κα
τερίνη -Λάρισα - Αθήνα. Γραμμή 3».
Βγήκε. Κοίταξε κι απ' τις δυο μεριές,
μόνο επιβάτες. Πέρασε σκυφτά απέναντι
στην αποβάθρα κι έβαλε στον ώμο το σακί
διο. Απάνω είχε ακόμα γραμμένους στίχους
με μπλάνκο.
Βρήκε τη θέση του και στριμώχτηκε να
χωρέσει. Κατέβασε την κουκούλα από το
μπουφάν μέχρι τα μάτια. Πολύ φως.

Mm περιγραφή
θωμάς
Μττελιάς

ρχισαν να τρίζουν τα τζάμια. Τα πάντα
κουνιόντουσαν στα ράφια του Σούπερ
Μάρκετ.
Το δάπεδο γέμισε προϊόντα και σπασμέ
να γυαλιά.
Μαζί και η βουή, έντονη βουή.
Μια λέξη στα χείλη όλων.
Σύγχυση, φόβος, πανικός.
Προσπαθούν κάπου ν' ακουμπήσουν,
να πιαστούν. Τι, όμως, να τους κρατήσει;
Τρέχουν, παραπατώντας, προς τις εξόδουςσπρω ξίματα, συνω στισμός στις πόρτες.
Νιώθουν να πνίγονται.
Έξω η άσφαλτος θυμίζει κύματα της θά

Ά

λασσας.
Αέρας- σηκώνεται σκόνη. Πέτρες, τού
βλα και κεραμίδια πέφτουν στους γύρω
δρόμους.
Στέκονται ακίνητοι στην αλάνα, περίμένοντας να τελειώσει...
Κράτησε μόλις ένα λεπτό- τους φάνηκε
αιώνας.
Ύστερα, για λίγο, απόλυτη σιγή.
Ο χρόνος λες και σταμάτησε στις ιο.οο
ακριβώς εκείνο το πρωί του Σαββάτου, αρ
χές του Μάη του ' 9 5 -
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8 Φεβρουάριου

Γιώργος
ΝαΛιταντΐδης

ρατούσε μια ομπρέλα χρώματος μπλε.
Η λαβή ήταν μαύρη, αλλά το ύφασμα,
ο ουρανός της ομπρέλας, ήταν μπλε. Όχι
γαλάζιο- σκούρο μπλε. Και φορούσε κι ένα
καουμπόικο καπέλο. Κίτρινο. Και κρατούσε

και μια πλαστική σακούλα, διάφανη, γεμά
τη χαρτιά. Αποκόμματα εφημερίδων. Και
κατέβαινε τη Μαυρομιχάλη.
Ήταν Κυριακή απόγευμα, οκτώ Φεβρου
άριου, και δεν έβρεχε.

πλανής- με τα χέρια σταυρωτά και πλά
τη καμάρα.
Το μπάνιο κάνει χαραμάδα και κλέβω
ματιά. Ι ε αυτή τη στάση, με τις γραμμές του
νερού φόρτσα να τη χτυπούν. Υγρό που ξε
κινά διάφανο, καταλήγει κόκκινο βαθύ και
μετά αραιώνει και χάνεται.
«Βρε πουλάκι μου- αφού σου άφησα σα
πούνι, να γλιστράει το ρημάδι.» Πιάνω να
της σκουπίσω τα πόδια.

Α

Συνεχίζω εγώ: «Βρε γιαβρί μου, αφού
τα 'πάμε, μη τα ξαναμελετάμε». Της μπα
ντάρω τα πόδια με λευκοπλάστη, αφήνο
ντας μικρά χ σε κείνο το ενδοτικό μέρος.
Εκεί που κρύβει τα χέρια της όταν βγάζει
ψύχρα. Εκεί που αποθέτω το κεφάλι μουκαι ησυχάζω.
«Όχι τώρα. Ο γιατρός μας περιμένει.
Ντύσου.»

Νοεμβρίου 1985, ξημερώματα στο
!ϊ2μ .Άσπεν, λίγο έξω απ' το Λονδίνο, μια
ματιά ενός περαστικού πέφτει πάνω στη
Λίντα. Λίντα,
χρονών μόλις, πεταχτή
και νέα, δεν περνούσε ποτέ απαρατήρητη.
Κοπέλα του αφρού, με το ένα της χέρι κρα
τούσε ίσα-ίσα την τσάντα, με το άλλο ακου-

μπούσε απαλά πάνω στο φόρεμα της. Χρώμα βαθύ πότιζε τα μαλλιά της κι η γλώσσα
σφιγμένη στα δόντια.
Σε λίγο, γύρω της αποτσίγαρα σβησμένα
και από μακριά η σειρήνα του περιπολικού.
Φτάνει.

Κ

Μηνάς
Παπαδόπουλος

Θεανώ
Ε ια μ έχη
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Μανιφέστο

Α

φού ο ρομαντισμός ενδιαφέρθηκε για τη σύνδεση τέχνης και
ζωής, το παρακάτω ποίημα ποιητικής, εν είδει μανιφέστου,
θέτει το διπλό αίτημα της κοινωνικής και καλλιτεχνικής δράσης.

Μανιφέστο ρομαντισμού
Δημήτρης
Αδαμΐδης

^ ι λέξεις μας δεν ονομάζουν, οι λέξεις μας χαλάνε τον κόσμο.
Είναι πολικές.
Παγώνουν αίματα, λίμνες, ποτάμια.
Είναι κοφτερές.
Ανατέμνουν όνειρα και πλαδαρές σάρκες αστών.
Είναι θερμογόνες.
Ζεσταίνουν άστεγους, κατατρεγμένους, παρατημένους εραστές.
Είναι εκρηκτικοί μηχανισμοί.
Προκαλούν ανάφλεξη παθών και εφησυχασμένων μυαλών.
Φωτίζουν και καίνε.

Θα μας βρεις στη γραμμή του πυρός.
Ανάμεσα σε διασταυρωμένα πυρά και σε τέφρες: καμένα χαρτιά
κι αναγεννημένοι οπλίτες.
Θα μας δεις να ισορροπούμε σε διπλή λεπίδα
που πέφτει στη σάρκα και ταΐζει λέξεις,
που σμιλεύει ξύλο και κοιμίζει εραστές.
Κι όταν μετεωρίζεσαι στον γκρεμό της νεότητας
και σε σαρώνει η δίνη του κόσμου, μη φοβάσαι.
Υπάρχει κι άλλη αλήθεια:
Εδώ που
η ζωή βρέχει τις σελίδες,
το αίμα ποτίζει το δέντρο
κι οι νευρώνες του στίχου σου στέλνουν φιλιά.
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Περιεχόμενα
Λογοτεχνία και νέες
τεχνολογίες
1. Ολγα Γκιάφη

«Ο σταυρός του Μαόνα»
2, Ειρήνη Λαρδούτσου

Κι έτσι κρεμάστηκα μες στων ματιών σου την αψίδα
Κι εκεί αιωρούμαι από τη νύχτα που σε είδα

Δεν αναστάθηκα
Είμαι κύμα που έρχεται από μεγάλους ωκεανούς και βρήκα
μια αμμουδιά να βγω και εδώ θα μείνω
Μα και να το 'θελα δεν υπάρχθ επιστροφή όταν ακούσεις

Αμμος

το πρώτο κλάμα του έρωτα

Σκοτάδι

Και μόνο ο θάνατος έχθ το ξόρκι για να σβήσ0

Στάμνα
ίανός
3- Χρηστός Μανωλάκης

Όσο περνούν τα χρόνια

Αγάπη που δεν έχει ακόμα περπατήσει

Β. Οι Εραστές
Ήξερα πως η αφή μου ψεύδονταν. Δεν ξαναφαάχνεται ο
κόσμος.
Και η μυρωδιά της δεν ήτανε γραφτό να ξαναχτίσει τον
παράδεισο
Μα λίγο-λίγο, σκάβοντας με τα χείλια μου έβγαζα
αναπάντεχα μέσα απ' το στόμα της μια κραυγή mo γαλανή
από τη θάλασσα μας
Ένα «αχ» αθώο που ερχόταν απ' την Κόλαση κι έσπερνε
μέσα μου άστρα
Και δε μ' ένοιαζε σε τι λαβύρινθο έμπαινα
Μου έφτανε που έμπαινα μαζί της κι έβγαινα σ' εκείνο τον
κήπο
Που μαζεύονταν γύρω μας Ίωνες Φιλόσοφοι και
πρωτοχριατιανοί ασκητές

Ολγα Γκιάφη

Κι έπεφτε η μάσκα του κακού δημιουργού.

« 0 σταυρός της Μαόνα»

Γιατί όταν μάθεις να λες το «Σ' αγαπώ» με όλα του τα
φωνήεντα

A Το γράμμα

Ώσπου να πας από το Σίγμα μέχρι το Ωμέγα δεν έχει pa'va

Κάτι οι κήποι που ανθίζουν και μαραίνονται με τάξη

ούτε Παράδθσος

Κάτι οι γενιές που αλλάζουν βάρδια στους χωματόδρομους

Μόνο ο θεϊκός βόμβας από την μακρινή πηγή μέσα μας

να τρέχουν με γυμνά πέλματα

Που αναβλύζα ακστάπαυστα και ρέει για να φτάσ0 στο έξω

Νοιώθ0ς πως ορίζεις τον κύκλο της ζωής σου μα...

κόσμο

'Οταν ο διάβολος χαράζει στίχους στου θεού την πύλη

Μονάχα μια μικρή σταγόνα στην άκρη των ματιών

Τον έρωτα έχει για σφυρί τη μοίρα σμίλη

Χάρισμα στη γλώσσα του εραστή σου

ούτε Κόλαση

Και όταν την γευτείς και aval η νύχτα με τα σωστά αστέρια
Δεν έχ ε επιλογή ο Ιούλιος παρά να πέφτει μες στον ήλιο

Κι έχεις αγαπηθώ σωστά όπως αρμόζα σας εφήμερες

Και η νύχτα δε θα δ ε ποτέ το μεσημέρι κατάματα

θεότητες

Δεν είχα άλλη επιλογή όταν ο άνεμος πέρασε από μέσα

Και βγεις μέσα απ' την ηδονή σαν το παιδί που πρωτόμαθε

μου...

τη θάλασσα

ifIf

Λ ογοτεχνία

και

Ν ε ε ς Τ εχ ν ο λ ο π ες

Δεν το' χθς ανάγκη πια το χωλό αλφάβητο

κρυμμένο το από πίσω

Και σωπαίνεις για πάντα και μπαΐνΏς στη χώρα των

Άστρα ποιήματα κουβάλαγες

παραμυθιών και λογαριάζεσαι μόνο με το φως

σε χέρια που ψηλάφισαν τον κόσμο

Και να μαι.

Μια στάμνα σκέψεις κράταγα ως τότε
στον ώμο μου, πηγών επαίτης
θαρρώντας πως ξεδίψασα

Ειρήνη Λαρδούτσου
και πως μπορούσα κι άλλους

Άμμος
Νόμιζα πως την ήξερα

να δροσίσω
Και βάλθηκες να στάζεις
Και σ' άφησα

Χιλιόμετρα πάνω της με γυμνές πατούσες
Δεν πρόΒλεψα
και σβησμένα χνάρια
Μια χούφτα έφτανε
Όχι παραπάνω
Τόση να γεμίσει η παλάμη μου,

πόσο
αλλάζει ο ήχος του νερού
όταν γεμίζει
η στάμνα

σε κάθε πτυχή — γραμμή ζωής, μυαλού και μοίρας
Για να εφαρμόσει κόκκος σε πόρο,
για να 'ναι πάντα χορτασμένη η εκκρεμότητα της φυγής,

ϊανός

για να κυλήσει από τεντωμένα δάχτυλα

Με δυο σκαμμένα πρόσωπα

στους ρυθμούς μιας κλεψύδρας

σ' ίδιο κρανίο

που ακύρωσε την αναστροφή της

ήρθα μέσα στα χέρια σου για ν' αποθέσω

Μια χούφτα άμμος — αλλά όχι μόνο

χιόνι και άμμο, ν' ακουμπάς τα' αποτυπώματά σου

Κι ένας κόκκος της έφτασε

Μέσα τους να τυλίγεσαι

κολλημένος σε στεγνό αμφιβληστροειδή

φωτιά και πάγος
Πέρα τους να σκορπίζεσαι

Σκοτάδι
Τι είναι σκοτάδι

στάλα και κόκκος
Να μη ζητάς το ξέπλυμα
της καταιγίδας

ρώτησα
Να καρτεράς το βύθισμα
Μάαα κλειστά ή της μήτρας ανάμνηση
της θύμησής μου
Φως που σωπαίνει ή τελευταία παύση πριν το χάραμα
Τις δυο μου όψεις να ζητάς και να γυρεύεις
Ήλιος που ξέχασε ή που με ξέχασες
Λέξεις που έσβησα ή που δεν είπες
Σκοτάδι είναι τα βλέφαρα που έγειρα

γιατί
πονούν οι ουρανοί
όταν στραγγίζουν

στο κοίταγμα σου
είπες

Χρηστός Μανωλάκης

Στάμνα

Όσο περνούν τα χρόνια

Έναν Δεκέμβρη ήρθες

Όσο περνούν τα χρόνια

Με μαύρα ρούχα κι άσπρες σκέψεις

λιγοστεύει η δράση, οι χειρονομίες και οι ομιλίες,

Μαλλιά ανυπάκουα

και μένεις πια μόνο να σκέφτεσαι.

Στα μάτια κρύσταλλα πολύεδρα,

Σκέψεις απλές, μικρές, καθημερινές

ι+5

Λ ογοτεχνία

και

Νε ε ς Τ εχνολογίες

κι άλλοτε σχέδια μεγάλα κι απραγματοποίητα

Γράφω,

που γεννιούνται, ωριμάζουν και πεθαίνουν μέσα στο

και σε κάθε λέξη

μυαλό.

είναι κλεισμένη μια πράξη,

Κάποτε η σκέψη βαραίνει το κορμί τόσο,

ένας άνθρωπος ή μια φωνή

που το κορμί λυγίζει

που κάποτε γνώρισα

μένει ακίνητο, ναρκωμένο από το Βάρος

και πιο μέσα της εγώ,

μιας σκέψης που δεν οδηγεί πουθενά.

όταν δεν ήμουν εγώ.

Όσο περνούν τα χρόνια

Κοιτώ τον άνθρωπο μέσα στη λέξη, το τοπίο

μετράς όλο και πιο πολύ

κι ύστερα κοιτώ εμένα

τα λόγια που θα πεις

να μιλώ και να πράττω

και την απόκριση που θα πάρεις

με λέξεις και χειρονομίες

και τι θα πεις πάνω στην απόκριση.

που μου είναι πια ξένες.

Και όταν όλα μπούνε στη θέση τους
τότε ο άνθρωπος για να μιλήσεις
δεν είναι πια εκεί.
Κι οι μέρες περνούν μέσα στις αγορές
όπου συναλλάσεις πόθους κι επιθυμίες,
μέσα σε διασκεδάσεις
όπου γελάς, κάποτε με πολύ προσπάθεια *
δίχως να γνωρίζεις πως όλα τούτα
συμβαίνουν έξω από σένα,

Μένω ακίνητος και με παρατηρώ
μέσα στην παραλυσία του χρόνου,
μέσα στην αλλαγή της εμπειρίας.
Κι η λέξη πάνω στο χαρτί,
λέξη ξένη
μόνο μια σειρά από σύμβολα
κενοτάφιο μιας πραγματικότητας
ενός άλλου ανθρώπου
που έζησε στο ίδιο σώμα με μένα.

και τα κοιτάς, όπως κλεισμένος σε δωμάτιο
αγναντεύοντας την κίνηση του δρόμου,
μένοντας στο τέλος με το βάρος
όλων όσων έζησες
και νόμισες πως συνέβησαν σε σένα:
σκέψεις που έμειναν σκέψεις,
εικόνες που νόμισες πως είδες
και διαλόγους φανταστικούς
με ανθρώπους που ποτέ δεν γνώρισες.

Κοιτώ τις λέξεις, το χαρτί
και το λευκό διάστημα ανάμεσα τους:
ανάμεσα σε μια πραγματικότητα
και σε μια άλλη,
ανάμεσα σ' αυτό που ήμουν
και σ' αυτό που έγινα,
και ψάχνω να βρω τη λέξη
που θα κλείσει μέσα της αυτή τη στιγμή.
Όμως το χαρτί' μένει λευκό

(Ψηλαφώ στο σκοτάδι τη ζωή μου,

κι η λέξη μια διαρκής αναβολή.

γεμίζοντας λευκά χαρτιά,
με μαύρα κενά)

Ίσως, μέχρι να γίνω πάλι κάποιος άλλος,
και πια να μην αναγνωρίζω τίποτε

Όσο περνούν τα χρόνια
λιγοστεύουνε κι οι λέξεις.
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από τούτες τις γραμμές που
Γράφω.
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Μας οδήγησε σε μια τελευταία
νύχτα. Πριν από έναν χωρισμό,/
> έναν θάνατο, μια αμετάκλητη

Επρεπε να επινοήσουμε ηρώα η
ήρωεςή απλώς να.αφήσου με να :;’ώ'
μιλήσει το τοπίο* να αφηγηθούμε
ένα μεμονωμένο επεισόδιο,που
υποβάλλει ωστόσο μια συνρλική
αίσθηση ζωής. Η οικονομία της μικρ.Γ
φόρμας απαιτεί επιδεξιότητα στην
πλοκή, λιτότητα και πυκνότητα

Οι απρόσμενες συναντήσεις
1.

Πέτρος Αλμπάνης

Μια σύντομη συνάντηση
2. Νόρα Αναγνώστου

Σε συνάντησα
3. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Κάπου σε ξέρω
Μαρίνα Αρμεύτη

Θεσσαλονίκη- Κατερίνη
5· Μαρία Γιαπαλάκη-Χάλαζα

Ηρωας βιβλίου
6. Θεοδώρα Ευαγγελοπούλου

Σύντομη ιστορία
7. Αθανάσιος Κουτσογιάννης

Απολωλός πρόβατον
8. Σοφοκλής Μητρούσιας

3· Αναστασία Καλαϊτζή

Αρχάγγελος οφιούχος

Ερημιά
4*

g. Κατερίνα Παλαιολόγου

Γιάννης Κατσιγιάννης

Το πράσινο καπέλο

Πέρασαν και κάτι δελφίνια

.

10. Νίκη Παυλίδου

5. Νίκος Λούβρος

Το γράμμα πι

Πίσω απ' το χρώμα του βλέμματος

11. Μαριέττα Σιδηροπούλου

6. Άρτεμις Μιχαηλίδου

Επιδερμική συνάντηση
..

Αρχές Οχτώβρη .

12. Μαρίνα Σταυροπούλου

η. Θωμάς Μπελιάς
Οκτώβρης μήνας στην παραλία

|

13* Ιωάννα Θ. Στεργιοπούλου

8. Γιώργος Ναλμπαντίδης

Τυχαία συνάντηση

0 ξένος
9*

14· Ανανίας Τοζακίδης

Μηνάς Παπαδόπουλος

Μικρή' ιστορία που περιλαμβάνει δύο
δελφίνια
:■■■ ;...ί;; / -ν· ■
;;■:
1 ο. Αντωνία Πατσιοδή μου

Δελφίνια ..

]

■
■
-·. ■
■
-·.:φ ' τ χ ή ή · ·; :

Θαλασσινή' ιστορία

> :·' '■

12. Θεανώ Σιαμέτη
13*

.'

;

Η παραλία έχει πάντα μια θέση yia όλους.. \
'yJ · ·

Ελένη Σωτηρίου

Τα δελφίνια - -'

Μια συνάντηση στην άκρη του μυαλού
σου...
15. Ελενος Χαβάτζας

Συνάντηση
16. Ελένη Σωτηρίου

Οι φίλες

11. Αφροδίτη Ποιμενίδου

.

Πούπουλα

;; : ' ;ί ■.

|
■■■: ■
1

Μια τελευταία νύχτα
17. Νόρα Αναγνώστου

Μια τελευταία νύχτα
18. Δημήτρης Δρένος

Passionato και /ocr/moso για σχεδόν δυο
χέρια

Πεζό ς Λ ο γος

Οι ερημικές παραλίες του Οκτώβρη

αλόννησος liberty island ( 1972-2009)
-

ια κηλίδα πάνω στην άμμο η Αση μελάδα φράουλα, έπεσε πάνω σε δυο άφο
μίνα. Τα γόνατα στο στήθος και
βα σπιρτόζικα μάτια και το πιο ανυπάκουο
στα χέρια το σαγόνι, μόνη ενώπιον
χαμόγελο που είχε δει ποτέ της. Γλίστρησε
ουρανού και θάλασσας. Το βοριαδάκι
απ'μύ
τα χέρια της ο δίσκος κι ανατράπηκε το
ριζε καταιγίδα. Κύματα ξεθύμαιναν κοντά
καλοκαίρι. Αντήχησε το λίμανάκι απ' τα γέ
στα παπούτσια της, κάτι ψιθύριζαν μα δεν
λια τους.
την παρηγορούσαν. Με το βλέμμα διέτρεΤην γοήτευσε η μικροκαμωμένη φοιτή
ξε μίλια νερού ως το σηκωμένο φρύδι του
τρια του Κολούμπια, που κάπνιζε άφιλτρα,
ορίζοντα, ως τον μπερντέ με τα σύννεφα,
της διάβαζε ποιήματα και μιλούσε με πάθος
αναμμένο απ' το τελευταίο φως. Αυτό που
για ένα παλιρροϊκό κύμα εξεγερμένων, που
δεν σε τυφλώνει- σου δείχνει τα περιγράμ σαρώνει την αδικία και τη βαρβαρότητα
ματα και τα χρώματα του κόσμου και σβή των ισχυρών. Μέσα σ' ένα μήνα έμαθε να
νει.
νοσταλγεί «εκείνο που δεν υπάρχει ακόμα».
Δεκαεφτά χρόνια πάνω σ' αυτό το νησάΟ,τι σιωπούσε μέσα της επιτέλους μίλησε.
kl, πρώτη φορά αναρωτιόταν τι γυρεύει σε
Βρήκε σώμα να διαδηλώσει, φωνή να δια
τούτη τη γωνιά του κόσμου. Ποια είναι και
κηρύξει την προσωπική της ελευθερία.
πού πηγαίνει; Φουσκοθαλασσιά στον Μι
Τη μέρα που η Ασημίνα ανέβηκε στο
κρό Μουρτιά και δυνατά ρεύματα τάραζαν
μηχανάκι μαζί με την Τζάνις, την αγκάλια
μέσα της τον βυθό, το λαμπερό λημέρι του
σε και ξανοίχτηκαν στ' ανατολικά, σε σιω 
καλοκαιριού. Εκεί που κολύμπησε, βάφτισε
πηλές παραλίες και πευκόφυτες πλαγιές,
αισθήματα κι ένιωσε ρίγη. Ο Οκτώβρης του
μπήκε σε μια καινούρια τροχιά, φωτεινή.
1972 ήρθε κι αναμόχλευσε μίση, θόλωσε τα
Σβήστηκαν οι ακτογραμμές του νησιού κι
νερά κι η ύπαρξη της κινδύνευε να χαθεί
όλη η γη έγινε ένα μικρό κοσμικό σώμα που
στα λασπόνερα.
περιστρέφεται γύρω τους.
*
Πίκριζε η επερχόμενη νύχτα. Στην εσω 
τερική τσέπη του μπουφάν της δυο ερωτι Ο ήλιος έδυσε κι έβγαλε ψύχρα. Ξάπλωσε
κά γράμματα και μια υπερατλαντική διεύ στην άμμο, τυλίχτηκε στο μπουφάν της και
θυνση. Πίσω της ψηλά κρεμόταν η χώρα.
λίγο προτού κλείσει τα μάτια, μια αστραπή
Σπίτια - φωλιές από ασβεστόλιθο που πα φώτισε τον όρμο. Έλαμψαν οι πευκοβελό
νες, βάθυνε ο ουρανός.
ραφυλάνε κοπάδια αχινοί, σαλαμάνδρες με
Θυμήθηκε. Έκαιγε ο ήλιος καθώς πλη
τοξικό δέρμα και οχιές φαρμακερές. Λού
σίαζε το πρόσωπο της Τζάνις- το δέρμα της
φαζαν τώρα που σκοτείνιαζε στα σοκάκια.
μύριζε μπαρούτι απ' τις οδομαχίες. Οι βλε
Θα φύγει από δω, πριν τη δηλητηριάσει ο
φαρίδες της, λάβαρα που γλείφουν φλό
φόβος.
*
γες πυρπολημένων αυτοκινήτων, σκίαζαν
τώρα μια αλήθεια ακριβή, κρυστάλλινη. Τι
Την ξεμυάλισε η Αμερικάνα, είπαν. Ανάμεσα
σε ελάχιστους τουρίστες η Τζάνις, με κόκκι ποθούσε το ανατρεπτικό της μυαλό; Ανα
στέναζε και νέγρικα μπλουζ ανέβαιναν απ'
νη μπατάνα στα μαλλιά, σορτς και τον Τσε
τα βάθη του Χάρλεμ στα χείλη της.
στο μπλουζάκι αποβιβάστηκε τον Ιούλιο
Ποιο σύνθημα την έφερε στην αγκαλιά
στην Αλόννησο. Είχε αφήσει την παρέα της
της;
«Κάτω από τα οδοστρώματα υπάρχει
στη Σκιάθο και αναζήτησε λίγη απομόνω
η αμμουδιά», φώναζε η Τζάνις στις λεωφό
ση. Το δωμάτιο που νοίκιασε στο σπίτι του
ρους της Νέας Υόρκης και φούσκωναν οι
παππού στο Πατητήρι, έβλεπε στο λιμάνι.
φλέβες στον λαιμό της. Ενθάδε κείται -σ '
Το πρωί η Ασημίνα ακούμπησε καθαρές
αυτήν την αμμουδιά, ναι σ' αυτήν την αμ
πετσέτες στο κρεβάτι της ξένης και όταν
μουδιά- ακόμη μία γυναίκα με προδιαγεβγήκε στο μπαλκόνι με ζεστό καφέ και μαρ-

Μ

Δημήτρης
Αδαμίδης
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Πε ζ ο ί Λ ογος
γραμμένη ζωή: φοβισμένη φοιτήτρια στην
Αθήνα, γκαστρωμένη δασκάλα στον Βόλο,
«βου και α βα» ξανά και ξανά, τούρτες γε
νεθλίων σε ασπρόμαυρες φωτογραφίες,
διπλωμένα σώβρακα και τ' ασφούγγιστα
δάκρυα της, που δεν θα γίνουν ποτέ ποιή
ματα.
Έπιασε ένα βότσαλο και το πέταξε στη
θάλασσα. Ο παφλασμός των κυμάτων κά
λυψε τον ήχο της πέτρας που σκάει στο
νερό. Να πώς βυθίζεται στα σκοτεινά νερά
το θηλυκό πρόσωπο με το οποίο θ' αντικρί
σει τον κόσμο. Ποιον κόσμο;
Αυτή αντίκρισε μαζί με την Τζάνις μυ
στικές παραλίες, παρθένες κολυμπήθρες
που στραφτάλιζαν στον ήλιο. Βούτηξαν. Κι
όπως γλιστρούσαν στα νερά, δυο στιλπνά
ερωτευμένα δελφίνια, η θάλασσα ένωσε
τον κόσμο -έναν άλλο κόσμο- κι άνοιξαν
όλοι οι δρόμοι.
*
Την κυρία Mina Zavaliadis, βιολόγο και
υποδιευθύντρια του Ιδρύματος Θαλάσσιας
Έρευνας Riverhead, τη συναντώ Κυριακή
παρά Κυριακή στο Battery Park, στην πα
ραλιακή του Νότιου Μανχάταν. Γραφιάς κι
εγώ της διασποράς, τη γνώρισα σ' εναλ
λακτικά στέκια και λογοτεχνικά τραπέζια.
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■ ταν ένα δελφίνι, θηλυκό, πανέμορφο, με μάτια στο χρώμα του γαλάI
1 ζιου νερού, παιχνιδιάρικο, επειδή
οι άλλοι το είχαν εκπαιδεύσει έτσι. Εγκλω
βισμένο σ' ένα υδάτινο σπίτι, δελφινάριο
το λέγαν. Το καμάρι του Βατούμ. Η μεγάλη
ατραξιόν για τους τουρίστες του βορρά.
Και ήταν κι ένα κορίτσι. Με το λευκό της
χέρι το τάιζε, το κανάκευε, ανανέωνε το
νερό του, το εκπαίδευε να διασκεδάζει τους
θεατές. Του χάιδευε την πλάτη και ηρεμού
σε. Στιγμές αισθανόταν πως ήταν ένα.
Δεν άντεχε αυτό που ζούσε. Ήταν μόνο
είκοσι χρονών και ένιωθε πως περπατούσε
αλυσοδεμένη. Τα πόδια της δεν μπορούσαν
να υψωθούν έναν πόντο πάνω από τη γη.
Σπίτι - δελφινάριο, δελφινάριο - σπίτι.

Επιδοθήκαμε σε αμοιβαίες εξομολογήσεις,
μοιραστήκαμε αγωνίες.
Χθες πολύ πρωί την είδα να κάθεται στο
ίδιο ξύλινο παγκάκι, με απλωμένα τα πόδια,
χαλαρούς τους ώμους. Αφρισμένη η θάλασ
σα στα μαλλιά της, αξιέραστος ο λαιμός της
έγερνε λίγο δεξιά. Σαν να αγνάντευε τη ζωή
της από κατάστρωμα πλοίου που προ πολλού είχε σαλπάρει. Το οργισμένο φάντασμα
της Τζάνις γλίστρησε απ' τους ουρανοξύ
στες και διέτρεξε τα νερά, όπως ο γλάρος
ζυγίζεται στο κύμα. Κι η Μίνα, η μικρή Μίνα,
αγωνίστηκε -και ακόμα αγω νίζεται- ενά
ντια στα ψεύδη και τις πλάνες του κόσμου.
Όμως η αλήθεια είναι φευγαλέα, κινούμε
νη. Ξεγλιστρά όπως το ψάρι. Βουτάς να την
πιάσεις ξανά και ξανά.
Οι πρώτοι τουρίστες άρχισαν να επιβι
βάζονται στο φέριμποτ για το Liberty Island.
Το ανόσιο χαμόγελο της Τζάνις έπαιξε με τη
σκιά του αγάλματος και χάθηκε στον ω κε
ανό που ατέρμονα γεννά και καταπίνει ηττημένους. Ο ήλιος άναψε μια μικρή φλόγα
στο στέμμα της Ελευθερίας κι είδα μια λάμ
ψη στα μάτια της Μίνας. Μια βραδυφλεγή
ασίγαστη επανάσταση που διαρκεί, ακόμα
διαρκεί.
Νέα Υόρκη, Μάρτιος zoog

«Να λες και φχαριστώ, που έχεις δου
λειά». της έλεγαν όλοι. Και καλά οι άλλοι,
αλλά και ο Βλανπμίρ; Που έλεγε πως τη λά
τρευε;
«Έλα να φύγουμε»... παρακάλαγε εκεί
νη... «Να πάμε στο νότο, να δούμε δελφίνια
ελεύθερα σε θάλασσες αρμυρές».
Κι αφού κανένας δεν πρόσεξε τις απο
χρώσεις που άλλαζε η ματιά της, αποφά
σισε να φύγει μόνη. Μακριά στο νότο. Στο
ζεστό ήλιο, μήπως και ροδίσουν τα ψηλά
ζυγωματικά της.
Τη μέρα του αποχαιρετισμού, στον πα
γωμένο σταθμό, ο Βλαντιμίρ της πέρασε
στο λαιμό μια αλυσιδίτσα με δυο ασημένια
δελφινάκια. «Θα σε περιμένω»... της είπε.
Όταν τα πρωτοαντίκρισε να ξεπηδάν,
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ζευγάρι, μέσα από τη γαλάζια θάλασσα,
μαγεύτηκε. Έμεινε ώρες στο κατάστρωμα,
κάτω από τον ήλιο του Αιγαίου.
«Να ζεις ελεύθερα»! Αυτό ονειρευόταν,
γι' αυτό εγκατέλειψε τις κρύες στέπες. Τους
πρώτους μήνες, κι ενώ ο μαγιάτικος ήλιος
έκαιγε στο μεγάλο νησί, εκείνη γινόταν
ακόμα πιο άχρωμη.
Ατέλειωτες ώρες στο υπόγειο, σκυμ
μένη πάνω από εκατοντάδες πιατικά, τα
χέρια ήρθαν και γίνηκαν ακόμα πιο λευκά
και μαραμένα. Σαν τελείωνε το ωράριό της,
έτρεχε στο λιμάνι, το πολύβουο λιμάνι με τα
όμορφα σπίτια και τα πολυτελή ξενοδοχεία
και αγνάντευε τη θάλασσα.
Μα η νοσταλγία, απρόσκλητη μουσαφΕ
ρισα, μιλώντας στη γλώσσα της, της ψιθύ
ριζε εκκωφαντικά: «Τι κάνεις εδώ; Γύρνα
πίσω»! Μασούσε με λύσσα τα ασημένια
δελφίνια, σκεφτόταν τον Βλαντιμίρ, στο
τρένο. «Θα σε περιμένω»! Έκλεινε τ' αυτιά
της, δεν άντεχε τη βαριά φωνή του, το δελ
φίνι με τη μπάλα στο στόμα, χειροκροτήμα
τα, δελφινάριο - σπίτι, σπίτι - δελφινάριο,
«να λες και φχαριστώ», η φωνή της μάνας
της. Στοπ! Οι εικόνες θάμπωναν.
Σκοτάδι. Αδιέξοδο.
Έστρεφε το βλέμμα στη θάλασσα, αν
ήταν η τυχερή της μέρα, έβλεπε και δελφί
νια. Έριχνε λοιπόν το βλέμμα γύρω της, χόρ
ταινε καλοντυμένους ανθρώπους, πάνω σε
ακριβά οχήματα, οδικά και θαλάσσια κι
έσπρωχνε στην άκρη όλες τις αναμνήσεις.

Μα με τα εκατοντάδες πιατικά να λα
μποκοπάν από τα χέρια της, τα λούσα και
τα ακριβά ξενοδοχεία δεν την καταδέχο
νταν. Και τον ήλιο, ίσα που τον προλάβαινε
στη δύση, στην αλλαγή της βάρδιας της.
Μια μέρα εκεί στη λάντζα της γύρισαν
τα μυαλά. Το αποφάσισε. Θα άλλαζε όροφο,
τέρμα τα υπόγεια. Πέταξε τα παλιά της ρού
χα. Μετακόμισε στο πολυτελές ξενοδοχείο.
«HOTEL DELFSNI», εκεί στην άκρη του λιμα
νιού, κοντά στο πέρασμα των δελφινιών.
Στην καινούργια δουλειά άλλοι έπλεναν
τα πιάτα της. Η επιδερμίδα των χεριών ξα
νάνιωσε. Τα κοκκινάδια τόνισαν ακόμα πε
ρισσότερο τα ζυγωματικά της.
Τον τόπο τον διάλεγε εκείνη. Και το
ποσό. Ολα τ' άλλα δεν την αφορούσαν. Ούτε
που πέρασε το καλοκαίρι την ένοιαξε. Έτσι
κι αλλιώς στο μεγάλο νησί δεν θα ξέμενε
από δουλειά. Και από ήλιο.
Μόνο ένα πράγμα δεν άντεχε! Τα δελφί
νια, που εμφανίζονταν στον ύπνο και τον
ξύπνο της.
Ελεύθερα στη γαλάζια θάλασσα κι εκεί
νη δελφίνι, όμοιο με 'κείνο στο Βατούμ. Να
το ταΐζουν στο στόμα και να το διατάζουν
να κάνει ακροβατικά, για να διασκεδάζουν
οι άλλοι.
Τα δελφινάκια με την ασημένια αλυσιδίτσα έπεσαν βίαια στο πάτωμα ένα βράδυ
την ώρα της δουλειάς. Το αφεντικό προτι
μούσε κάτι σε χρυσό περιλαίμιο. Τα λεφτά
ήταν πολλά, δεν γινόταν να αρνηθεί.
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ικόλα μου, σου γράφω τα νέα μας.
κρυώνω λίγο. Όσο να πεις, αρχές Οκτώβρη.
Ο καιρός άρχιζε να τσούζει. Η μάνα σου
Να ξέρεις τι γίνεται εδώ στο νησί.
Πώς περνάμε από τότε που έφυγες.
έτριβε τα πόδια της. Θα φεύγαμε.
Τότε ακόμα είχε πολύ κόσμο. Τώρα ερημιά.
Και τότες τα είδαμε. Δυο δελφίνια. Μέσα
Μόνοι μας εγώ κι η μάνα σου. Στον καφεστα κύματα που σπάζανε στα βράχια. Ήτανέ να κοιτάζουμε την πόρτα. Η μάνα σου,
νε, δεν ήτανε; Σταθήκαμε. Περιμέναμε, θέ
τάχα, έχει και δουλειές. Της αρέσει να γυ λαμε σιγουριά. Και δεν κάναμε λάθος. Μια
ρίζει ανάμεσα στις καρέκλες και να μιλάει
βουτούσαντο κεφάλι, μια το σήκωναν. Μας
κοιτούσαν. Μας μιλούσαν;
στις ζωγραφιές που μας χάρισες. Σα να είσαι
δίπλα της, λέει. Ύστερα πίνουμε τον καφέ
Μου ήρθε ανατριχίλα. Σα να σέρνονταν
μας στην παραλία και χαζεύουμε ίσια μπρο μέχρι έξω σχεδόν. Αν είχαν πόδια θα βγαί
στά. Οι ίδιες κινήσεις χρόνια τώρα. Σαν τα
νανε σίγουρα. Αν ξέραμε τη γλώσσα τους θα
κύματα που σκάνε στα πόδια μας. Μπρος
κάναμε γερή κουβέντα. Ξέμπαρκοι εμείς,
πίσω, μπρος πίσω.
ξεστρατισμένα αυτά.
Μου αρέσει πιο πολύ τέτοια εποχή. Έχει
Χαζέψαμε πολλή ώρα. Κάναμε να φύ
άλλη γλύκα. Τώρα που ησυχάζει ο άνθρω γουμε. Αυτά βγάλανε φωνή. Σα μωρά κά
πος κι ακούγεται ο Θεός. Που όλοι έχουν γυ  νανε. Τρομάξαμε, γυρίσαμε πίσω. Σα να
ρίσει στις θέσεις τους. Που μαζευόμαστε ο
θέλανε να μας πούνε κάτι. Αχ και να κατα
λαβαίναμε...
καθείς στο έχει του και στο είναι του.
Η παραλία όλο το καλοκαίρι αναστενά
Τότες είδαμε φώτα. Μας φάνηκε καρά
ζει. Δεν αντέχει πια τόσες φωνές, τόση φα βι. Ερχόταν καταπάνω στα ζώα. Αυτά κραυ
σαρία. Κάθε βράδυ που συγυρίζω το μαγα γές. Εμείς σαστιμάρα. Είδαμε κάτι μαντραζί κάθομαι και ακούω. Καταλαβαίνω. Μια
χαλέους. Ρίξανε σχοινιά, δίχτυα, τραβήξανε
πνοή, ένα αχ, όλο μουρμούρα.
τα δελφίνια. Τινάζανε αυτά το κεφάλι, χτυ
Τέλος πάντων. Καθόμαστε που λες εγώ
πούσανε την ουρά, τίποτα. Λουφάξανε τα
κι η μάνα σου και χαζεύουμε απέναντι τον
καημένα. Χαθήκανε. Ησυχία ξανά. Μάθαμε
Μεγάλο Βράχο. Θυμάσαι; Ήθελες να κολυ την άλλη μέρα πως τα πήγανε σε κάποιο
μπάμε ίσαμε κει σαν ήσουνα μικρός. Κι εγώ
«υδρίο». Ίδρυμα είναι αυτό παιδί μου; Για
έοτεργα στα καμώματά σου. Νιάτα! Τώρα
ζώα;
μόνο με το βλέμμα.
Νικόλα μου, σε ρωτάω. Δεν μπορείς να
Ένα βράδυ, λοιπόν, είχαμε μια γλυκιά
πας σε κάνα υπουργείο, εσύ που ξέρεις αν
αίσθηση, παιδί μου, άλλο πράμα. Στεκόμα θρώπους; Να τους πιάσεις, να βρούνε λύση;
σταν σαν Ροβινσώνες -πολύ μου είχε αρέ Γιατί τους βγάζουμε όλους αυτούς κάθε
σει αυτό, όταν το πρωτοείπες- στην άδεια
φορά; Για να πίνουνε καφέδες στη Βουλή;
παραλία. Εμείς οι δυο, ο καφενές μας, τα
Ας κοπιάσουνε κατά δω να τους κάνω εγώ
πεύκα μας, τα βράχια, ο αέρας.
καφέ. Και να τους καθίσω κάτω και να τους
Ο ήλιος είχε πέσει από ώρα, σκιές έβγαι τα ψάλλω. Που μόνο όταν μας έχουν ανά
ναν παρέα. Δυο κούτσουρα ήμασταν αφη γκη, μας θυμούνται. Οι ξεδιάντροποι. Πάει
μένα κατάχαμα. Πού την βρίσκουμε τη δύ η αγάπη συναμεταξύ μας, λέω. Πάει το σ έ
ναμη, όταν ο κόσμος έρχεται μελίσσι; Να
βας. Και για τα ζώα και για τη φύση. Βλέπεις
φωνάζουν για καφέ, για ούζα, για μεζέδες,
τι γίνεται κάθε καλοκαίρι με τα σκουπίδια.
άντε και κάνα τάβλι;
Αναγκαζόμαστε εμείς οι ντόπιοι να καθαρί
Τώρα μαζεύαμε το κουβάρι και ξετυλί ζουμε τις βρωμιές των άλλων. Αμάν πια.
γαμε το νήμα από την αρχή. Αμίλητοι σκαλί
Αν μπορείς παιδί μου, σε ξορκίζω. Κάνε
ζαμε τις θύμησες, λογαριάζαμε τις ανάγκες,
κάτι πριν είναι αργά. Αμαρτία να χάνεται
μετρούσαμε τα βάσανα. Είχα αρχίσει να
τόση ομορφιά.

Ν

ΠΕ20ΣΛΟΓΟΣ

πέρασαν και κάτι δελφίνια
κεί δε μάζευε ποτέ κόσμο. Άλλωστε
λαδή. Άρχισα να απομακρύνομαι με γοργά
to μέρος το συνόδευε μια παράξενη
βήματα για να γλιτώσω. «Του χρόνου που
φήμη. Μία απ' αυτές, που συνήθως
θα 'ρθεις», άκουσα πίσω μου τη βραχνή του
επινοούνε οι άνθρωποι, για να ερμηνεύ
φωνή, «χικ, όλη αυτή η μαγεία θα είναι δί
σουν πρόχειρα ό,τι τους ξενίζει. Μη διστά
κιά σου»...
ζοντας να κολλήσουν και ταμπέλες. Η φήμη
Μπαίνοντας, αμέσως με χτύπησε το κλι
αυτή είχε να κάνει με μία ιδιαιτερότητα ως
ματιστικό. «Φεύγω με των δυόμιση», έκανα
προς την συμπεριφορά των ντόπιων. Όσον
στον ρεσεψιονίστ. Ένα αδύνατο, νεαρό πα
αφορά πάλι εμένα; Δεν διέκρινα τίποτε το
λικάρι, πάντοτε ευγενής. Μ' ένα ψιλοτίκ στο
ιδιαίτερο, τουλάχιστον μέχρι τότε. Μονάχα
φρύδι, αλλά δε βαριέσαι. Όλοι κάτι έχου
ένα φευγιό. Που το 'βρισκα άλλωστε και γο με. «Πώς πήγε η τελευταία σας βόλτα στο
ητευτικό.
νησί;» με ρώτησε. Ήταν μόνιμα ορεξάτος
Έφτασε κι η τελευταία μέρα στο νησί.
για κουβέντες. «Ε, καλούτσικα», του 'κανα.
Τότε ήταν που μου έσκασε το παραμύθι.
«Εδώ την έπεσα, πιο κάτω, στην παραλία.
«Βλέπεις τη θάλασσα», μου λέει. «Αυτό
Βρήκα και τον μπάρμπα Μήτσο»... «Χαχα»,
κάνω» του λέω κι ανακάθισα στην ξαπλώ έκανε. «Είπε και σε σας να πουλήσει καμιά
στρα. Μεσημέρι, ο ήλιος ντάλα να βαράει
θάλασσα;». «Ναι»... του 'πα κι άρχισα να
ανελέητα. «Τα σύννεφα, τον ουρανό;». Κα ανεβαίνω τις σκάλες. Έκανα κι ένα «χα χα»
τέβασα κι άλλο το γείσο απ' το καπέλο μου.
για συμπαράσταση. «Και δε μου λέτε», με
Τον κοίταξα. «Δικά μου είναι», συνέχισε με
σταμάτησε μετά από λίγο. Πισωγύρισα.
σοβαρότητα. Η μπουκάλα που πηγαινοέρ Έδειχνε γεμάτος ενδιαφέρον. «Τελικά ...την
χονταν στο χέρι του φυτεύτηκε στην άμμο.
αγοράσατε;»
Κούνησα το κεφάλι συγκαταβατικά. «Είμαι
Άνοιξα την πόρτα και την έπεσα μπρού
σίγουρος γι' αυτό», του κάνω. «Φαίνεσαι
μυτα στο κρεβάτι. Έχω δέκα λεπτά καιρό,
άλλωστε ευτυχισμένος άνθρωπος». Δε λέει
σκέφτηκα. Έχω ακόμα δέκα ολόκληρα λε
πτά διακοπών για να τους έχω όλους ΓΡΑΜνα πηγαίνεις κόντρα σε τέτοια θέματα. Κάτι
δελφίνια φάνηκαν από μακριά. Αναπήδη ΜΕ-ΝΟΥΣ. Και δουλειές και τρεχάματα και
λογαριασμούς και... Το κινητό χτύπησε.
σαν στο νερό και χάθηκαν πάλι μέσα. «Δε
«Εμπρός»... απάντησα κι ήμουν έτοιμος
κατάλαβες» μου 'κάνε μετά από λίγο. Τα πό
δια του τρέκλιζαν. Έκανα να σηκωθώ. Θέ να σφάξω. Ξαφνικά λες και με διαπέρασε
λεις η ζέστη, θέλεις αυτά που άκουγα. Άρ ηλεκτρικό. Τινάχτηκα όρθιος σα στρατι
ωτάκι. «Μάλιστα κ. Νώντα... Ό,τι πείτε κ.
χιζα να μετράω τις αντοχές μου. «Μπάρμπα
Νώντα... Τα χαρτιά του κ. Δημητρίάδη και
Μήτσο, καλή η παρέα αλλά πρέπει να πάω
να ετοιμάσω και τα πράματα. Σε λίγο φεύ της δεσποινίδας Λιζέτας. Τα εμβάσματα, τις
αποδείξεις της Καραμήτσος Α.Β.Ε.Ε. και δε
γει και το φέρι μποτ». Με σταμάτησε με το
θα καπνίζω πια μεσ' το γραφείο και να το
χέρι του. «Πού πας;», μου λέει. «Δε βλέπεις
θυμάμαι... Μάλιστα κ. Νώντα και αυτά τα
τα κύματα πως χρυσαφίζουνε κάτω από τις
ακτίνες του βασιλέα ήλιου; Θα φύγεις αφή έχω.Όλα μες' την γαλάζια συρταριέρα, πάω
τώρα να σας τα φέρω». Άρχισε να ωρύεται.
νοντας τέτοιο τεφαρίκι πράμα;» Έλα μου
«Μη με λέτε βλάκα κ. Δημητρίάδη, εε... κ.
ντε που πρέπει να φύγω, πρόσθεσα από
Νώντα ήθελα να πω. Τη Δευτέρα το πρωί
μέσα μου. «Στο πουλάω», συνέχισε. «Χικ,
εννοούσα. Μόλις πιάσω δουλειά»... Ακού
...δέκα ευρώ». Κοίταξα πρώτα αυτόν και
στηκαν κάτι ήχοι σαν να έψαχνε. Άρπαξα
μετά το μπουκάλι. Τα μάτια του γυάλιζαν.
αμέσως την ευκαιρία. Πάντα πίστευα ότι η
Εκείνο φαίνονταν άδειο. «Γιατί δε μου λες
σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου
καλύτερα ότι σου τέλειωσε το κρασί και θες
θα μπορούσε να γίνει πιο ανθρώπινη. «Δε
να πάρεις κι άλλο;». Βγάζω ένα δεκάευρο
θα με ρωτήσετε πως πέρασα στις διακο
και του το δίνω. Χαμογέλασε. Φάνηκαν κάτι
πές;» Μου το έκλεισε. «Να φάτε σκατά, κ.
μαυροκίτρινα δόντια. Όσα απέμειναν δη-
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Νώντα».
Έφτιαξα βιαστικά τα πράματα και κα
τέβηκα κουτρουβαλώντας τις σκάλες. Τα
κατάφερε να μου πηδήξεί ολότελα την
ψυχολογία. «Δώσ' μου σε παρακαλώ ένα
μπουκάλι νερό», κάνω στον ρεσεψιονίστ.

Σκύβει και πάει να βγάλει απ' το ψυγειάκι
ένα εμφιαλωμένο. Ξαφνικά μου 'ρχεταί μια
αναλαμπή. «Όχι, όχι από αυτό», τον σταμα
τάω. «Καλύτερα γέμισε μου ένα. Να, από
αυτό», και του δείχνω τη βρύση. «Από αυτό
που πίνεται»...

ο είχαμε συμφωνήσει. Λίγο πριν υπο
γράψουμε ο ένας στο μέλλον του
άλλου και χωρίσουμε για πάντα. Αν
ποτέ ξαναβρισκόμασταν σ' εκείνη την
ραλία, θα παίρναμε το πρώτο βαρκάκι και
θα περνούσαμε απέναντι. Θα δραπετεύα
με. Κάναμε αυτό που ξέραμε καλύτερα απ'
τον καθένα. Λογιστική της αγάπης. Απολο
γισμό παρελθόντος και διακανονισμό μέλ
λοντος. Με σχεδόν μηδενικό παρόν. Ονει
ρευόμασταν είναι η αλήθεια, κάθε στιγμή,
μα δεν καταφέρναμε παρά να δίνουμε μόνο
κάποια κλεφτά ραντεβού. Νύχτα συνήθως,
για να μη μας δει κανείς. Σαν συνεργοί επι
κυρώναμε μαζί τα εγκλήματα, που εκ προ
μελέτης έκανε ο καθένας μόνος του κατά τη
διάρκεια της μέρας.
Δέκα χρόνια μετά, στην ίδια ακρογιαλιά
τίποτα δεν ήταν όπως τότε. Ίσως γιατί αυτή
τη φορά δεν ήταν νύχτα. Το μπλε, το κύμα,
το χρώμα της άρμης, τα πεσμένα φύλλα
των δέντρων, το ηλιοβασίλεμα. Ακόμα και
οι καρέκλες σ' εκείνο το καφενεδάκι. Τόσο
ξένες. Η μόνη γνώριμη αίσθηση ήταν αυτή
της απομόνωσης. Δυο μήνες αφού τελεί
ωσε το καλοκαίρι, τα σημάδια στην άμμο
ανθρώπων και στιγμών που πέρασαν, με
έκαναν να χαμογελάσω. Η άμμος που τότε
νομίζαμε πως μας υποθάλπει, ήταν τελικά
τόσο ευάλωτη στον άνεμο και σε μερικά
φθινοπωρινά φύλλα. Διασκόρπιζε όλα μας
τα μυστικά· τα τόσο καλά κρυμμένα στη
νύχτα. Τα έπνιγε στο κύμα πριν προλάβουν
να μιλήσουν. Προσπάθησα να μαντέψω στο
φως το σημείο που της άρεσε να κάθεται.
Δίπλα στη θάλασσα, απ' τη μεριά του δρό
μου. Για να ξανοίγεται με πλάτη στον ορίζο
ντα. Ασφαλές ταξίδι στο άγνωστο. Όλα μας

τα κλοπιμαία θα μπορούσαμε να τα κρύ
ψουμε στον ορίζοντα, αν συναντιόμασταν
σ' εκείνη την παραλία έστω και μία δύση.
πα
Μα εμείς τα φυγαδεύαμε στη νύχτα, για να
μην τα βρει κανείς.
Κάθισα στην καρέκλα της, όπως συνή
θιζα να κάθομαι. Με πλάτη στο δρόμο και
βλέμμα στο πέλαγος. Δίπλα μου βρήκα ένα
ζευγάρι γυαλιά ήλιου. Γυναικεία. Τα πήρα
και έπαιζα με τον ήλιο, κάνοντας αντικατο
πτρισμούς στο νερό. Μεγάλα, για να κρύ
βουν από μέσα και να φανερώνουν απ' έξω.
Μαύρα, για να υποθάλπουν τη ματιά σε
νύχτα τα μεσημέρια. Προσπάθησα να συν
θέσω κάθε πιθανό γυναικείο βλέμμα πίσω
τους. Να κοιτά, να το κοιτούν, να δακρύ
ζει από λύπη, να κλαίει από χαρά. Να έχει
δει τα πάντα και φορώντας τα να επιλέγει,
να μην έχει δει τίποτα και φορώντας τα να
ελευθερώνεται.
Πριν το καταλάβω άρχισε να σουρου
πώνει. Ήθελα τόσο πολύ να ζήσω ξανά
μέρα όλες εκείνες τις βραδινές συναντή
σεις, που ήταν λες και τα μάτια μου παρέτειναν το φως στον ορίζοντα. Και δε νύχτω 
νε. Δυο δελφίνια που βγήκαν σχεδόν μέχρι
την ακτή, τσαλαβουτούσαν στο νερό και μ'
έκαναν αναπάντεχα να επιστρέφω. Σα να
ήρθαν επίτηδες, για να μου δείξουν τι θα
πει να αγαπάς πραγματικά, και σε φως και
σε σκοτάδι. Να μη σε νοιάζει να βουτήξεις
στο γαλάζιο μέρα και να βγεις νύχτα. Η το
αντίθετο. Κι έφυγα, πριν φύγουν εκείνα και
μ' αφήσουν ανυπεράσπιστο στο νυχτερινό
ουρανό, όπως τότε.
Λίγο καιρό μετά συναντηθήκαμε τυχαία.
Εγώ πια χωρισμένος κι εκείνη το ίδιο πα
ντρεμένη. Δε θυμάμαι και πολλά από εκείνη

ι
Νίκος
Λουβρος
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τη συνάντηση, γιατί ήταν μεσημέρι σε κλει
στό χώρο, κι εγώ την είχα συνηθίσει νύχτα
στ' ανοιχτά. Όμως ακόμη αντηχούν στ' αυ
τιά μου τα τελευταία της λόγια:
Ξαναπήγες ποτέ σ' εκείνη την παραλία;
με ρώτησε.

Όχι, της απάντησα, ποτέ.
Εγώ ξαναπήγα, μου είπε. Κάποιο μεση
μέρι του Οκτώβρη. Είδα και δελφίνια. Είχα
μαγευτεί τόσο που... χαζεύοντάς τα, ξέχασα
εκεί τα γυαλιά μου.

ΗΘάλασσα δεν έχει παγώσει. Γλυκός καιρός, άδειες παραλίες. Κάποιος
διασχίζει την άλλοτε πολυσύχναστη αμμουδιά και στέκεται σε άδειο
καφενεδάκι. Βλέπει δυο-τρία δελφίνια.
ίχε πάει τέσσερις. Οι γάτες θα 'χαν ξε
λιγωθεί στην πείνα. Έβαλε στην άκρη
τις εκθέσεις και φόρεσε βιαστικά τ'
αθλητικά. Τα Friskies στο σακίδιο και
απ' το σπίτι. Ξέχασε τα γυαλιά ηλίου. Πάντα
κάτι ξεχνούσε.
Της άρεσε η βόλτα στο λιμάνι. Και παρα
πέρα, εκεί που αραίωνε ο κόσμος. Κι ακόμα
παραπέρα, εκεί που βρίσκονταν οι εξέδρες
και τα κλειστά εξοχικά. Άσε τους άλλους να
λένε για την ερημιά των νησιών το χειμώνα.
Εκείνη ψόφαγε για μετάθεση σε νησί. Για τη
μοναξιά του φρεσκοασπρισμένου φάρου.
Για κακοτράχαλα καλντερίμια και τενεκέ
δες με γεράνια και βασιλικό. Για αλλαγή. Για
ηρεμία.
Είχε έρθει από νωρίς, πριν ανοίξουν
τα σχολεία. Για να βρει σπίτι. Γνώρισε έτσι
καλά το νησί. Έμαθε αμέσως όλα τα τουρι
στικά και τις ψαροταβέρνες, τις τράπεζες
και το μοναδικό πρακτορείο εφημερίδων.
Πρόλαβε και τα καραβάκιαπου σε πήγαιναν
στις καλές παραλίες — Καστέλλο, Μπίστι,
Άγιο Νικόλαο. Κολύμπησε σε όλες, έπιασε
φιλίες με ντόπιους και ξένους, γνώρισε και
τον Ίαν. Ωραία ήταν. Τώρα όμως τα μαγαζιά
είχαν κλείσει — μόνο δυο-τρία στην πλα
τεία δούλευαν ακόμη. Ο Ίαν στην πατρίδα
του και τα καραβάκια δεμένα στο λιμάνι.
Δεν την ένοιαζε. Πήγαινε με τα πόδια μέχρι
το Καστέλλο και διάβαζε με τις ώρες στην
άδεια παραλία. Το καφενεδάκι είχε βέβαια
κλείσει, τα τραπεζάκια όμως παρέμεναν

Ε

στη θέση τους. Τάιζε και τις γατούλες που
γυρόφερναν εκεί. Ο Περλέ ήταν η αδυνα
μία της. Όμορφος αλλά άγριος. Κρατούσε
έξω
πάντα απόσταση ασφαλείας. Το είχε βάλει
στοίχημα να καταφέρει να τον χαϊδέψει.
Η τρίχρωμη την είδε απ' τη στροφή και
έτρεξε προς το μέρος της νιαουρίζοντας. Ο
Περλέ δεν νιαούριζε ποτέ. Κύριος. Τον πα
ραδεχόταν. Έβγαλε τα Friskies και άδειασε το κουτί κάτω απ' το πλατάνι. Οι γάτες
μαζεύτηκαν αμέσως εκεί, σπρώχνοντας η
μια την άλλη. Παραμέρισε και κατέβηκε τα
χωμάτινα σκαλιά που οδηγούσαν στην πα
ραλία.
Τελικά δεν είχε πολλά κέφια σήμερα.
Για πρώτη φορά, το άδειο καφενεδάκι την
έκανε να μελαγχολήσει. Νοστάλγησε την
Αθήνα και τις χαρούμενες βίτρίνες της... Θα
'χαν ξεκινήσει τώρα και τα θέατρα... Ήθελε
νησί για ελευθερία, για να φύγει, και να που
φυλακίστηκε, και άντε να ξεφύγει.
Ρέμβαζε αφηρημένα, ώρα πολλή. Το
μυθιστόρημα του Χαβιέ Μαρίας, που είχε
κουβαλήσει, παρέμενε ανέγγιχτο στο τρα
πεζάκι. Πήρε να σουρουπώνει. Μελαγχόλη
σε ξανά.
Νόμισε στην αρχή πως έκανε λάθος. Στο
βάθος του ορίζοντα ξεπρόβαλαν δύο δελ
φίνια. Μικρό και μεγαλύτερο. Με απαλές
κινήσεις, χορευτικές. Έφτασαν μέχρι τη
σημαδούρα και απομακρύνθηκαν. Δεν είχε
ξαναδεί δελφίνια ~~ μόνο σε ντοκιμαντέρ.
Τα κοίταζε με προσήλωση, μέχρι να γαλη-

Άρτεμις
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νέψει η θάλασσα και να χαθούν πίσω απ' τα
βράχια.
Ένιωσε κάτι σαν γαργαλητό. Ο Περλέ
είχε κατέβει στην παραλία και τριβόταν στη
γάμπα της. Ξεκαρδίστηκε στα γέλια. «Πώς
αυτή η έκπληξη;» του είπε χάίδεύοντάς τον

θωμάς
Μιτέλιας

στο κεφάλι. «Μήπως πρόλαβες και τα δελ
φίνια; Δεν ήταν απίθανα; Περίμενέ με: κάνω
μια βουτιά πριν σκοτεινιάσει εντελώς, και
ανεβαίνουμε μαζί επάνω». Έβγαλε ξαλαφρωμένη το μπλουζάκι της, και ο Περλέ
νιαούρισε, σαν να συμφωνούσε.

Αρναούτογλου στην ΕΤ3 προέβλεο συμβολαιογράφος να μας δει —- «αφήνο
ψε ζεστό Σαββατοκύριακο στα
ντας» στο αδελφάκι της τον Αντώνη το σπί
κεντρικά και βόρεια. Ευκαιρία,
τι, στο Βελβεντό.
λοιπόν, για ένα τελευταίο μπάνιο, τούτη τη
Παραλία, λοιπόν, χωρίς ομπρέλες και
ρημάδα τη χρονιά. Και βόλτες στην παραλία
άλλα συμπράγκαλα. Μόνοι μας! Μα ούτε
για θύμισες και ξεχασμούς και πιο πολύ το
ψυχή με τέτοια ζέστη;
δεύτερο που το' χα και ανάγκη.
— Νωρίς είναι ακόμα father! (το αμολά
Οκτώβρης μήνας και έπαιρναν να κοκ ει αυτό το τελευταίο, τελευταία, έτσι για να
κινίζουν — λες και ντρεπόντουσαν για όσα
μου σπάει τα νεύρα).
φέτος περάσαμε — οι φυλλωσιές των πλα— Καλά μείνε με τις ελπίδες σου εσύ! Κι
τανιών στις ρίζες του Κισσάβου, ξεφεύγοεγώ με τις αναμνήσεις της πλημμυρισμένης
ντας νωρίς-νωρίς απ' το κιτρινισμένο φθι από μικρό μάνες παραλίας του καλοκαιριού,
νοπωρινό τους μοτίβο. Να ιμαστε, λοιπόν,
σιγομουρμουρίζω, έτσι για ν' ακούσει και
Σαββατοκύριακο και πάλι στην «Πλατιά
να μην ακούσει.
Αμμο» ουτ' ένα χιλιόμετρο δρόμο απ' την
Αυτό είναι νερό! Όχι εκείνο το θερμο
ασφαλτοσιά, που διασχίζει τα μισά παράλια
κήπιο του Αυγούστου. Δροσιά που ορμάει
της Λάρισας. Εγώ κι η Αμαλία, που επέμε
σ' όλα τα όργανα, τα αναζωογονεί. Ηδονή
νε — η αθεόφοβη, για να μη γράψω καμιά
χωρίς sex! Μερικές απλωτές κοντά-κοντά,
άλλη λέξη — να 'ρθει χωρίς βιβλία της Α'
μιας και ποτέ δεν ξεπέρασα εκείνο το παραΓυμνασίου, μόνο και μόνο μπας και την ίδια
μάζεμα στο ρέμα της Επανομής στα δεκαε
σκέψη σερφάρουν στο μυαλό τους οι καλο πτά μου χρόνια, που κόντεψε να με στείλει,
καιρινές φιλίες της σε τούτα τα ευλογημέ παρθένο ακόμα, για μια άλλη ζωή, σε μέρη
να μέρη. Λες και τα κινητά εξαφανίστηκαν
που δεν υπάρχουν.
αυτό το φθινόπωρο από τις τσέπες των μι
Γυρίζω ανάσκελα μ' απλωμένα τα άκρα
κρών και μόνη επικοινωνία τα «θέλω» της
μου όλα. Τουλάχιστον αυτό το έμαθα καλά.
σκέψης τους.
Και το νερό, σε τούτα τα μέρη, μ' έμαθε και
Με το που φτάσαμε, παρατάμε στο τρο
μένα και με κρατά στον αφρό του χωρίς κα
χόσπιτο τσάντες με ρούχα, κουβέρτες — σ'
μιά προσπάθεια. Δική μου ή δική του. Μά
αυτά τα μέρη δροσιά η νύχτα κατεβάζει — τια κλειστά, έτσι ν' ακούω τις θυμοσοφίες
και το ρακί, φοράμε τα μαγιό μας και τίποτ'
από ορδές ψαριών που κάτω μου περνούν.
άλλο και κουτρουβαλάμε κατά τη χρυσή
Και το πέρα-δώθε της κόρης μου, χωρίς βα
άμμο, τη στολισμένη με μικρά βοτσαλάκια
τραχοπέδιλα, κάμποσα μέτρα πιο βαθιά απ'
λογιών-λογιών χρωμάτων. Μια εκατοντάδα
όπου εγώ συνήθως σεργιανάω.
μέτρα η παραλία απ' την περιουσία μας, «το
— Αμαλία! Αμαλία!
οικόπεδο», που η Αμαλία φρόντισε γι' αυτή
Τι τσιρίδα κι αυτή! Και ας είναι καμιά εβδο
να «διασφαλίσει» — στα λόγια βέβαια γιατί
μηνταριά μέτρα μακριά, όπως, ανοίγοντας
για τη διαθήκη ή τη μεταβίβαση θ' αργήσει
το ζερβί μου μάτι, το έκοψα. Την τσιρίδα την
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κατάλαβα ποιανής είναι, πριν το μάτι μου
πάρει λοξά τη Βάσω του Ευριπίδη. Τι στο
καλό, ολόκληρο καλοκαίρι — τι καλοκαίρι,
πέντε- έξι Παρασκευοσαββατοκύριακα όλα
κι όλα, — και δεν θα την προσδιόριζα με το
που θα την άκουγα;
Σιγά μην την κατάλαβε, την τσούπρα
μου, η Βάσω, μέσα στο νερό. To AUDI θα
είδε πάνω «στο οικόπεδο» και θα' τρεξε
κατά μεριά μας.
Μα πως μπορεί, αναρωτιέμαι, τα «θέλω»
μόνο στα μικρά παιδιά να συμβαίνουν; Πεί
ραζε να 'ταν και κανα δυο-τρεις μικρομανάδες γύρω μας;
Κλείνω τα μάτια, όχι για ν' αναλογιστώ,
αλλά για ν' αποφύγω το νερό που ρίχνει στο
πρόσωπό μου το όρμηγμα της κόρης μου
προς την αγκαλιά της φίλης της απ' τα παλιά
{τούτου του καλοκαιριού δηλαδή).Τουλάχι
στον ξέρω πλέον ότι θα είμαι για ώρες μό
νος στα διαλείμματα των συλλογισμών και
στα κενά της σκέψης μου. Την πάρλα τους
θα πάνε στα βράχια πέρα, στην άκρη της
«Πλατιά Άμμου», να τη συντροφεύσουν. Με

τα βράχια.
Πέντε λεπτά θα κράτησε θαρρώ αυτή η
ευτυχία της σιωπής. Και ύστερα οι τσιρίδες
τους το αίμα μου πάγωσαν, σαν μια οχιά
να ύψωνε το πλακουτσωτό κεφάλι της,
πόντους μόνο μακριά απ' τα ποδάρια μου.
Ορμάω κατά το μέρος τους. Πριν φτάσω ως
κεί που ήτανε, το είδα και κατάλαβα. Πώς
«'ξώκυλε» σ' αυτή την παραλία και βρήκε
να κρυφτεί μισό στο νερό και τ' άλλο έξω
στην άμμο, δίπλα σ' αυτό το βράχο, ίδιος σε
χρώμα με το χρώμα του; Με μάτια ανοιχτά,
υγρά κι ένα βλέμμα που η θλίψη του σε τσά
κιζε και μια μπουνιά μικρού παιδιού κόκκι
νη τρύπα στα πλευρά του, ποιανού αλήθεια
εγκληματία των θαλασσών δημιούργημα;
Και τα παιδιά — μαζί κι εγώ — το κλάμα
του προσέξαμε. Του άλλου δελφινιού, που
λίγες οργιές πιο πέρα, κοίταζε μια κατά μας
και μια το ταίρι του. Κι ήταν ένα κλάμα, ένα
βλέμμα, πέτρα στα χέρια αρχαίου λιθοξόου
που γίνεται μαχαίρι, και μ' ένα της έμπα σου
'σκίζε τα σωθικά.

α ξαπλώσω δίπλα σας; Δε σας πει ήταν, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και βάζει
ράζει... Ξέρω, έχειχώρο, οι δυο μας
τους ήρωες του να κάνουν ότι παλαβό του
είμαστε στην παραλία, αλλά ξέρετε,
κατέβει στο κεφάλι. Αυτό δεν πιστεύετε;
φοβάμαι μόνος μου. Δε θα σας ενοχλήσω,
Ε, λοιπόν, εγώ διαφωνώ. Πιστεύω ότι τα
να, θα ανοίξω τη ψάθα μου εδώ, και θα ξα μυθιστορήματα είναι βγαλμένα μέσα από
πλώσω. Θα είμαι ήσυχος.
τη ζωή και το συγκεκριμένο μάλιστα, του
Κοιτάξτε! Δελφίνια! Τι όμορφα που χο οποίου εξακολουθεί δυστυχώς να μου δι
ροπηδάνε πάνω στο κύμα... Δε σας πολυαφεύγει ο τίτλος, είναι εξαιρετικό, από τα
ενδιαφέρει, βλέπω. Δε σας αρέσουν τα δελ σημαντικότερα στην ιστορία της λογοτεχνί
φίνια; Α! Περίεργος τύπος, μου φαίνεται,
ας. Κατά συνέπεια, δε θα μπορούσε παρά να
είναι και άκρως ρεαλιστικό. Ε; Τι λέτε;
είστε. Σ' όλους αρέσουν τα δελφίνια.
Ξέρετε τι μου θυμίσατε τώρα; Ένα μυ
Και πόσο ρεαλιστικό είναι ένα μυθιστό
θιστόρημα που είχα διαβάσει παλιά, δυ ρημα, στο οποίο πραγματοποιούνται φό
νοι χωρίς λόγο; Κοιτάξτε, μερικές φορές οι
στυχώς δεν θυμάμαι τον τίτλο, του οποίου
συγγραφείς παραλείπουν κάποιες λεπτομέ
ο ήρωας είχε βγει βόλτα στην παραλία και
ρειες. Δεν μπορούν να μας τα λένε και όλα,
χωρίς λόγο, στα καλά καθούμενα που λένε,
δολοφόνησε έναν Αραβα που λιαζόταν αμέ πρέπει να δουλέψει λιγάκι το κεφάλι του
κι ο αναγνώστης... Μπορεί για παράδειγμα
ριμνος. Σκεφτείτε, χωρίς κανένα λόγο.
-λέω εγώ τώ ρα- ο ήρωας να ήταν κάπως
Βέβαια, θα μου πείτε, μυθιστόρημα

Ν

Γιώργος
ΝαΛμπαντίδης
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περίεργος, ιδιαίτερος, πώς να το πούμε,
και να έτρεφε μία ιδιαίτερη συμπάθεια για
τα δελφίνια. Τι πάθατε; Μη φοβάστε, ηρε
μήστε. Ηρεμήστε, είπα, κι ακούστε με. Ε,
στην περίπτωση αυτή, ο Αραβας που λέγα
με μπορεί να αδιαφορούσε γι αυτά, να μην
τα χώ νευε τα δελφίνια, ρε παιδάκι μου, να
ήταν αυτό που λέμε: εχθρός των δελφινιών.
Δεν εξηγούνται όλα τώρα; Ε; Είδατε που
συμφωνείτε λοιπόν;
Μην κοιτάτε το περίστροφο, εμένα να

κοιτάτε. Στα μάτια. Με ενοχλεί να μη με
παρακολουθούν, όταν μιλάω, το βρίσκω
εξαιρετικά αγενές. Έτσι μπράβο. Α, τώρα θα
μου πείτε πως τα συμπαθείτε τα δελφινάκια
εσείς... Αυτό δε θέλετε να μου πείτε; Χμμμ...
Εντάξει λοιπόν, ελάτε τότε να βαδίσουμε
μαζί προς την ακροθαλασσιά. Όχι μην το
παίρνετε μαζί σας, δε θα σας χρειαστεί εκεί
που πηγαίνουμε το. Ελάτε μαζί μου. Ελάτε!
Τα δελφινάκια θα χαρούν να σας δουν από
πιο κοντά.

μικρή ιστορία που
περιλαμβάνει δύο δελφίνια
Μηνάς
Παπαδόηουλος
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αρύ το πάπλωμα του Οκτώβρη της
Θεσσαλονίκης,
κοιμάσαι βαθιά,
πιάνεις καλύτερα τα σήματα από το
υπερπέραν. Ξύπνησα με μια αλμύρα
στόμα και κάτι λέξεις στο μυαλό να κάνουν
παράκληση. Δεν κάνω συχνά κοπάνες από
τη δουλειά, αλλά πού και πού, ο ετσιθελισμός μου δίνει μια και βάζει τον αυτόματο
πιλότο. Εκεί ξαφνικά μέσα στο 33, καθώς η
στρουμπουλή κυρία από πίσω στριμώχνε
ται για να κατέβει στη στάση Φλέμινγκ, μου
βγαίνει αυθόρμητα να την ακολουθήσω στη
βεβιασμένη της έξοδο. Και τώρα τι; Απένα
ντι μου, ένα κομμάτι Θερμαϊκού γυαλίζει,
λάμα μαχαιριού ένα πράμα.
Ταξί για ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. Βολεύει το
δρομολόγιο για Παλιούρι, προλαβαίνω και
τσιγάρο. Χρόνια οικογενειακές διακοπές
στο πρώτο πόδι, έγινε η επανάστασή μου
από την εφηβεία, να αποφεύγω αυτά τα
μέρη. Κι όμως οι συντεταγμένες με τραβούν
προς τα κει. Κατέβηκα στη στάση «Ξενία»,
λίγο πριν το χωριό. Αφημένο στη μοίρα του
εδώ και χρόνια το συγκρότημα, οι φοίνικες
στην είσοδο στέκονται σαν αποκαΐδια. Το
μπαουχάουζ των κτηρίων ακόμα επιβλητι
κό, κάθετο. Διασχίζω γρήγορα για να βγω
στην παραλία. Ο κολπίσκος επιτέλους στο
πιάτο. Πού το βρίσκει τόσο μπλε μέσα στη
γκριζάδα; Αμμος στα αθλητικά, οκλαδόν,
επιτέλους τσιγάρο. Μισώ τη φωτογραφία
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τοπίου, αλλά κάνω ένα ενοχικό κλικ με τη
μηχανή, έτσι, για ν' αποταμιεύσω.
Από τη μία άκρη του κόλπου είναι η πα
στο του κάμπινγκ του EOT και από την
ραλία
άλλη το μέρος που κάναμε ελεύθερο κά
μπινγκ οικογενειακώς. Ήταν βολικό μέρος.
Κάναμε το μπάνιο μας στις ντουζιέρες του
«Ξενία» και τα ψώνια μας από το μίνι μάρκετ
του κάμπινγκ. Και απολαμβάναμε το ακρωτήρι με τα βράχια - στο παιδικό μου μυαλό
το είχα κτήμα μας. Ούτε δεκάλεπτο από
το συγκρότημα, το χρονομετρώ και σήμε
ρα. Καταλαβαίνεις ακόμα τα σκαλάκια που
έσκαψε ο πατέρας μου και που οδηγούν στο
ξέφωτο. Το είχε ισιώσει καλά το μέρος με το
θείο μου. Βάζαμε και θειάφι γύρω γύρω για
τα φίδια και είχαμε το χαζόσκυλο για φύλα
κα στην άκρη. Υπήρχε ένα μικρό μονοπατά
κι πίσω, μέσα στα πουρνάρια, που οδηγού
σε σε ένα πιο μικρό ξέφωτο. Εκεί έστηναν
τις σκηνές τους οι Γιουκοσλάβοι, ο Ντράγκο
και η Μπίμπα. Άτεκνοι, αλλά αγαπημένοι
στα μεσήλικά τους. Θυμάμαι, όταν έλειπε
ο πατέρας μου για δουλειές και η μάνα μου
έτρεχε τα μεσημέρια να δει «Τόλμη και Γο
ητεία» στην τηλεόραση του ξενοδοχείου, οι
ξένοι ήταν εκεί. Η Μπίμπα, έψηνε τούρκικο
καφέ στο γκάζι. Παινευόταν πόσο καλό τον
έφτιαχνε στη γλώσσα της και το σέρβιρε
με κουλουράκια στο τραπεζάκι με το πλα
στικό λουλουδάτο σεμέν. Δε κοιμόντουσαν
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τα μεσημέρια, ο Ντράγκο διάβαζε και η
Μπίμπα έκανε βόλτες τη βελόνα στο ραδι
όφωνο. Μου χαμογελούσε συνωμοτικά και
μου σέρβιρε και μένα. Έκανα πως δεν είχα
καταλάβει πως είχε νερώσει λίγο από το
κατακάθι του μπρικιού και προσποιούμουν
βάλσαμο σε κάθε ρουφηξιά. Μου έβγαζε το
σπέσιαλ σερβίτσιο. Ένα από κείνα τα κιτς
που πουλάνε στους αμερικάνους τουρίστες.
Το ποτήρι είχε πάνω τμήμα τοιχογραφίας
από την Κνωσό και στο πιατάκι δυο δελφί

νια κυνηγούσαν γύρω γύρω να πιάσουν την
ουρά του άλλου. Βουτούσα το κουλούρι
στον καφέ να ρουφήξει και τα χάζευα. Πάνε
χρόνια που απαγόρεψαν το κάμπινγκ εδώ.
Θυμάμαι φάγαμε και ένα γερό πρόστιμο,
πριν εγκαταλείψουμε το μέρος για ενοικι
αζόμενα δωμάτια. Υπάρχουν ακόμα ίχνη
από φωτιές που άφησαν τίποτα έφηβοι στα
ντουζένια τους. Και σκουπίδια. Χάραξα κάτι
λέξεις στο έδαφος να κατοχυρώσω το κτή
μα και έφυγα για πίσω.

όλις δροσίσει ο καιρός, εκεί στις
εκκλησάκι ν' ανάψει το καντήλι. Ο δρόμος
αρχές του Οκτώβρη, δε μαζεύ της θα την οδηγήσει πάνω του. Θα της μι
εται η Λενιώ από το γιαλό. Τους
λήσει.
Κοσκινίζει τις λέξεις στο μυαλό του, μα
ζεστούς μήνες εξαφανίζεται σ' άγνωστες
του γλιστρούν σαν την ψιλή άμμο κι εκείνη
θάλασσες για τους πολλούς, μα τώρα ξαναπλησιάζει σχεδόν απειλητικά, κινδυνεύει
γυρνά. Όμοια με τα ψάρια που αδειάζουν
στ' αλήθεια να τη γνωρίσει και τα λόγια δεν
τα νερά, όταν η επιφάνεια σκοτεινιάσει από
σώματα, στρώματα, σωσίβια, σκάφη, πλω ταιριάζουν. Τελικά χρησιμεύουν περισσότε
ρο σε παρεξηγήσεις παρά σε συνεννοήσεις,
τές εξέδρες και έρχονται πίσω, όταν η φλύπρέπει
να περάσει την ίσαλο γραμμή, ν'
δα της θάλασσας βρει πάλι το χρώμα της.
αγγίξει
τα
ύφαλά της, όμως η γλώσσα του
Στο μικρό καφενεδάκι ο ίδιος φαντάρος
πλατσουρίζει
στον αφρό κι είναι σχεδόν δί
κάθεται στις αλυσοδεμένες καρέκλες. Ο
πλα του, όταν σκύβει το κεφάλι τρίβοντας
κυρ Νίκος αργεί τ' απογέματα μιας κι έκοψε
η κίνηση, αλλά ίσως και να μην έρθει καθό με μανία το αποτσίγαρο στην πέτρα.

Μ

λου.
Το βλέμμα του προσηλώνεται στο κορί
τσι. Η περπατησιά της είναι κάπως απότο
μη και πηδηχτή, σαν παιδική. Δεν έχει κα
ταφέρει να μάθει ούτε το όνομά της. Είναι
δυο βδομάδες που τη βλέπει σε κάθε έξοδό
του. Προτιμά να πηγαίνει μόνος στον καφενέ. Το σώμα του καίγεται με το τσίπου
ρο και την εικόνα της. Μερικές μέρες είναι
πολύ όμορφη, τα χείλη της πιο κόκκινα, τα
μάτια της ομιλητικά. Του χαμογελά, καθώς
τον προσπερνάει. Αλλες φορές τον κρατά
σε απόσταση, δεν τον προσέχει ή κάνει πως
δεν τον προσέχει. Είναι ακριβώς εκείνα τα
βράδια που δεν τον χωράει ο τόπος.
Αφήνει τις καρέκλες και πιάνείτα βράχια
στην άκρη του γιαλού κάτω από την Πανα
γιά τη Γοργόνα. Η Λενιώ πάντα ανοίγει το

Αντωνία
Ποτσιοδήμου

— Βλέπεις εκεί; του μιλά πρώτη και του
δείχνει δυο δελφίνια. Χτυπούνε τις ου
ρές τους στο νερό, πηδούν, στροβιλίζο
νται, ξαναβυθίζονται.
— Έχουν όμορφο σχήμα. Εμάς, τα χέρια
μας, τα πόδια μας φαίνονται τόσο γε
λοία, όταν τσαλαβουτάμε, συνεχίζει.
— Δε γεννηθήκαμε για το νερό, της απαντά.
— Όμως μας αρέσει. Θα 'θελα έτσι να κολυ
μπώ. Σαν πλάσμα που δεν ξέρει αν έχει
ουρά ή πόδια.
—- Δεν μου είπες το όνομά σου.
~~ Λενιώ. Εσένα;
~~ Δημήτρη. Γιατί ανάβεις το καντήλι κάθε
απόγευμα;
— Από συνήθεια, μάλλον. Μικρή μου λέγαν
πως η φλογίτσα αυτή είναι φάρος. Δεί-
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χνειτο δρόμο.

Απλώνει το χέρι του και παραμερίζει τη

Δημιουργεί όμως σκιές.

μικρή τούφα που έχει μπει στο στόμα της.

Δεν είναι κακό να φοβάσαι.

Εκείνη μουδιάζει. Κοιτάζονται από κοντά,

Είναι. Όταν, ας πούμε, περιμένεις κάποια
και τελικά δεν τολμάς να της μιλήσεις.

δεν ξεχωρίζει απ' τη δική της.

ολοένα πιο κοντά, μέχρι που η γεύση του

Θαλασσινή ιστορία
Αφροδίτη
Ποιμενίδου

Α

ρχίζει να σουρουπώνει και σε καμιά
ώρα θα είμαστε Πειραιά.

Ακουμπισμένος στη κουπαστή
αφήνω το βλέμμα να περιπλανηθεί. Μέσα
Οκτώβρη και ο καιρός παραμένει ακόμη
γλυκός. Μια αυξημένη υγρασία μόνο και
ένα ελαφρύ αεράκι μαρτυρούν ότι απο
χαιρετούμε το καλοκαίρι. Λίγα μέτρα πιο
πέρα δυο δελφίνια μας συντροφεύουν και
μοιάζουν να χαίρονται τα παιχνίδια τους. Τα
παρακολουθώ αφηρημένος και στο μυαλό
μου, άθελα, έρχεται ο Λευτέρης.
«Θα γίνω ασυρματιστής!» δήλωσε μια
μέρα, μετά την αποτυχία μας στις πανελλή
νιες.
Η μητέρα του έπεσε να πεθάνει. Μοναχογιό τον είχε.
«Τη φοβάμαι τη θάλασσα. Μίλησέ του.»
μου είπε. «Εσένα σε ακούει. Κολλητός του
είσαι. Μπαμπά καπετάνιο είχες. Ξέρεις!»
Πράγματι ήξερα.
«Η θάλασσα σ' αφήνει να ονειρεύεσαι,»
του είπα «μαχρειάζεται σύνεση. Σε δοκιμά
ζει και ζητά σεβασμό. Μπορεί να μαγεύει
τους ρομαντικούς αλλά οι ρεαλιστές επιβι
ώνουν.» Του είπα πολλά, του εξήγησα κάμποσα.
«Θα μπαρκάρω απάντησε. Το θέλω...»
Η μάνα απαρηγόρητη.
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Τον βοήθησα με τις οικογενειακές γνω 
ριμίες και τον ζήλεψα τελικά.
Τα χρόνια κύλησαν, τα ταξίδια πλήθυναν, τα λεφτά καλά, οι διακοπές του μεγά
λες. Πιο πολύ τον βλέπαμε απ' ό,τι παλιά.
Τον καλοτυχίζαμε. Κι εγώ σκεφτόμουν «την
αγαπά»... η θάλασσα σε διώχνει γρήγορα
αλλιώς!
Κι ήρθε ένα καλοκαίρι μακρύ. Γνώρισε
καί τηνΤασούλα και οι μέρες έγιναν βδομά
δες, μήνες. Αρχισαν τα όνειρα.
Με το τέλος του καλοκαιριού όμως η
πρώτη αγάπη τον ξανακάλεσε.
«Θα συναντήσω το καράβι στη Νάπολη», μας είπε. Αλλά βαρέθηκε να περιμένει,
νοστάλγησε και έφυγε να το βρει νωρίτερα,
στην Αλεξάνδρεια.
Το καράβι δεν έφτασε ποτέ στη Νάπολη.
«Ναυταπάτη ήταν», είπε ο μπαμπάς μου
οργισμένος. «Δεν είναι η πρώτη φορά που
θυσιάζουν ένα σαπιοκάραβο για την ασφά
λεια.»
Ελπίζω αυτό το τελευταίο να μην το
άκουσαν ποτέ οι γονείς.
Το νυφικό της Τασούλας έμεινε με τις
καρφίτσες. Και η ίδια δεν άντεξε. Προτίμη
σε να πάει να τον συναντήσει πριν την ώρα
της. Για να ταξιδεύουν μαζί στα γαλανά
νερά σαν δυο παιχνιδιάρικα δελφίνια.
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ύννεφα δεν υπήρχαν πια για να μας
ξεγελάσουν. Ο ήλιος ίσα-ίσα μας
ακουμπούσε και μας ζέσταινε. Περ
πατούσαμε στην παραλία, ο μικρός
—•τότε θα 'ταν δε θα 'ταν τρία— στριφογύ
ριζε γύρω μας και έριχνε με δύναμη στη
θάλασσα βότσαλα. Του άρεζε να τα βλέπει
έτσι όπως βυθίζονταν. Μια στιγμή τον βλέ
πω ακίνητο και μετά να χοροπηδάει πάνω
κάτω και να φωνάζει «Δεφίνια, δεφίνια!».
Ναι, μπροστά στα μάτια μας δυο δελφίνια
σ' ένα ασυμφώνητο κρυφτό μαζί μας. Μόλις
το ένα αποφάσιζε να βγάλει το κεφάλι του
επάνω, το άλλο βουτούσε μέσα και πάλι το
ίδιο. Ένα τσακ κι είχα τραβήξει τη πιο όμορ
φη φωτογραφία στο μυαλό μου. Τότε ήρθε
και κείνη η γλυκιά ανάμνηση της ιστορία
της μάνας μου, να μη μου τη σβήσει ποτέ
από τη μνήμη.
Αρχίζω να τη λέω στο γιο μου, Ήτανε μια
ιστορία που πήγαινε από στόμα σε στόμα
και από δελφίνι σε δελφίνι. Μια φορά, μια
οικογένεια δελφινιών -μπαμπάς, μαμά και
το μικρό τους- κάτι σαν τη δική μας οικογέ
νεια δηλαδή, κολυμπούσαν αμέριμνοι κατά
μήκος της ακτής, όταν η μαμά εντόπισε ένα
κοπάδι ανθρώπων στην παραλία. Ο μικρός
αμέσως ρώτησε «Τι είναι αυτοί;» «Ανθρω
ποι» του απάντησε η μαμά. «Τους πετυχαί
νεις όλους εδώ την ίδια ακριβώς εποχή κάθε
χρόνο». «Και τι κάνουν;» «Σκεπάζονται με
κρέμες και λάδια και μετά ψήνονται στον
ήλιο μέχρι να τσιτσιρίσουν». «Τους τρώμε;»
«Δε θα ιθελα στο στομάχι μου τίποτα ψημέ
νο στον ήλιο και γεμάτο άμμο. Ασε που με
όσα τρέφονται και όπως ζουν είναι από μό
νοι τους αρκετά ανθυγιεινοί». «Και τότε τι
κάνουν;» Ήρθε η σειρά του μπαμπά να απα
ντήσει «Κάνουν τον κόσμο μας ένα γιγάντιο
σκουπίδι!» «Ο πατέρας σου είναι πολύ ευ
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αίσθητος με το θέμα αυτό» εξήγησε η μαμά
«Από τότε που βούτηξε μέσα σε οχτακό
σιους τόνους απλωμένου πετρελαίου, έγινε
μου ψάρι! Μύριζε απαίσια απ' τα βράγχια
άλλο
μέχρι την ουρά για βδομάδες ολόκληρες!»
Αυτή την απάντηση θυμάμαι, όταν την
πρωτάκουσα, δεν είχα σταματήσει να γ ε
λάω! Και έβλεπα και το γιο μου τώρα να
κοιτάζει τα δελφίνια, να ακούει την ιστορία
και να ταξιδεύει το μυαλό του. Μα κάπου
εκεί στο τέλος της ιστορίας, χάθηκαν και τα
δελφίνια αφήνοντας πίσω τους μονάχα τον
ήχο απ' την τελευταία τους βουτιά, μέχρι να
ανακατευτεί και αυτός με τη θάλασσα.
Τώρα κάτι άλλο τράβηξε την προσοχή
μου. Ένα βαρύ χέρι εμφανίστηκε. Πέταξε
ένα κόκαλο σ' ένα σκυλί. Ο σκύλος το πήρε
και το έγλειφε. Πρόσωπο δε ξεχώριζες, το
καπέλο χαμηλά και δίπλα του ένας σάκος.
Πλησιάσαμε κι άλλο. Ήταν ένας γεράκος.
Πρέπει να ιχε πιει και κάνα δυο ουζάκια.
Μας έπιασε στην κουβέντα. «Ελάτε κοντά
να σας κεράσω. Μη φοβάστε». Το πρόσω
πό του τώρα φαινόταν καθαρά, χαραγμένο
από την αλμύρα του Αιγαίου. «Εμένα που
με βλέπετε ήμουνα η ψυχή τους» κι έδειξε
τα καράβια που ιταν αραγμένα στο λιμάνι.
«Έχω καπετανεύσει σε πολλά ποστάλια και
δεν αντέχω να τα βλέπω έτσι δεμένα. Ναι,
παλιά σκαριά δε λέω, αλλά στην εποχή τους
ήταν καλά πλοία. Πήγαινα κι έφερνα κόσμο
μ' αυτά εκεί που σκίάζονταν τα άλλα, τα πιο
καινούργια. Αλλά τι τα θες, ρήμαξαν κι αυτά
όπως κι εγώ κι έριξαν άγκυρα». Γύρισε το
βλέμμα απ' την άλλη να μην τα ιχει απέναντι
του καί πήρε το σκυλί στα πόδια. Ο μικρός
άρχισε να μας τραβάει από το χέρι. Χαιρετή
σαμε και προχωρήσαμε. Τελικά, η παραλία
έχει πάντα μια θέση για όλους.

Θεανώ
Σιαμέτη

ΕΛένη
Σωτηρίου

Δεν ήθελα να σου πω. Δε θέλω να έχουν λό
α πόδια της βυθίζονται στην άμμο.
Κάθε δεύτερο βήμα κάνει ένα λοξό
για τα συναισθήματα.
αριστερά. Στα δεξιά, στο βράχο που
Περνάει το χέρι στα μαλλιά της. Το τρά
κλείνει την παραλία, κάθεται ένα ζευγαρά
βηγμα παραμορφώνει το πρόσωπό της.

Τ

κι.

Ένα βήμα πριν τη θάλασσα σταματά
ει. Κάθεται. Το κύμα σκάει με ρυθμό στην
άμμο. Δεν κάνει αφρό. Γλύφει απαλά την
άμμο και γυρνάει πάλι πίσω. Έτσι απλά. Σαν
να μετάνιωσε που ήρθε.
Ο νεαρός παίρνει αγκαλιά την κοπέλα.
Κοιτάζουν τη θάλασσα. Είναι όμορφη αυτή
η ώρα της ημέρας. Ο ήλιος δύει βάφοντας
το νερό. Το ιώδιο μυρίζει έντονα. Κάτι μαυ
ρίζει κοντά στη γραμμή του ορίζοντα. Σαν
δελφίνια, που αναπηδούν στο νερό.
Τυλίγεται στη ζακέτα. Τα παπούτσια δεν
θα τα φορέσει. Δεν θέλει να δεχτεί ότι το
καλοκαίρι πέρασε. Αφήνει το βλέμμα να περιπλανηθεί. Η ερημιά και η ηρεμία ταξιδεύ
ουν το μυαλό.
— Άννα! Η φωνή ακούγεται από πίσω.
Δε γυρίζει.
— Τι θέλεις πάλι;
— Να μιλήσουμε.
—Τι έχουμε να πούμε;
— Για μας.
— Για μας! Νωρίς το θυμήθηκες...
Ανάβει ένα τσιγάρο. Με δυσκολία. Τα χέ
ρια της τρέμουν. Τα μάτια της χάνονται στη
γραμμή του ορίζοντα. Τα μισοκλείνει.
—Τι σκέφτεσαι; λέει αυτός.
— Τι σκέφτομαι; Πάντα αυτό ρωτούσες.
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— Δε θέλω να φωνάζουν οι σκέψεις μου.
Ακου «τι σκέφτομαι». Μια φορά στα πεντέμισι χρόνια είπα να μιλήσω και δε μ' άφη
σες. Δε σε νοιάζει. Ούτε νοιάστηκες τόσα
χρόνια τι κάνω. Τι αισθάνομαι. Πώς ζω. Τι
σημασία έχει, λοιπόν;
Γυρίζει τα μάτια προς το βράχο. Κι ύστε
ρα προς τον ουρανό.Ύστερα τα κλείνει.
— Έχει σημασία. Θέλω να τα βρούμε.
Κοίταξέ με, επιτέλους.
Δε γυρίζει. Δεν έχει νόημα, λέει και ση
κώνεται απότομα.
— Μα θέλω να είμαστε μαζί. Είμαι εδώ
τώρα.
— Δε φτάνει.
— Άκουσέ με...
— Αρκετά!
Γυρίζει προς το καφενεδάκι. Τα πόδια
της βαριά βυθίζονται στην άμμο, Προχωράει μόνο ευθεία. Το ζευγαράκι μπορεί και να
'φύγε. Ο ήλιος έχει κρυφτεί στο βουνό. Το
φως έχει λιγοστέψει.
Ένα κοριτσάκι τρέχει προς το μέρος της.
— Άντε μαμά... Σε φωνάζαμε και δεν γύ
ρισες. Δε μας άκουγες; Γιατί κάθισες στην
αμμουδιά μόνη σου;
— Χάζευα... Χάζευα τα δελφίνια, μωρό
μου.

ΠΕΖΟ ΣΛΟ ΓΟ Σ

Οι απρόσμενες συναντήσεις

μια σύντομη συνάντηση
νές επιθυμίες και μισοτελειωμένα όνειρα.
ά 'πρεπε να είχε μόλις τελειώσει η
Η καρδιά της πήγαινε σαν ωρολογιακός
αστρική βροχή, όταν η Γιοσίμι ήρθε
πρόσωπο με πρόσωπο με τα ροζ
εκρηκτικός μηχανισμός. Μια ιαχή την επα
Το δεύτερο ροζ ρομπότ, με όνομα
ρομπότ στο σημείο που η Γκριν Ρίβερνέφερε.
συ
ναντά το μπαρ «La Salle» με τη μπλε ανά «Ubrk» στάθηκε εμπρός της και την προστά
τεψε από το φονικό όπλο του «Rosemary».
γλυφη πινακίδα. «Όλες αυτές οι στιγμές θα
χαθούν σαν δάκρυα στη βροχή» σκέφτηκε
Η γιαπωνέζα με το παλιομοδίτικο ντύσιμο
δεν είχε αντιληφθεί τίποτα τόσο καιρό. Το
η μικροσκοπική Γιαπωνέζα. Την περίμενε χρόνια αυτή τη στιγμή. Χούφτωσε το
ροζ ρομπότ την είχε παρακολουθήσει παλιότερα, να βάζει τάξη στους δρόμους του
αλανιάρικο σιδερικό της, ένα Μπλούνταστ
737'Δ, χειροποίητο και φόρεσε το πιο ψεύτι Σαν TopOL. Την είχε ερωτευτεί με την πρώτη
ματιά. Το άρωμα βανίλιας που φορούσε. Τις
κο χαμόγελο θάρρους που διέθετε. Έκλεισε
αφέλειες της. Εκείνος είχε μόλις αποφοιτή
το μάτι στον Ζιντάν, στο σκύλο με τα τρία
σει από τον κύκλο σεμιναρίων Ανωνύμων
πόδια που ανήκε στον αιωνίως νυσταλέο
ταχυδρόμο της πολιτείας και δαγκώνοντας
Συναισθηματικά Καταπονημένων Ανδροτα χείλη προχώρησε ακάθεκτη. Ήταν η τε ειδών». Εκείνη την Κυριακή του Ιούνη του
2085, ένιωσε τα σκουριασμένα πόδια του
λευταία φορά που τον έβλεπε. Δεν το ήξερε
να λυγίζουν. Ηλεκτροσόκ. Ζούσε για αυτή
τότε. Ο Ζιντάν δεν την ανπλήφθηκε καν.
Προσηλωμένος στην καθημερινή του ενα ακριβώς τη στιγμή. Να σώσει τη Γιοσίμι απ'
σχόληση: να δαγκώνει με δύναμη το φεγγά το θάνατο. Γιατί ήξερε ότι οι «δικοί» του,
την είχαν βάλει στο μάτι. Εδώ και καιρό.
ρι. Για μια στιγμή η κόκκινη αναλαμπή απ'
— Φύγε απ' τη μέση, απείλησε ο τεράστι
τη ζώνη της Γιοσίμι, συγκρούστηκε με τη
ος Rosemary.
ρυθμική μελωδία του Ντέιβιντ Μπάουι που
Αν έχει μείνει κάτι σε αυτόν τον αλλόκο
σφύριζε. Για να πάρει κουράγιο.
το κόσμο είναι τα δάκρυα. Καί το κονσερβο
Τα τρία, χρώματος ροζ, ρομπότ την πεκούτι με τη μεταλλική λάμψη και τη διχα
ρίμεναν εδώ και ώρες. Το πιο ογκώδες, με
σμένη προσωπικότητα βούρκωσε.
τη μεταλλική ταυτότητα στο λαιμό του να
— Σ' αγαπώ. Αλλαξες τη ζωή μου Γιοσί
αναγράφει «Rosemary» βροντοφώναξε με
μι...
ύφος αυτοκρατορικό:
Χωρίς κόπο δυο δάκρυα κύλησαν στο
— Libera me, Domine
παγωμένο του πρόσωπο. Πίστεψε ότι ίσως
—Τι θα πει αυτό? ψέλλισε η Γιοσίμι
με κάποιον μαγικό τρόπο να έφταναν και
— Κύριε Ελέησον. Ήδη θα πρέπει να θε
στα δικά της μάτια. Τον κοίταξε με καθησυωρείς τον εαυτό σου νεκρό.
Η Γιοσίμι δεν τρόμαξε διόλου. Ήταν κα χαστική συμπόνια και εφιαλτική αμηχανία.
— Σ' ευχαριστώ. Γιατί δεν...
θήκον της να νικήσει αυτές τις διαβολικές
Μια λεπτή λευκή ακτίνα τρύπησε το
μηχανές. Τράβηξε τη σκανδάλη και ένας
πνιγηρός θόρυβος συνοδέυσε την κιτρι σώμα του Ubik, Σμπαράλια, Λιωμένα κομ
μάτια παντού. Εκανε να φύγει. Τα πόδια της
νοπράσινη λάμψη του λέιζερ που χύθηκε
κόλλησαν. Μαγνήτης. Έριξε το βλέμμα της
βιαστικά από το όπλο της. Το ρομπότ δεν αυ
πάνω του. Το κεφάλι του κομμένο. Δυο αυ
σθάνθηκε τίποτα. Ίντσα δεν κινήθηκε. Ήταν
λάκια σε αυτό που έμοιαζε με μάγουλο. Απ'
τόσο καλά θωρακισμένα το περίβλημά του,
το χέρι του Rosemary μια δεύτερη βουβή
«made in U.S.S.R.» έγραφε, που το λέιζερ
ακτίνα συνάντησε το σώμα της Γιοσίμι... Ο
της Γιοσίμι έμοιαζε με νεροπίστολο.
ροζ γίγαντας πλησίασε. «Τι είναι άραγε αυτό
Ο αέρας σφύριζε σαν δολοφόνος, ενόσω
η νύχτα έπνεε τα λοίσθια. Φ-Ο-Β-Α-Μ-Α -1 το υγρό κάτω από τα μάτια της;» αναρωτή
θηκε πριν το πρώτο φως του ήλιου τον τυ
ξέφυγε από τα χείλη της Γιοσίμι. Σκέφτηκε
πως η ζωή είναι ιδρωμένος φόβος, σκοτει φλώσει.

Θ

Πέτρος
Αλμπάνης
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σε συνάντησα
Νόρα
Αναγνώστου

I

οντοστάθηκα στη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου. Έμεινα να κοιτάζω το είI ^ ^ δ ω λ ό μου στο τζάμι. Με στενοχώρη
σε η μορφή μου, γερασμένη, και να γέρνει
στο πλάι ο δεξιός μου ώμος και όλο το σώμα
απ' το βάρος της τσάντας. Τι σκεφτόταν ο
κόσμος που μ' έβλεπε; Ένας καθηγητής που
τρέχει από σπίτι σε σπίτι. Κάθε μέρα, δέκα
ώρες και πάνω μάθημα, η κάθε φορτωμένη
μέρα ήταν πια ένα βάρος στο στήθος μου.
Μου ερχόταν στο μυαλό ο εμποράκος στην
ταινία, που πέθανε από πλήξη. Θα μπορού
σα να το πάθω κι εγώ. Το μυαλό μου δεν
πάει καλά τελευταία. Όλο φαντάζομαι ει
κόνες άλλες. Όσο κάνω μάθημα, σώματα
γυναικεία γυμνά, έτσι, για να ξεφεύγω, και,
όταν σχολάω, μια θάλασσα καλοκαιρινή, να
κολυμπήσω και να δροσιστώ. Πήγαινα βα
ρύς προς το αυτοκίνητο.
Σε συνάντησα μετά από λίγο, καθώς
περνούσα τη διάβαση στην Εγνατία. Δια
σταυρωθήκαμε αλλά ο καθένας συνέχι
σε τον δρόμο του γιατί η πρώτη ματιά δεν
πρόλαβε να πιστέψει αυτό που είδε. Αλλά,
όσο κρατούσε το κόκκινο φανάρι, γυρίσαμε
πίσω και οι δυο, και συναντηθήκαμε πάνω
στη διπλή γραμμή. Το πράσινο άναψε, γ έ
μισε ο δρόμος αυτοκίνητα κι εμείς μείναμε
εκεί, περίκυκλωμένοι, να κοιταζόμαστε και
να γελάμε. Είχες δροσιά, την ακούμπησαν
τα δάχτυλα μου στο πρόσωπό σου.
Τώρα, δέκα λεπτά μετά, πίνουμε κάτι
μαζί. Προσπαθώ να σχηματίσω ξανά την ει

κόνα σου, έχω τόσα χρόνια να σε δω. Έχεις
δροσιά, στα λυτά σου μαλλιά και στα χρω 
ματιστά σου ρούχα. Κάτω απ' το γυάλινο
τραπέζι βλέπω τα πόδια σου μέσα σε κάλ
τσες διαφανείς, τσιτωμένες. Μιλάμε, μιλά
με ώρα πολλή. Με θυμάσαι, λες, να πουλάω
εφημερίδες στα σκαλιά της Φυσικομαθη
ματικής, ερχόσουν και αγόραζες μόνο για
να μου μιλήσεις. Σου λέω για τους συντρό
φους που δεν έχω πια, μιλάς για πόλεις, για
παιδιά, νιώθω σαν ν' ακούω μετά από καιρό
ιστορίες καινούριες. Χαμογελάς, σχεδόν γ ε
λάς.
Προχωράμε προς το σπίτι σου και σε
μυρίζω κάτω απ' την ίδια ομπρέλα. Σε θυ
μάμαι. Καθώς μπαίνουμε στο ασανσέρ του
σπιτιού σου, μπροστά στον καθρέφτη, θυ
μάμαι την ελιά που έχεις ανάμεσα στα στή
θη σου. Χαμηλώνω τα μάτια. Αναρωτιέμαι
αν πηγαίνουμε πάνω ή κάτω στον χρόνο. Η
σάλα έχει ένα μεγάλο παράθυρο στον δρό
μο. Θέλω να σε φιλήσω. Καθώς σε φιλώ,
δαγκώνω με ζήλεια μέσα στο στόμα σου τα
χρόνια που πέρασαν. Με τραβάς στο κρεβά
τι, κάτω από το παράθυρο, κολλάω πάνω
σου, ακούγονται απ' το δρόμο φωνές,-ποιος
έσβησε τα φώτα;-με φιλάς, παράλυτος και
υγρός βλέπω έξω, στο φως του δρόμου, τη
ζωή ν' αλλάζει σχήματα και μορφές.
Κι αν σου μιλώ τώρα, είναι γι αυτά που
δεν μιλιούνται, και για τα λυτά σου μαλλιά
και τα χρωματιστά σου ρούχα, μίλα, να χαρείς, γέλα λίγο ακόμη.

κάπου σε ξέρω*1
Παναγιώτης
Αργυρόπουλος
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■ • ■■ο καράβι αγκομαχούσε απ' τις ορδές
I *ων τουριστών. Το γέρικο σκαρί του
1
άφηνε έκθετα τα σημάδια της αθλι
ότητάς του. Στο κατάστρωμα η μυρωδιά
αντηλιακών ανακατευόταν με την ξινίλα
του ιδρώτα και μέσω της θαλασσινής αύρας

έσβηνε σταδιακά, αφού πρώτα κακοποι
ούσε τα ρουθούνια των ταλαιπωρημένων
επιβατών.
Οι άδειες θέσεις στο κατάστρωμα λιγο
στές. Έτσι, ο Νικηφόρος προτίμησε ν' αγκα
λιάσει την κουπαστή και να αφεθεί στις δι-
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κές του εσωτερικές περιπλανήσεις αντί να
καταγράφ ει με το βλέμμα του στιγμιότυπα
από ξένα φιλιά, χάχανα και αστεϊσμούς,
που δεν αφορούσαν τον ίδιο.
Πήγαινε στη γενέτειρά του, την πεταλουδόσχημη Αστυπάλαια. Αυτή τη φορά
οριστικά. Προσφάτως απολάμβανε το προ
νόμιο του πρόωρα συνταξιοδοτημενού και
το πατρικό του σπίτι ήταν έτοιμο να δεχτεί
τον επαναπατρισμό του. Εκεί θα άνοιγε
ξανά την ταβέρνα που είχε παλιά ο πατέρας
του και την οποία περιφρόνησε αρχικά, για
να ζήσει της υποσχέσεις της μεγαλούπολης,
στριμωγμένος σ' ένα μίζερο αστυνομικό
τμήμα του κέντρου της Αθήνας, όπου εργα
ζόταν ως αστυφύλακας.
Στο θέμα οικογένεια χαΐρι δεν είχε. Μια
γερμανίδα ερωτεύτηκε στα δεκαοχτώ του
καί της άφησε διαπιστευτήρια του έρωτά
του ένα παιδί. Της πρότεινε να παντρευ
τούν καί να ζήσουν μαζί στην πρωτεύουσα.
Προσέκρουσε πάνω στην άρνησή της, γιατί
αυτή ήταν ερωτευμένη με το νησί περισ
σότερο απ' ότι μ' αυτόν. Έτσι τον άφησε κι
έφυγε για το Μόναχο.
Απορροφημένος από τις αναδρομές του
άργησε να αντιληφθεί έναν επίμονο πόνο
που δυνάμωνε τις σφυριές στο στήθος του.
Μαθημένοςήταν σετέτοιου είδους συμπτώ
ματα άγχους και μοναξιάς και δεν έδωσε
πολλή σημασία. Γύρισε το κεφάλι του στο
πλάι. Δυο μέτρα πιο εκεί αντιλήφθηκε έναν
νεαρό ξανθό να ακουμπάει στην κουπαστή
και να τον κοιτάει επίμονα. Πήρε το βλέμμα
του απότομα από ντροπή, αφού σημάδια
πρότερης γνωριμίας δεν βρήκε εν πρώτοις.
Δευτερόλεπτα μετά ξανακοίταξε. Ο νεαρός
του πρόσφερε ένα πλατύ χαμόγελο.
Μου κάνει καμάκι ή κάπου τον έχω γνω-

ρίσεί; αναρωτιόταν. Τους ξέρω εγώ κάτι
γλυκούληδες που δεν τιμάνε καθόλου τα
παντελόνια τους. Με είχαν μουρλάνει στο
καμάκι και στην Αθήνα κάτι τέτοιοι.
Ξαναπήρε το βλέμμα του αφήνοντας
την περιφρόνησή του στο νεαρό, που κα
τακαλόκαιρο ήταν ντυμένος με κουστούμι,
λινό βέβαια αλλά κουμπωμένος τέρμα και η
γραβάτα σφιχτή,
Με την άκρη του ματιού του έπιασε την
κίνηση του νεαρού. Είχε πλησιάσει ακόμη
πιο πολύ κοντά του. Θα τον έβριζε, αν έκανε
κάποια χειρονομία. Του έριξε μια θυμωμένη
ματιά, έτοιμος για επίθεση. Και τότε λιγώ
θηκε. Αυτά τα μάτια κάπου τα ήξερε. Δυο
γκριζοπράσινα μάτια που τον κοιτούσαν
στοργικά ένα χρόνο πριν, όταν τον έβγαλαν
βαριά χτυπημένο από το τρακαρισμένο του
αυτοκίνητο. Ήταν προφανώς ένας από τους
περαστικούς που σταμάτησαν να βοηθή
σουν. Φορούσε και τότε λευκό κοστούμι και
του χάιδευε το μέτωπο.
Μα ναι, ήταν ο ίδιος. Ετοιμάστηκε να του
μιλήσει και ο πόνος στο στήθος επανήλθε
δριμύτερος. Έκανε μια κίνηση σα να ήθελε
να ξεκουμπώσει τη γραβάτα που δεν φο
ρούσε. Κοίταξε τον νεαρό μίσοπνιγμένος
από το δριμύ σφυροκόπημα. Και τότε πα
ρατήρησε ότι στο χέρι του ο ξανθός άντρας
κρατούσε ένα γράμμα, που του το πρόσφε
ρε. Διακρινόταν καθαρά το όνομά του στη
θέση του παραλήπτη.
Ο Νικηφόρος δεν πρόλαβε να το ακουμπήσει. Έπεσε στο κατάστρωμα αφήνοντας
την τελευταία πνοή του. Οι επιβάτες έτρεξαν προς το μέρος του αναστατωμένοι. Ο
ξανθός άντρας κοιτούσε αμέτοχος προσπα
θώντας να συγκρατήσει τα φτερά του κάτω
απ' το λευκό σακάκι.

φχοοα ξημερώματα στο σταθμό. Ήθελα να πάρω το πρωινό τρένο. ΛιγότεL · ρος κόσμος. Λιγότερη όρεξη για κου
βέντα. Κάθισα παράθυρο. Έβγαλα το βιβλίο
μου. Δεν κοιμάμαι σε διαδρομές. Ούτε σε
πτήσεις. Και στη Νέα Υόρκη ξύπνια πήγα,

όλο τον ουρανό, με τον Ρόκυ δίπλα μου να
μου μιλά ακατάπαυστα. Μετανάστης με
αλυσίδα φαστφουτάδικων αυτοκινήτων ο
Ρόκυ. Έφτιαχνε «χοτ ντοκς» στα πανηγύρια.
Είχε και τη φωτογραφία του μπροστά στα
φορτηγάκια, να καμώνονται οι υπάλληλοι

μ η

Μαρίνα
ΑρμεύχΠ
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των τριών δολαρίων την ώρα, πως το αφε
ντικό είναι ο σωσίας του Σιλβέστερ Σταλόνε.
Πέρασαν είκοσι λεπτά κι εγώ είχα απορροφηθεί για τα καλά στο βιβλίο μου. Ξαφ
νικά τον είδα στο τζάμι. Στεκόταν στο διά
δρομο και κοίταζε διατακτικός τις άδειες
θέσεις. Ο κάμπος τον διέσχιζε. Το στομάχι
μου άδειασε κυριολεκτικά από όλο το αίμα.
«Όχι εδώ, όχι εδώ», σκεφτόμουνα.
Κάθισε απέναντί μου και κοιτούσε αφηρημένος έξω. Εξηντάρης πια και κάτι. Σχε
δόν όλα άσπρα τα μαλλιά του. Αξύριστος.
Ψηλός, λεπτός, ελαφρά καμπουριασμένος.
Κρατούσε ένα σακίδιο άδειο. Το έσυρε πρό
χειρα δίπλα στα πόδια του. Φαινόταν κου
ρασμένος. Απλυτος, ασιδέρωτος. Η ανάσα
του έζεχνε.
— Βρωμάς, του είπα.
— Είπες κάτι κορίτσι, απάντησε,
— Είπα βρωμάς, σήκω και φύγε από
μπροστά μου.
— Δε φεύγω, είπε. Και με κοιτούσε στα
μάτια όσο μπορούσε να κρατήσει το βλέμ
μα του ίσιο.
— Να φύγεις τώρα. Του είπα χαμηλόφω
να. Αλλιώς θα φωνάξω να σε πετάξουν έξω
σηκωτό.
— Τι ζόρι τραβάς μωρή, μου είπε. Σε
ξέρω κι από πριν;
Με ξέρεις παλιόγερε. Με γέννησες. Με
έκανες εφτά χρονών στο μονάρι της Ανω
Πόλης. Με σάπιζες στο ξύλο λες κι έφταιγα
που γεννήθηκα. Έστειλες τη μάνα μου στο
νοσοκομείο κι έκανες τη μικρή να ξυπνά
ακόμα στα τριάντα της και να τρέμει από το
φόβο. Δε με βάζει ο νους σου, ε!
Είμαι εγώ. Που στα δεκαπέντε μου σε
είδα στην Αριστοτέλους και σε έφτυσα και

με είπες «πουτάνα» κι εγώ έφυγα τρέχοντας
και τρέχω ακόμη.
Κοιτούσε αμίλητος. Έγώ δεν τον κοιτούσα
πια. Κοιτούσα ένα τριαντάρη με καμπάνα
παντελόνια να βγάζει τη ζώνη του και να με
χτυπά.
Σε ξέρω καλά. Κοπρόσκυλο. Παράσιτο.
Ρουφούσες το αίμα της, τον κόπο
της, τη ζωή της. Την
έβαζες να κάνει τρεις δουλειές για να τη
ρημάζεις όποτε έμπαινες σπίτι.
Δε με θυμάσαι, ε! Που
σου πέταξα τα ρούχα σου στο δρόμο,
εφτά χρονών παιδί κι εσύ φώναζες
κι έβριζες όλη νύχτα και
σε μάζεψε το «εκατό». Νομίζεις ακόμα
πως το έκανε η μάνα μου, αν θυμάσαι τη
μάνα μου. Εγώ
το έκανα. Εγώ σε έδιωξα. Αυτή φοβότα
νε. Ακόμα δεν μπορεί να πει το όνομά σου
και σε λέει
«μακαρίτη».
Τίποτα δεν είπα.
Βρωμοκοπούσε μια γνώριμη μυρωδιά εφι
άλτη. Τον κοιτούσα μόνο που κοιμότανε σα
μωρό. Ένας ελεεινός μπεκρούλιακας ήταν,
που κάποτε ήθελα να με έπαιρνε απ' το σχο
λείο, να μου χάιδευε τα μαλλιά και τίποτα
άλλο. Άνοιξε το στόμα του, έκανε κάτι να
πει στον ύπνο του. Με κάποιον μάλωνε νο
μίζω. Δεν κατάλαβα. Έμεινα να κοιτώ τα χέ
ρια του. Αδύναμα. Γεμάτα φλέβες και ζάρες
και στίγματα καφέ γεροντίστικα. Άνοιξε τα
μάτια μια στιγμή. Κοίταξε λίγο τον ουρανό.
— Θα βρέξει, είπε.
Δεν απάντησα. Ξανακοιμήθηκε. Κατεβαίνο
ντας Κατερίνη, του έβαλα στο σακίδιο τριά
ντα ευρώ. Ποιος ξέρει πού πήγαινε.
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ήρωας βιβλίου
Αντώνης Σουρούνης, “ Το μονοπάτι στη θάλασσα” Καστανιώτης 2θογ, 6^8,
ρατούσε μια φρατζόλα στο χέρι και
άλλη άκρη ακούγεται χαρούμενη.
κοίταζε τα ερείπια του σπιτιού. Ήταν
—■Νίκο, διαβάζω το καινούργιο βιβλίο
50 γεμάτα. Δεν το έδειχνε. Μόνο στο του Σουρούνη, άκου τι λέει: «τη στιγμή που
μπαίναμε, έμπαινε κι ένας νέος άντρας με
μουστάκι, κάποιες άσπρες τρίχες, πρόβαλμια αγκαλιά ψωμιά, τυλιγμένα σε άσπρο
λαν αυθάδικα.
«Τι θα γίνουν όλα αυτά τά μπάζα;» Ακού χαρτί. Μας καλημέρισε και σταμάτησε για
σε τη σκέψη του από κάποιον πίσω του. Γύ να κάνει τόπο, σα να μας έβαζε στο σπίτι
ρισε ξαφνιασμένος. Δύο άντρες περπατού του. 'Συγνώμη', χαμογέλασε όταν περνού
σαμε από μπροστά του. Ό κ. Σουρούνης
σαν κουβεντιάζοντας. Ο ένας του φάνηκε
δεν είστε'; 'Ναι', 'Χαίρομαι, πολύ κ. Σουρού
γνωστός. Ναι, ήταν ο Σουρούνης. «Καληνη, χαίρομαι που ξανάρθατε στη γειτονιά
μέρα σας κ. Σουρούνη. Τι σας φέρνει στη
μας' είπε γρήγορα και χάθηκε πίσω από μια
γειτονιά μας;» Ρωτά γελώντας ολόκληρος.
πόρτα.»
Του άρεσαν τα βιβλία του Σουρούνη, καιχάΌλοι ενημερώθηκαν. Η γυναίκα του, τα
ρηκε τη φυσική του παρουσία. «Καλημέρα.
παιδιά, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι γνωστοί.
Ψάχνω να δω, πού τελειώνει η Μουσών».
«Θυμάστε που σας έλεγα για τον Σου
«Ελάτε να σας δείξω. Εδώ δεξιά. Στα σκα
ρούνη. Ε, λοιπόν»... Και συνέχιζε την αφή
λάκια.» Είπε και τους άφησε να περάσουν
γηση δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στο «νέος
μπροστά.
άντρας».
Την ιστορία την έμαθαν όλοι. Η γυναίκα
Πέντε χρόνια τώρα, στα γενέθλια του
του, τα παιδιά, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι
ο Νίκος, μετά τα κεράκια, το τραγουδάκι,
γνωστοί. «Είδα τον Σουρούνη. Έψαχνε το
την τούρτα, διηγείται το περιστατικό, με
τέρμα της Μουσών. Τον οδήγησα».
διάφορους αφηγηματικούς τρόπους, αλλά
Το τηλέφωνο χτυπά. Κανείς δεν φιλοτιπάντα δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στο «νέος
άντρας».
μείται να το σηκώσει. Όπως πάντα. Ο Νίκος
Τι μας κάνατε κ. Σουρούνη μας!
μπαίνει στο σπίτι, με τη φρατζόλα στο χέρι,
και τρέχει να το προλάβει. Η Μένια από την

Κ

Γΐατταλάκη
ΥπλπΖη
S

σύντομη συνάντηση
αι αν είχε ρίξει κλάμα για το Λάμπη.
Τον κοιτούσε που έπαιζε μπάσκετ
στα διαλείμματα και του ορκιζόταν
αιώνια αγάπη από μακριά. Γέμιζε το
ριτσίστικο ημερολόγιό της καρδούλες και
σπαραχτικά ποιηματάκια. Τα έδειχνε στην
Ελίνα και αυτή δάκρυζε. «Να πας στο πανε
πιστήμιο να γίνεις συγγραφέας», της έλεγε.
«Τέτοιο ταλέντο να πάει χαμένο». Είχε πάει
τελικά στο πανεπιστήμιο και είχε τελειώσει
μαθηματικός. Έπιασε μετά δουλειά σ' ένα

Κ

φροντιστήριο και περίμενε να διοριστεί.
Κάθε τόσο έδινε εξετάσεις αλλά δεν περ
νούσε. «Δεν κάνεις καλή προετοιμασία»,
κο έλεγε η μητέρα της και της ερχόταν να
της
χτυπήσει το κεφάλι της στον τοίχο. Το δημό
σιο δεν της έλεγε τίποτα. Μια χαρά ζούσε με
τα λεφτά που έβγαζε από το φροντιστήριο.
Έκανε και μερικά ιδιαίτερα και συμπληρω
νόταν ο μισθός. Ζούσε τη ζωή της απλά και
τα είχε ξεχάσει όλα. Τα όνειρα, τα ποιήματα,
την Ελίνα, και το Λάμπη. Το Λάμπη μάλλον

θεοδώρα
Ευαγγελοπούλου

67

Π ΕΖΟ Σ ΛΟ ΓΟ Σ

πρώτο, γι' αυτό και τρόμαξε να τον αναγνω
ρίσει όταν τη φώναξε στο δρόμο.
Εκείνη την ήμερα είχε ξυπνήσει νω ρίτε
ρα απ' ό τι συνήθως. Έτσι, σηκώθηκε από
το κρεβάτι και βγήκε έξω με τα ρούχα του
ύπνου. Έβαλε μόνο γυαλιά ηλίου μιας και
είχε ξεχάσει να ξεβαφτεί το προηγούμενο
βράδυ. Ήθελε να πάρει ψω μί και φρούτα.
Κατέβηκε τις σκάλες προσπαθώντας να
βγάλει ένα κακάδί που είχε κολλήσει στο
δεξί ρουθούνι τής. Βγαίνοντας στο δρόμο
προσπέρασε τον φούρνο δίπλα στο σπίτι
της. Ήθελε να πάει σ' αυτόν που ήταν πιο
πάνω γιατί της άρεσε που έβλεπε το ψωμί
και τις πίτες να ψήνονται στο πίσω μέρος.
Γυρνώντας θα έκρυβε το ψωμί στη σακού
λα με τα φρούτα κι ούτε γάτα ούτε ζημιά.
Βγαίνοντας από το φούρνο άκουσε να
φωνάζουν το όνομά της και γύρισε να δει
ποιος ήταν. Ένας τύπος με κουστούμι λογι
στή κοίταζε προς το μέρος της χαμογελώ
ντας. Ωραία, ένας ακόμα μπαμπάς που δεν
Θυμάμαι. Έτοιμη για το οόου: Τι κάνετε— όλα
καλά— και εγώ δόξα το Θεό όλα καλά,— ε τα
παιδιά σήμερα είναι δύσκολα αλλά τι να κά
νουμε— πιέζονται— έχουν κι αυτά τα δίκια
τους— φεύγω τώρα γιατί αρχίζω μαθήματα
από νωρίς— τα χαιρέτισματά μου~~ και καλή
σας μέρα, σκέφτηκε και άρχισε να πηγαίνει
προς το μέρος του. Δεν πρόλαβε να φτάσει

και αυτός την άρπαξε να την αγκαλιάσει
χτυπώντας πάνω στο χέρι που πήγαινε για
χειραψία. «Καθόλου δεν άλλαξες. Καθόλου»
Μακάρι να μπορούσα να πω το ίδιο και για
εσένα. Ποιος στο διάολο ήτανε; Παλιός συμ
φοιτητής; Κάνα αρχαίο ραντεβού που είχε
πάρει πόδι λόγω κακογουστιάς; «Πόσα χρό
νια είναι; Δεκαπέντε; Είκοσι; Τι έγινες εσύ
ρε ψυχή;» Συμμαθητής. Αλλά ποιος; Αν είχα
πάει στη συνάντηση για τα δεκαπέντε χρό
νια ίσως και να τον θυμόμουν. Σκατά τώρα.
«Μαθηματικός ε; Η Ελίνα έλεγε πάντα πως
θα γίνεις συγγραφέας. Τι να κάνει κι αυτή;
Την βλέπεις καθόλου;» Φίλος της Ελίνας,
μάλιστα. Κάτι είναι κι αυτό. «Πέθανε; Πότε;»
Απότομα το είπα. Κρίμα ο άνθρωπος. Αναστα
τώθηκε. «Την αγαπούσα την Ελίνα. Της έλε
γα πως θα την παντρευτώ. Κι αυτή με αγα
πούσε. Η μάνα μου όμως ανένδοτη. Λάμπη,
μου έλεγε, δεν είναι για σπίτι αυτή. Αδύνα
τη σαν το καλάμι, τι παιδιά θα βγάλει;» Ο
Λάμπης. Και η Ελίνα. Ο Λάμπης και η Ελίνα.
Σκατά στα μούτρα μου που τρέχω κάθε χρό
νο και ανάβω το κωλόκερο να αναπαύεται η
ψυχή της. «Πάρε την κάρτα μου να πάμε για
έναν καφέ, να τα πούμε ήρεμα καμιά φορά.
Φ εύγω τώρα, έχω δικαστήριο».
Έβαλε την κάρτα στην τσέπη και περπά
τησε προς το σπίτι ξεχνώντας να κρύψει το
ψω μί στη σακούλα με τα φρούτα.

απολωλός πρόΒοτον
Αθανάσιος
Κουτσογιάννης
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ις πιο πολλές φορές δουλεύω νυ
χτερινή βάρδια, είναι πιο καλό το
μεροκάματο. Βγαίνω κατά τις δέκα
και πάω μέχρι τις έξι. Εκείνο το βράδυ
σεκλέτια. Αραξα στην πιάτσα, έπιασα ένα
σταθμό στο ράδιο και κοίταζα τον καπνό
του τσιγάρου μου, που έβγαινε από το ανοι
χτό παράθυρο. Μόλις άνοιξε την πόρτα του
ταξί, πετάχτηκα σαν κάποιος να με ξύπνη
σε. Κάθισε στις πίσω θέσεις. Αποσκευές δεν
είχε, μόνο την τσάντα της. Μια τσάντα με
γάλη σε μέγεθος, σε μαύρο χρώμα με μωβ
λουλουδάκια από γυαλί.

Τ

Τη γνώρισα αμέσως κι ας έχουν περάσει
πολλά χρόνια. Για την ακρίβεια, τώρα που
τα υπολογίζω, δεκαπέντε. Πιο γεμάτη μου
είχα
φάνηκε και το πρόσωπο πουδραρισμένο
για να κρύψει λίγα χρονάκια. Η νεαρή καθηγήτρια με το γλυκό πρόσωπο είναι τώρα
μπροστά μου, μια σαρανταπεντάρα πρόω 
ρα γερασμένη γυναίκα, που πάντως κρατάει κάτι απ' την ανάσα εκείνων των χρόνων.
Θα με γνωρίσει, είπα μέσα μου. Γύρισα
το κεφάλι, την κοίταξα και της χαμογέλασα.
— Γεια σας, τι κάνετε;
— Καλά, ευχαριστώ, Οδός Σολωμού,
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μετά το φανάρι, μου λέει..
Μπα! Δεν έδειξε να με κατάλαβε. Ε, πάνε
τόσα χρόνια, τότε ήμουνα πίτσιρικάς, στα
δεκαπέντε μου. Δεν της έδωσα γνωριμία,
δεν είχα και ιδιαίτερη όρεξη.
Τη θυμάμαι να έρχεται στο μάθημα πά
ντα αναστατωμένη την πρώτη ώρα και για
κάποιον, άγνωστο σε μας, λόγο σπάνια ήταν
στην ώρα της.
Αφηνε την τσάντα της πάνω στην έδρα,
ακολουθούσε ένας μακρόσυρτος σιγανός
αναστεναγμός, έβγαζε αργά, σχεδόν τελε
τουργικά και πάντα με την ίδια σειρά, τα
γυαλιά, ύστερα το βιβλίο, τέλος το στυλό
και στη συνέχεια καθόταν στην καρέκλα.
Ποτέ σταυροπόδι. Τύλιγε τα πόδια χαμηλά.
Ανοιγε το βιβλίο, αρχαία ελληνικά μας έκα
νε, «ποιος θα πει μετάφραση;», ερωτήσεις,
απαντήσεις, δεν θυμάμαι περισσότερες λε
πτομέρειες. Κάθε μέρα τα ίδια, η ίδια δια
δρομή, όπως όταν τελειώνω τη βάρδια και
πάω στο σπίτι.
Αρχαία, βέβαια, δεν έμαθα ποτέ. Ήταν
για μένα μια άγνωστη πόλη, με σοκάκια
πολλά και πολλές ανηφόρες. Χρόνοι ομαλοί
κι ανώμαλοι τράκαραν ελεύθερα στο μυαλό
μου, φτερωτές περισπωμένες βούιζαν πετώντας πάνω από το κεφάλι μου, σταγόνες
από ψηλές και δασείες τρύπωναν στ' αυτιά
μου και σαν βελόνες με βασάνιζαν.
Εκείνη, καθηγήτρια αυστηρή..
Καθόμουν προ-τελευταίο θρανίο. Και τη
χάζευα. Σκασίλα μου η αυστηρότητά της.
Τα μάτια μου έπεφταν στο πρόσωπό της,
ύστερα στο στήθος της.
Θυμάμαι μια φωνή λίγο βραχνή.
— Για πες μου τον παρακείμενο του ρή
ματος «απόλλυμαι»,
Κοίταξα απλώς τα μάτια της.
Πού χαζεύεις πάλι; Ετσι που πας, θα εί
σαι ένας αποτυχημένος, μου πέταξε. Και
συμπλήρωσε: «απολωλός πρόβατον».
Προσπάθησα να συνδέσω τα πρόβατα
με τον παρακείμενο, αλλά δεν έβρισκα κάτι
κοινό, που να ταιριάζει. Και ξαναγύρισα
στον κόσμο μου.
Η διαδρομή για το σπίτι της ένα μισάω
ρο, πάνω κάτω. Τη βλέπω τώρα που κάθε
ται στο πίσω κάθισμα και τα μάτια μου έπε
σαν πάλι στο στήθος της.
Είχε όρεξη για κουβέντα. Τι κουβέντα
δηλαδή... Μονόλογος. Μόνο αυτή μιλού

σε... Εγώ άκουγα. Ευτυχώς, έχω ασκηθεί σ'
αυτό. Ξεκίνησε να μου μιλάει στον πληθυ
ντικό αλλά σύντομα πέρασε στον ενικό.
Ακουγα και άκουγα. Είπα κάτι «ναι»,
«όχι», τα τυπικά, δηλαδή. Ετσι, για να δεί
χνω ότι την παρακολουθώ. Την κοίταζα συ
νέχεια στον καθρέφτη.
“ Δεξιά στο φανάρι να σταματήσεις. Να,
εδώ μένω.
Τότε κατάλαβα ότι φτάσαμε.
Ανοίγει τη τσάντα, ψάχνει το πορτοφόλι
για να πληρώσει και συνεχίζει να μιλάει.
—- Αν θέλεις, ανέβα να σε κεράσω ένα
ποτό. Τώρα που γνωριστήκαμε. Έτσι κι αλ
λιώς κοιμάμαι πάντα αργά. Παλιά συνήθεια.
Την κοίταξα ξανά στα μάτια. Δίστασα για
λίγο, τα 'χασα. Η αυστηρή καθηγήτρια που
ήξερα, δεν υπήρχε. Έβλεπα μια γυναίκα
που ήθελε να μείνει ζωντανή.
Περίμενε να απαντήσω.
— Μια στιγμή να παρκάρω, της λέω.
Με περίμενε στην είσοδο της πολυκατοι
κίας. Ανεβήκαμε. Στον τρίτο. Η γλώσσα μου
είχε κολλήσει. Πήγαινα να πω κάτι, αλλά
μάλλον δεν έλεγα. Το κατάλαβε.
—Λιγομίλητος είσαι. Για ταξιτζής ασυνή
θιστο.
Χαμογέλασα για να διώξω την ταραχή
μου.
Περάσαμε στο σαλόνι.
—Τι πίνεις;
Σήκωσα τους ώμους.
— Ο,τι έχεις.
— Θα βάλω κρασί. Κόκκινο. Σ' αρέσει;
Όταν σηκωθήκαμε από το κρεβάτι,
πρώτα εγώ κι ύστερα εκείνη, κοίταξα την
ώρα. Ηταν μία. Ήμουν εκεί από τις αο,
— Βιάζεσαι; μου λέει
— Να δουλέψω και λίγο, της είπα.
— Μείνε, αν θέλεις.
Τα ρούχα ήταν πεταμένα στο πάτωμα.
Άρχισα να τα μαζεύω ένα ένα και να ντύνο
μαι. Απέναντι στον τοίχο ήταν η βιβλιοθή
κη της. Καθώς κούμπωνα το πουκάμισο το
μάτι μου έπεσε στο «λεξικό των ρημάτων
της αρχαίας ελληνικής». Πρώτη φορά έβλε
πα πόσο μεγάλο ήταν. Το κατέβασα και άρ
χισα να γυρνάω σελίδες..
Ήρθε δίπλα μου. Πέρασε τα χέρια της
στο λαιμό μου.
— Τι ψάχνεις; Έχεις απορίες αρχαίων Ελ
ληνικών;
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—Τη μετοχή παρακειμένου ίο υ ρήματος
«απόλυμμαι».
Με κοίταξε περίεργα και γέλασε. Πρώτη
φορά την έβλεπα να γελάει έτσι τρυφερά.
— «Απολωλώς» μου λέει, αλλά τι να την
κάνεις; Ούτε στο κρεβάτι ούτε στο ταξί σου
χρειάζεται.
— Έτσι από περιέργεια, της λέω. Μου
έχει κολλήσει από τότε που ήμουν μαθητής.
Και την κοίταξα πάλι στα μάτια. Μπορεί
και να το θυμηθεί, είπα μέσα μου.
Χαμογέλασε.
— Πρώτη φορά συναντώ ταξιτζή με φι
λολογικές ανησυχίες.

Σοφοκλής
Μητρούαιας
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Αυτό που εμένα με είχε σημαδέψει, εκεί
νη ούτε που το θυμόταν.
Ανοιξα την πόρτα και βγήκα. Πάτησα το
κουμπί του ασανσέρ και περίμενα μέχρι να
έρθει. Εκείνη με κοιτούσε από τη μισάνοι
χτη πόρτα, με το κεφάλι έξω.
— Κι αν ψάχνεις μετοχές των αρχαίων,
τη μετοχή του «ήδομαι» και του «ερώ» να
κοιτάξεις. Του ενεστώτα.
Μπήκα στο ταξί και γκάζωσα. Σιχτίρ και
το μεροκάματο. Ήθελα κάτι να πιώ.
Kl ένα λεξικό.
Την άλλη φορά να μην είμαι αδιάβαστος.

με μακρόστενο πρόσωπο και γένια κοντά.
την οθόνη διακρινόταν καθαρά το
Φοιτητής. Δεν έβλεπε όμως το μέλλον αισι
έμβρυο. Καθώς ο γυναικολόγος επάλειφε την κοιλιά της με το ζελέ, η
όδοξα. Μετά τη γνωριμία τους, βλέπονταν
Μυρτώ αναζήτησε το βλέμμα της μητέρας
πιο συχνά. Όταν σχόλαγε, έτρεχε να τον συ
της. Ένας παγωμένος άνεμος τη διαπέρασε.
ναντήσει. Ένιωθε την ανάγκη να βρεθεί όσο
— Εάν εμμείνετε στην απόφασή σας να
γινόταν πιο γρήγορα κοντά του. Ο τρόπος
το αφαιρέσουμε, σας υπενθυμίζω ότι, π έ που της αποκάλυπτε βαθμιαία μια διαφο
ραν των κινδύνων που συνεπάγεται για την
ρετική οπτική της ζωής με την απόρριψη
της λογικής των κοινωνικών συμβάσεων τη
κόρη σας η επέμβαση, οφείλετε να λάβετε
υπόψη και τις ηθικές παραμέτρους.
σαγήνευε.
Πάνω στον πολίτη το κράτος ασκεί βία.
Η Μυρτώ, μετά την αποφοίτησή της απ'
το Λύκειο — δεν είχε καταφέρει να εισαχθεί
Τον εξαναγκάζει να υπηρετήσει σκοπούς
στη σχολή της προτίμησής της— έψαχνε για
ξένους προς τις ανάγκες του· τον εγκλωβί
δουλειά. Έμενε με τους γονείς της στο ισό
ζει σ' ένα σύστημα που τον αποκλείει απ'
γειο μιας οικοδομής, δίπλα στον Αγιο Πατη διαχείριση ακόμα και του εαυτού του. Γι'
ντελεήμονα.
αυτό είναι ανάγκη να αντικαταστήσουμε τις
Όσο όμως οι αρνήσεις αυξάνονταν, αγ
ιεραρχημένες πολιτικές δομές και τους οι
χωνόταν. Βιαζόταν ν' ανοίξει τα φτερά της.
κονομικούς θεσμούς με κοινωνικές σχέσεις
Σ' έναν παράδρομο της οδού Πατησίων
βασισμένες σε αυτόνομα συλλογικά μορ
υπήρχε μία καφετερία. Τη δέχθηκαν. Θα την
φώματα, την αλληλεγγύη και την αυτοδια
κρατούσαν μόνο αν, μετά από μία βδομάδα
χείριση.
δοκιμαστικής εργασίας, πληρούσε τις προ
Τη νύχτα που συγκρούστηκαν στα Προ
ϋποθέσεις.
πύλαια με την αστυνομία οι διαδηλωτές,
ανάμεσά τους κι αυτοί, η κατάσταση ξέφυΤο ωράριο εξαντλητικό, τρεις-δώδεκα.
Μα συχνά περνούσαν τα μεσάνυχτα κι ακό γε από κάθε έλεγχο. Ακούστηκαν ξαφνικά
πυροβολισμοί. Ο Άγγελος άρπαξε τη Μυρ
μα δούλευε. Τακτοποιούσε το μαγαζί για
την επόμενη βάρδια. Όπως είχαν συμφω τώ απ' το χέρι και κινήθηκαν προς τα στενά
των Εξαρχείων.
νήσει.
Μετακόμισε σ' ένα ημιυπόγειο στα
— Πήγαινε σπίτι, θα σου τηλεφωνήσω,
της είπε λαχανιασμένος κι εξαφανίστηκε.
Εξάρχεια. Εκεί γνώρισε τον Άγγελο. Λεπτός
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Στο ημιυπόγειο, το ταβάνι φαινόταν να
χαμηλώνει από τη μια πλευρά και να δημι
ουργεί με το πάτωμα ένα τριγωνικό αδιέξο
δο. Το στομάχι της Μυρτώς μια φλέγόμενη
βάτος. Τότε ένιωσε κάτι να ξεκολλάει από
μέσα της. Μόλις που πρόλαβε να τηλεφω
νήσει στη μητέρα της. Τη βρήκε διπλωμένη
να σφαδάζει απ' τον πόνο.
Τη θέση του Αγγέλου για την εγκυμοσύ
νη της τη γνώριζε η Μυρτώ.
“ Δεν είμαι σε θέση να επωμιστώ οικο
γενειακά βάρη. Αν μείνεις έγκυος, προτιμώ
την άμβλωση, της είχε ξεκαθαρίσει κάποτε.
Ήταν απόλυτος στο θέμα αυτό, οπότε
δεν είχε και νόημα να τον ενημερώσει. Η
μητέρα της, αναλογιζόμενη το μέλλον της
Μυρτώς ως ανύπαντρης μητέρας και μάλι
στα χωρίς σταθερή εργασία, φαινόταν απο
φασισμένη .
“ Θα κάνεις την έκτρωση, δεν αντέχου
με άλλα βάσανα, της ψιθύρισε. Και προσευ
χήσου να μην το μάθει ο πατέρας σου, γιατί

θα γίνει μακελειό. Τα μυαλά του τα ξέρεις.
Η Μυρτώ ανασηκώθηκε απότομα από
το ντιβάνι και τη ρώτησε με τρεμάμενα χεί
λη.
— Και θα σκοτώσουμε ένα αγγελούδι
εφτά εβδομάδων; Να γίνω φόνισσα, αυτό
μου ζητάς;
Η μητέρα της έκανε πως δεν άκουσε “ ή
μήπως δεν άκουσε πραγματικά, καθώς ο
γιατρός ζητούσε την έγγραφη συγκατάθε
σή της;
Τα μάτια της Μυρτώς είχαν κολλήσει
πάνω στην οθόνη που έδειχνε τη μαρμαρυ
γή της καρδιάς. Απλωσε το χέρι της στο τζά
μι και τη χαΐδεψε με λαχτάρα. Αμέσως ένιω
σε τις δυνάμεις της να την εγκαταλείπουν.
Τότε, στο μεταίχμιο του θανάτου και της
ζωής, η Μυρτώ θάρρησε πως μέσα απ' την
άσπρη φορεσιά του γυναικολόγου βγήκε
χτυπώντας τα φτερά του ένας Αρχάγγελος
οφιούχος.

το πράσινο καπέλο
κύριος που φοράει πράσινο καπέ το μεσημέρι αφού το σπίτι δεν ήτανε δικό
λο μόνο όταν είναι Τετάρτη και Τ]
της. Μα είχε και τις ιδιοτροπίες της. Αν κά
ποιος νοικάρης μαγείρευε μπριάμ, παρά την
μεταξύ 7:30 μ·Ρ· και
15. π ·μ·/
υπόλοιπες ώρες εκείνης της νύχτας πίνει
απαγόρευση, εκείνη χαλούσε τον κόσμο και
χυμό μήλου, διαβάζει αστυνομικά «Άρμετά καλούσε τη δημοτική αστυνομία για
λεκιν» και με βρίζει με λόγια που δεν μου
να τον ξαναφτιάξει. Μας έκοβαν από μια
επιτρέπει να επαναλάβω. Έχει ένα μεγάλο
κλήση και έπαιρναν το ταψί. Την πείραζε το
απόθεμα απ' αυτά, αρκετό για να καλύψει
κολοκύθι έλεγε.
«Λίγος σεβασμός, κύριοι. Λίγος σεβασμός
όλες τις Τετάρτες και t j της ζωής της δικής
για μια κυρία που υποφέρει από ευαίσθη
του και των παιδιών του. Τα παιδιά του θα
λάβουν την κληρονομιά τους, αφού πρώτα
τα αέρια». Έτσι έγραφαν οι εφημερίδες. Κι
ανακαλύψουν τον πατέρα τους, τον πιο δι εμείς τις διαβάζαμε όταν τελείωνε το χαρτί
άσημο δωρητή σπέρματος στην πολυκατοι υγείας γιατί ήταν δωρεάν.
Τις Τετάρτες δεν βγαίναμε ποτέ αλλά
κία. Η συλλογή του συνήθιζε ν' ανήκει στη
καλούσαμε κόσμο στο σπίτι και του ζητού
σπιτονοικοκυρά του που πέθανε μια νύχτα
σαμε να βγει έξω. Μετά από λίγο κλείναμε
τέτοια. Τα μάτια της είχαν ένα χρώμα που
τα παράθυρα και ανοίγαμε τις μπύρες. Τα
δε μπορώ να περιγράφω αφού ποτέ δεν
την είδα, μου έχουν πει όμως πως τα δό μπουκάλια τα κρατούσαμε και τα τρίβαμε
σε μικρά γυαλάκια. Τα ζυμώναμε με κάτουντια της είχαν μια πέτρα σαν αυτή που είχα
ρα σολομού και σιρόπι φράουλα και φτιά
στο σκουλαρίκι που έχασα πρόπερσι στη
χναμε
μπισκοτάκια κανέλας. Τα δίναμε στα
θάλασσα. Τόσο όμορφη γυναίκα ήταν! Και
παιδιά που έρχονταν να πουν τα κάλαντα
καλή. Ποτέ δε ζήταγε τα νοίκια πριν τις 12

Ο

Κατερίνα
Παλαιολόγλου
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και δεν ήξεραν τα λόγια. Έπρεπε να δείτε
τη χαρά τους. Ο καθαρίστής εξοργίζονταν
με κάτι τέτοια. Αλλά τον είχαμε χεσμένο τον
καθαριστή γιατί ήταν φτωχός. Μια φορά να
φανταστείτε, έκανε παρατήρηση σ' έναν

ένοικο για τα σκουπίδια κι εκείνος πήδηξε
απ' τον φωταγωγό. Χαχαχα! Έπρεπε να δεί
τε τα μούτρα του όταν καθάριζε! Δεν ξανατόλμησε να μιλήσει. Έκανε μόνο νοήματα.
Όλα αυτά όμως πριν την καταστροφή.

m γράμμα m
^ β ι ή κ ω σ ε τα μπροστινά πόδια και τ'

Παυλίδου

^

ακούμπησε στο κασόνι, ακριβώς στο
κέντρο. Είχε σκεφτεί όλες τις λεπτο
μέρειες. Το τελάρο μπροστά απ' το κασόνι,
ακουμπούσε σταθερά στη βάση που είχε
κατασκευάσει. Το δωμάτιο είχε βαφεί στο
χρώμα του σύννεφου του θυμωμένου, σαν
τη διάθεσή του. Λίγο χρώμα τ' ουρανού,
πολύ της καμμένης γης και ελάχιστο μνή
μης. Τράβηξε σιγά σιγά την καρδιά του και
την τοποθέτησε ανάμεσα στα μπροστινά και
τα πισινά πόδια, πάνω στο κασόνι που έπαι
ζε ρόλο στηρίγματος. Αισθάνθηκε να του
ζεσταίνει το δεξί μπροστινό πόδι, να λου
φάζει ακίνδυνη. Ανακουφίστηκε. Κατέβασε
την προβοσκίδα του προς το κασόνι και τύ
λιξε το μολύβι που είχε αφήσει στην αριστε
ρή άκρη. Σιγά σιγά σήκωσε την προβοσκίδα
και την τέντωσε προς το τελάρο. Το μολύβι
ακούμπησε πάνω στην πρώτη γραμμή κι
έμεινε ακίνητο. Προσπάθησε να το κατευ
θύνει έτσι ώστε να γράψει το πρώτο γράμ
μα, το π. Τίποτε. Το στριφογύρισε στην προ
βοσκίδα, Ισως να ήθελε ξύσιμο, το σήκωσε
προς το πρόσωπό του και διαπίστωσε πως
η μύτη του μολυβιού ήταν όντως ξυσμένη.
Το κατέβασε με προσοχή και το γλύστρισε
στο τελάρο απαλά. Ακίνητο. Κοίταξε γύρω
του για βοήθεια, μήπως κάποιος είχε καλύ
τερο μολύβι. Μόνο οι ήχοι της καρδιάς του
πάνω στο δεξί πόδι ακουγόταν, δεν υπήρχε
κανείς. Το χρώμα στους τοίχους ίδιο, τα πι
σινά πόδια στοιχισμένα, η προβοσκίδα σε
h
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αμηχανία. Μέσα στο κασόνι είχε φυλάξει
τις σκέψεις του και τα γράμματα όλα, εκτός
απ' το π. Ήξερε πως αν κυλούσε το μολύβι,
έστω και λίγο, θα μπορούσε να κατεβάσει
τα πόδια απ' το κασόνι. Τότε τα γράμματα
θα κυλούσαν απαλά πάνω στο καβαλέτο
και θα μεταμορφώνονταν σε χρώματα. Το
είχε επιχειρήσει και παλιότερα, με επιτυ
χία. Το θέμα ήταν να κυλήσει το καλοξυσμένο μολύβι. Κοίταξε γύρω, προσπάθησε
να σκεφτεί. Γερό μυαλό, τόχε σ' εκτίμηση
πάντα, όλες τις ασκήσεις τις έλυνε με το
πρώτο. Απλωσε το βλέμμα στο χώρο καί το
κατηύθυνε στο δεξί πόδι. Η καρδιά χτυπού
σε ρυθμικά και σάλευε ήρεμη, εκεί που την
είχε αφήσει. Μυαλό κοφτερό, κινήσεις απα
λές και μετρημένες, χώρος υποβλητικός.
Μόνο το μολύβι αρνιόταν να συμμετέχει.
Το γράμμα π καρφωμένο στο μυαλό, δεν
ήξερε τί να το κάνει, τα υπόλοιπα γράμμα
τα στο κασόνι. Έ πρεπε να γράψει το π, να
κατεβάσει τα δυο μπροστινά πόδια και την
καρδιά και μετά να λευτερώσει τα υπόλοι
πα γράμματα. Αδιέξοδο... Η καρδιά κρυφογελούσε, ακουμπούσε μ' ανακούφιση στο
πόδι, οι ρυθμοί της είχαν αυτόνομηθεί απ'
το μυαλό του. Χασκογελούσε χωρίς ανάσα,
δεν ήθελε να συμμετέχει στην προσπάθειά
του. Την είχε πετάξει, ούτε κουβέντα δεν
είχαν ανταλλάξει. Μόνο το π είχε βουτήξει
στα μουλωχτά ο παχύδερμος, νόμιζε πως
έτσι θα γίνει ποιητής...
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ε π ιδ ε ρ μ ικ ή σ υ ν ά ν τ η σ η
ρωτεύτηκα έναν ελέφαντα.
Δυο μέρες τώρα το έχω καταλάβει.
Πάει ένας μήνας περίπου που τον
γνώρισα. Δούλευε στο σουπερμάρκετ για
την προώθηση fair trade προϊόντων από
την Τανζανία. Κερνούσε καφέ σε πλαστικά
ποτηράκια, κουνώντας αδέξια τα αυτιά του,
πίσω από ένα χαρτονένιο μίνι περίπτερο
που έγραφε «Τανίκα Κόφι».
Μιας κι ο καφές στο σπίτι είχε τελειώ
σει, πέρασα από εκεί τρεις φορές για να
συμπληρώσω καφεΐνη. Την τρίτη ντράπη
κα. Είπα ότι θ' αγόραζα τον καφέ. Πήρα το
αλουμινένιο κουτάκι ως το ταμείο, αλλά το
άφησα αποφασισμένη πάνω στο κεκλιμένο
στάντ με τις τσίχλες, ένα βήμα πριν την τελι
κή καταμέτρηση. Είχε κι άλλα παρατημένα
πράγματα εκεί.
Ένα βούτυρο με χαμηλά λιπαρά.
Μία συσκευασία με ταμπλέτες για έντο
μα.
Ένα ρύζι μπασμάτι με νέο χρόνο βρασί
ματος 8 λεπτών.
Ισορροπούσαν στο κεκλιμένο σταντ.
Αφησα το κουτάκι ακριβώς πάνω στο βού
τυρο.
Και τότε τον είδα. Πίσω μου. Βαρύ. Ελε
φάντινο. Με ένα χυμό στα χέρια, να με κοι
τάει με λύπη στα μάτια. Και τον είχα μόλις
προδώσει.
Πήγα να δικαιολογηθώ πως δεν μου
φτάνουν τα χρήματα να πάρω και τον καφέ,
αλλά η θλίψη στα μάτια του μου πήρε τα λό
για.
«Νόμισα ότι πούλησα έναν σήμερα»,
είπε.
Ύστερα τον είδα να βγαίνει έξω και να
αποσύρεται ήσυχα πίσω από τα φρούτα.
Κάθισε σ' ένα καφάσι να πιει το χυμό του.
Έτσι τον αγάπησα. Να μισοφαίνεται πίσω

από πορτοκάλια Πύργου και ροδάκινα Βελβενδού.
Από τότε βγαίνουμε μαζί μετά τη βάρ
δια κάθε μέρα. Μου λέει ιστορίες από την
Τανζανία. Για τους σπάνιους φίλους του
πίθηκους Κιπούνζι και τον πρόεδρό τους
Τζακάρα Κικουέτε. Για τις βαμβακοφυτείες
και τις εκτάσεις με γαρύφαλλα. Μου λέει για
την υπόθεση του συνεχούς και τους πληθά
ριθμους. Ο ελέφαντάς μου κάνει διδακτορι
κό στα μαθηματικά. Του λέω να μου μιλά
ει σουαχίλι. Μου λέει πόσους Τανίκα Κόφι
πουλάει όταν κάνει ρεκόρ. Και ότι τρώει στα
κρυφά γιαούρτια από το διπλανό ψυγείο.
Και λέμε για τον Ντάμπο και τη σκηνή που
είναι σαν^ο Ντάμπο να έχει κάνει LCD, και
για τον Άνθρωπο Ελέφαντα του Ντέηβιντ
Λιντς και για την ελεφαντίαση, την πάθηση
που προσβάλλει τους όρχεις.
Μ' αρέσει που δεν ζητάει καλαμάκι για
να πιει το χυμό του. Που με ακούει με προ
σοχή. Έχει αυτιά ικανά για να το κάνει. Το
πρόβλημα είναι στα μυστικά. Όταν του λέω
μυστικά διαχέονται. Φεύγουν από τα αυτιά
του και κολλάνε στους τοίχους της πόλης.
Αλλά δεν μας νοιάζει και πολύ. Τις νύχτες
που πηγαίνουμε περίπατο, εγώ τα εντο
πίζω κι αυτός στοχεύει από μακριά, ρίχνει
δυνατό νερό με την προβοσκίδα και τα κα
ταστρέφει. Κι όσοι τα δουν, τα είδαν.
Μ' αρέσει να τον κρατάω απ' την προ
βοσκίδα στη βόλτα. Και που βοηθάει να
βάλουμε καμφορά στα ρούχα στο πατάρι.
Μου αρέσουν οι πληθάριθμοι, και οι χυμοί
μπανάνα.
Κι όταν βγάζει το ελεφάντινο κεφάλι,
τα ελεφάντινα πόδια και τα λοιπά μ' αρέσει
που πάντοτε συναντώ, κάτω από αυτό το
τρυφερό παχύδερμο, αυτόν που ήδη ξέρω.

Μαριέττα
Σιδηροττουλου
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πούπουλα
Μαρίνα
Σταυροπούλου

ιατί ποτέ δε βρίσκονται τα τσιγάρα
μου στην πρώτη τσέπη που ψάχνω;
Τώρα πρέπει να ανακαθίσω στη θέση
μου, να αναποδογυρίσω το μπουφάν
να ψάξω στην άλλη τσέπη. Κι είναι η λάθος
τσέπη και πάλι. Ξαναγυρίζω το μπουφάν
κρατώντας αυτή τη φορά τη λάθος τσέπη,
δε με παίρνει να κάνω άλλο λάθος. Τα βρή
κα. Δυο πολυπόθητα τσιγάρα στο πακέτο.
Κι ο αναπτήρας άφαντος. «Αυτό ψάχνετε;»
μου λέει μια αντρική φωνή και βλέπω με
την άκρη του ματιού μου το γαλάζιο zic.
Δε μιλάω, δεν κουνιέμαι, μόνο μένω
εκεί, στο κατάστρωμα —■
to κλειστό σαν
θερμοκήπιο— του Blackstar «Πάρος», την
αρμύρα να μου χτυπάει τα ρουθούνια, τον
αέρα να με μαστιγώνει με όπλο τις αλογο
ουρές μου, το τσιγάρο να μουλιάζει άπραγο
στα χείλη μου.
Σιγά-σιγά, διατακτικά (slow motion),
το κεφάλι μου γυρίζει, τα μάτια μου αντι
στέκονται ακόμα. Αρχίζουν να δακρύζουν
καθώς δέχονται ταυτόχρονα δύο εντολές:
«κοίτα πάνω» όχι, «κοίτα κάτω!»
Τέλος, δεν άντεξα, άρπαξα τον αναπτή
ρα, άναψα το τσιγάρο, ρούφηξα βαθιά και
κοίταξα κλέφτικα. Ήταν αυτός, ο ίδιος πτηνάνθρωπος που μου προκάλεσε καρδιακή
προσβολή στα 13 μου και με άφησε με μόνι
μο, πια, πρόβλημα.
1.98 ύψος, γεροδεμένος με δυνατά πό
δια, απ' τη μέση και πάνω τον κάλυπτε μια
βελέντζα από πούπουλα, χέρια που έμοια
ζαν ανθρώπινα εκτείνονταν σε πελώρια
φτερά και το κεφάλι γερακιού δέσποζε σαν
ανθρώπινο βιδωμένο πάνω στους ώμους
του.

Γ

«Φχαριστώ» μουρμούρισα μέσα απ' τα
δόντια μου και βάλθηκα να χαζεύω τον κό
σμο, που πάσχιζε να βρει θέση στο γεμάτο
και
ανθρώπους
πλοίο. Πήγαιναν — έρχονταν,
«πού είναι οι γυναικείες»; «πού είναι το
κυλικείο»; «δεσποινίς καίγονται τα μαλλιά
σας»!
Σε μένα απευθυνόταν, ένα παλικάρι
γύρω στα τριάντα. Στεκόταν μπροστά μου,
δίπλα -σχεδόν πά νω - στον πτηνάνθρωπο,
μα δεν του 'δίνε σημασία. Αργησα να ακού
σω τι μου είπε κι έπειτα τινάχτηκα και μύρι
σα την καμμένη τρίχα μου.
«Ωχ»! είπα. Και τίποτα άλλο.
Ο πτηνάνθρωπος στεκόταν εκεί, μειδίαζε αδιόρατα -δ εν ξέρω πώς το κατάφερνε
μ' αυτό το ράμφος του- και με παρατηρού
σε. Ο άλλος έφυγε, δεν πρόσεξα πότε.
Κι εγώ σκεφτόμουν ότι και πάλι θα πε
ράσω μια δεκαετία ψυχοθεραπείας, ψυχο
φαρμάκων, θεραπείας Gestalt, ομαδικής
ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής, γνωστι
κής — γνωσιακής θεραπείας, βραχύχρονης
super duper αποτελεσματικής θεραπείας,
ανάλυσης Φροϋδικής, Κλαϊνικής και Λακανικής θεωρίας.
«Όχι» είπα, «όχι»! κι έκλεισα τα μάτια
μου. Μια ανάσα, δυο ανάσες, εισπνοή —
εκπνοή όπως μου 'μαθαν στη yoga, δέκα
ανάσες. Ανοιξα τα μάτια, κοίταξα τον πτη
νάνθρωπο με αποφασιστικότητα, σπίθες
ξύπνησαν, καταλάγιασαν.
«Εντάξει» είπα «είμαι έτοιμη.»
Άνοιξε το ράμφος του, έκρωξε μια-δυο
φορές, άπλωσε τις φτερούγες του και με
κατάπιε στην αγκαλιά του.
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Δεν ισχύει yiα μας η γεωγραφία, δεν υπάρχει χώρα
ανάμεσα μας,
άλλη από εκείνη που χαρτογραφούμε εμείς.
άββατο απόγευμα ξαναμπήκες στη
ζωή μου.
Σε είδα μόλις έστριψα στον μακρύ
διάδρομο για τα duty free.
Φορούσες σιελ πουκάμισο — ήξερες ότι
σου πήγαινε, κρατούσες πάντα δυο-τρία
καβάντζα — και σκούρο κοστούμι. Σοβαρός
όπως τότε
δεν συμβάδιζε το ντύσιμο με
το ελεύθερο του χαρακτήρα σου.
Χάζευες όρθιος, δίπλα στο καφέ, δα
γκώνοντας πότε-πότε το μολύβι, όταν δεν
τραβούσες γρήγορες γραμμές στο μπλοκάκι.
Σπασμωδικά έκανα πίσω* κράτησα την
αναπνοή μου. Σίγουρα δεν με είδες, δεν
πρόλαβες.
Χωρίς σκέψη όρμησα στην τουαλέτα.
Δεν χρειάστηκα ούτε τρία λεπτά να αλλάξω
το λερωμένο τζιν με μια στενή φούστα (γεν
νήθηκα για να φοράω pencil φούστες, έλε
γες) και δόξασα την αδερφή μου που μου
έδωσε ρητή εντολή «μη τυχόν και βάλεις το
μεταξωτό πουκάμισο στην βαλίτσα, δεν ξα
ναπαίρνεις δικό μου ρούχο»
Αλλα πέντε για το μακιγιάζ - σήμερα,
που να πάρει, βρήκα να το παίξω «φυσική»;
Δυο-τρεις βαθιές αναπνοές. Έτοιμη.
Έκλεισα μια στιγμή τα μάτια κι έκανα
βουτιά στο παρελθόν.
Η ζωή μου ένας κύκλος, κίνηση σπειροειδής μέσα στο χρόνο και η τροχιά της ξαναπέρασε, μετά δεκαπέντε χρόνια, από το
καλοκαίρι της Σαντορίνης.
Τρία ζευγάρια, όλοι φανατικοί εραστές
της τέχνης.
Μπάνιο, μουντζούρωμα ακουαρέλας,
φαγητό αργά το μεσημέρι, μετά καφεδάκι,
κατόπιν τοπικός οίνος με συνέχεια το μπαράκι. Φοιτητές, χωρίς να μας απασχολούν
οι ημερομηνίες (ούτε καν των εξετάσεων

που πλησίαζαν), όχι σαν τώρα να παίρνω
σβάρνα πόλεις και χώρες για να αποδείξω
τι, σε ποών και γιατί...

Ιωάννα θ.
Στεργιοπούλου

Λαχταρούσα από καιρό μια συνάντηση
και τώρα θα πραγματοποιούνταν και μάλι
στα στη χώρα του Klimt. Καρμίκό!
Αμάν, γρήγορα, τι κάνω; Είμαι καταδι
κασμένη να χαίρομαι στη φαντασία και την
κρίσιμη στιγμή κάθομαι κι εφευρίσκω ένα
σωρό προφάσεις.
Τότε γιατί προσδοκώ; Πάω. Κάνε, Πανα
γιά μου, να τον προλάβω, μη φύγει.
Δεν είχες κουνηθεί. Χάζευες «το Φιλί».
Αναπολούσες άραγε το ίδιο;
Αγγιξα το μανίκι σου. Βελούδινη αίσθη
ση του κασμίρ. Γύρισες, με είδες.
Ήμασταν εκεί, μαζί, στο καφέ του αερο
δρομίου.
Για τρεις ώρες κρατούσαμε σφιχτά στα
χέρια μας κομμάτια απ7 το παρελθόν. Με
κοιτούσες με λαχτάρα και μια γλύκα, που
ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ.
Προσποιούμασταν ότι δεν είχανε πε
ράσει τόσα χρόνια και προσπαθούσαμε να
πούμε και να μάθουμε όσα δεν είχαμε τολ
μήσει.
— Αλλάξαμε, είπα.
— Ο καθένας βλέπει όσα θέλει κι ακούει
ό, τι είχε στο μυαλό του, απάντησες.
Συνειδητοποίησα ότι το θυμόσουν, όταν
είδα το περιπαιχτικό βλέμμα σου να φεύγει
από πάνω μου και να εστιάζει στον πίνακα.
Θα το7κάνες;
«Κάθε φορά που θα τον βλέπουμε μαζί,
θα κάνουμε αναπαράσταση.»
Κράτησες την υπόσχεσή σου.
Λίγο πριν χωρίσουμε μου ψιθύρισες:
«Μου άρεσε που άλλαξες για μένα».
Έφυγες πρώτος.
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ενδιαφέρον η ζωή όταν κοιτάς
Β * 1 μπροστά/ όταν βλέπεις αυτά που έρ■ ■ ιχονται και όχι αυτά που έφυγαν. Αυτά
που έφυγαν δεν είναι τίποτε άλλο παρά κά
ποιες αναμνήσεις στο βάθος του μυαλού
σου. Αντίθετα αυτά που έρχονται, είναι η
ίδια η ζωή, που ξεδιπλώνεται μπροστά σου
και εσύ προσπαθείς ν' ανακαλύψεις κάθε
έρημη πλευρά της. Σήμερα όμως, ο τόπος,
ο χρόνος, κυρίως ο προορισμός, σε γυρίζει
άθελά σου πίσω. Απ' την ώρα που κατέβη
κες στο λιμάνι, το βλέμμα σου ψάχνει το πα
ρελθόν, το όχι και τόσο μακρινό, τότε που
ζούσες στο νησί, τότε που το νησί δεν ήταν
ένας προορισμός διακοπών -όπως τώ ρααλλά η ίδια σου η ζωή. Τότε που σε γλύκαινε
η ζωή και γευόσουν, με ζωώδη ορμή, όλους
τους χυμούς της.
Αλήθεια, αγαπούσες υπερβολικά το
νησί, τους βραδινούς περιπάτους, τη συ
ντροφιά των νυχτολούλουδων που σε τρέ
λαιναν και σε μεθούσαν με το άρωμά τους,
το «άσπρο παντελόνι». Αναζητούσες πάντα
την καινούργια ματιά μιας πρωτόγνωρης
γωνιάς, το κρυφτούλι της θάλασσας από
κάποιο στενοσόκακο της παλιάς πόλης, το
όχι και τόσο αθώο χαμόγελο μιας «ξένης»
απ' αυτές που φιλοξενούσε σχεδόν όλο το
χρόνο το νησί.
Σήμερα όμως στο λιμάνι αναζητάς το
«άσπρο παντελόνι», που ίσως στάθηκε η
αιτία να σου στερήσει τη χαρά της ανέμε
λης ζωής σου στο νησί. Κάποιες φορές ξε
γελάστηκες απ' την επιθυμία σου να την
δεις. Αλήθεια πόσο θα έχει αλλάξει. Τελευ
ταία φορά που την είδες φορούσε εκείνο το
«άσπρο παντελόνι». Πόσα άσπρα παντελό
νια πέρασαν από μπροστά σου απ' το πρωί,
τόσο ξένα όμως με τη θύμησή σου.
Το βαπόρι σαλπάρει, η καμπίνα που σου
δίνουν στενή, χωρίς οξυγόνο. Αφήνεις τη
βαλίτσα ψάχνεις το σαλόνι. Κάθεσαι παραγ
γέλνεις καφέ, κοιτάζεις γύρω σου, άγνωστα
πρόσωπα, ξένα. Στο τραπέζι, παλιά επαρχι

ακή εφημερίδα που κάποτε λαχταρούσες
να ξεφυλλίζεις. Όπως πάντα πρώτο θέμα ο
τουρισμός, μειωμένες αφίξεις, παράπονα
από τους ξενοδόχους του νησιού. Στην τε
λευταία σελίδα βρίσκεις τα κοινωνικά. Την
ψάχνεις άθελά σου και σ' αυτά, τα πρόσωπα
άγνωστα, αδιάφορα μια ανέλπιδη προσπά
θεια να τη συναντήσεις ακόμη και στον «τελευταίον ασπασμών».
Κλείνεις τα μάτια. Ναι επιτέλους! Την
έχεις μπροστά σου, τη βλέπεις, σχεδόν την
αγγίζεις και ας είναι απ' τη τελευταία σου
συνάντηση. Κοιτάζεις πίσω και βλέπεις
φως, ημέρες νησιού, θάλασσας, μυρουδιάς
νυχτολούλουδου, λαχτάρας για ζωή. Τότες
που ήθελες να κρατηθείς, να γαντζωθείς
από κάτι γήινο και σαρκικό.
Η Σάρκα σε μετουσίωνε σε πουλί και
πετούσες στο λαβύρινθο του μυαλού σου.
Διψούσες και επιθυμούσες άλλες, ζεστές,
καλοφτιαγμένες ικανές να σε ξεδιψάσουν,
οδηγώντας σε μέσα από υγρά μονοπάτια
στην απόλαυση της σάρκας και γιατί όχι της
ίδιας σου της ψυχής. Μια απόλαυση που δε
κρατούσε πολύ, αλλά ήταν ικανή να σε κρατάει «ζωντανό» και να τη ζητάς ασταμά
τητα. Έχει σταματημό ο έρωτας, η ζωή, η
ηδονή της χαράς; Μόνο η νιότη που φεύγει,
η συμβατική, σου φρενάρει το μυαλό και σ'
αφήνει να αναπολείς τα υγρά εκείνα φθινο
πωρινά βράδια γεμάτα από αγάπη και φως.
Ακόμη θυμάσαι εκείνο το φθινοπωρινό
βράδυ που 'νοιωθες μετέωρος από αγάπη
και σάρκα. Ο κήπος ήταν άδειος από φως
ημέρας αλλά είχε αρκετό της νύχτας. Η
υγρασία έντονη στον αέρα, αλλά και στη γη
που λαμπύριζε μέσα στο νυχτιάτικο φως.
Εσύ ήσουνα εκεί πολύ μόνος και φθινοπω
ρινός. Τόσο φθινοπωρινός που δεν ταίριαζε
στην ηλικία αλλά και στο άσπρο παντελόνι
που σε συνόδευε.
. Ένα άσπρο λεπτό παντελόνι που άφηνε
όλη την υγρασία της βραδιάς να μπλεχτεί
με κάποια άλλη «υγρασία» όχι άγνωστη
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yia σένα. Περπατούσατε κοντά ο ένας στον
άλλο, σχεδόν αγκαλιαστά, αλλά ήσουν σί
γουρος ότι η μόνη «υγρασία» που σου ανή
κε ήταν η υγρασία της νύχτας. Μια νύχτα
μελαγχολική και μόνη και ας υπήρχε εκείνο
το άσπρο παντελόνι.
Περπατήσατε αρκετά. Οι σκέψεις προ
σπαθούσανε να διώξουν το χωρισμό. Μι
λούσατε για άλλους και για άλλα. Για την
Ξένια που το σπίτι της φαινόταν πίσω απ'
τα δέντρα δίπλα στο πάρκο. Εκείνη την ώρα
υπήρχε και φως, αλλά η Ξένια φυσικά έλει
πε. Είχε φύγει απ' το νησί πηγαίνοντας στην
Αθήνα. Δε θα γυρνούσε παρά μόνο για δι
ακοπές και για να δει τους δικούς της που
είχαν μείνει πλέον μόνοι στο νησί. Μοναχο
παίδι την είχαν και έμειναν και αυτοί μόνοι
σαν και σ' ένα, και ας είχες ακόμη εσύ το
άσπρο παντελόνι δίπλα σου.
Το παγκάκι ήταν υγρό, αλλά «το άσπρο
παντελόνι» δε δείλιασε να καθίσει, πλου
τίζοντας τις «υγρασίες» του πάνω σ' αυτό.
Μιλούσατε, λέγατε πολλά και ανούσια σαν
εκείνα τα λόγια που δε σταματήσατε να
λέτε απ' την αρχή, που μπήκατε στον υγρό
νυχτιάτικο φθινοπωρινό κήπο. Λόγια φθι
νοπωρινά μελαγχολικά και ξένα. Δεν αφο
ρούσαν το άσπρο παντελόνι και σένα που το
συνόδευε. Παρ' όλο λοιπόν που καθόσουν
δίπλα του και το επιθυμούσες, όσο τίποτε
άλλο στη ζωή σου, ήξερες βαθιά μέσα σου
ότι «το άσπρο παντελόνι» μ' όλη την υγρα
σία του, δε σ' αφορούσε πια. Ήταν πλέον
πολύ μακριά από σένα και ας το άγγιζες και
προσπαθούσες μ' όλη τη δύναμη της ψυχή
σου ν' αντλήσεις λίγο απ' την υγρασία του.
Είπατε πολλά και ύστερα ήθελε να φύ
γει. Εσύ προσπάθησες να το κρατήσεις, να
το αιχμαλωτίσεις, να το αγκαλιάσεις να το
φιλήσεις, να το αγαπήσεις όσο τίποτα άλλο
στη ζωή σου. Δεν ήθελες να το αφήσεις να
φύγει από κοντά σου και ας το 'νοιωθες
ήδη πολύ μακριά. Νιότη μου, λαχτάρα μου,

αγάπη μη φεύγεις, ξέρεις είμαι εγώ, μωρέ/
αυτός που μοιραζόσουν τις στιγμές σου, τις
ομορφιές σου, τις υγρασίες σου. Το «άσπρο
παντελόνι» δεν ένοιωθε την αγωνία σου.
Ήξερες και το 'νιωθες ότι σε λίγο θα εγκατέλειπε το παγκάκι κι εσένα. Ότι σε λίγο οι
στιγμές που πέρασες μαζί του, δε θα ήταν
παρά αναμνήσεις. Ακόμη,ναι, και αυτή η
στιγμή που ζούσες ήταν μια ανάμνηση. Μια
ανάμνηση που δεν μπορείς να αγγίξεις ακό
μη και τώρα, γιατί στ' αλήθεια πονάει. Πο
νάει η ψυχή και ολοένα γυρνάει πίσω στις
στιγμές που μπορείς ν' αγγίξεις και ας σου
φαίνονται ξένες. Το «άσπρο παντελόνι» με
την άσπρη επιδερμίδα δεν ήταν πια μαζί
σου.
Μένεις μόνος στο παγκάκι. Η υγρασία
σε διαπερνάει, τη νιώθεις, γίνεται ένα με
την υγρασία του αέρα και εσύ μένεις μόνος,
αναπολώντας μια άλλη υγρασία που δεν
σου ανήκε.
Είναι στιγμές που θέλεις να τρέξεις τον
χρόνο αλλά αυτός κολλάει, ορθώνεται σαν
τείχος και σε πνίγει την ανάσα. Σηκώνεσαι
νιώθεις ναυτία, τα φώτα της νύχτας έρχο
νται θολά στα μάτια σου. Θέλεις περισσότε
ρο φως. Τα δάκρυα κάνουν παρέα στα μάτια
σου, που προσπαθούν να δουν μέσα σου.
Αποφασίζεις να σηκωθείς και να πας στο
μεγάλο δρόμο. Σ' αυτόν με τα πολλά φώτα
και τη μεγάλη ανηφόρα. Αυτήν που θα ακο
λουθούσε, από τότε και η καρδιά σου...
Ανοίγεις τα μάτια σου, ο σερβιτόρος μαζεύ
ει τον καφέ σου και σε ρωτάει αν θέλεις κάτι
άλλο. Σηκώνεσαι και πηγαίνεις στην καμπί
να σου.
Το βράδυ που βγήκες στο νησί πήρες ένα
ταξί και πριν πας στο ξενοδοχείο, πέρασες
απ' τον δρόμο με τα πολλά φώτα. Το άσπρο
παντελόνι δεν ήταν εκεί. Η «τυχαία» συνά
ντηση που τόσο θα ήθελες, συνέβη μόνο
στην άκρη του μυαλού σου.

77

Π ΕΖΟ Σ ΛΟ ΓΟ Σ

συνάντηση
Έλενος t Μ ·»σ ερνα τις βαλίτσες μου μέχρι τα εκl · · δοτήρια. Η περίοδος των αδειών είχε
ΧαΒατζάς
I · τελειώσει. Σαματατζήδες με χακί ρού
χα πλημμύριζαν τα τραπεζάκια του καφε
νείου. Χονδροκομμένες κραυγές και γέλια
μου θύμιζαν την εργένικη πραγματικότητα,
που με περίμενε πίσω στο στρατόπεδο. Το
τρένο έφευγε σε λίγο. Τρέχα γύρευε πότε
θα μου έδιναν άδεια πάλι. Ανάμεσα στις πα
ρέες των φαντάρων ξεχωρίζω μια γυναίκα,
που καθόταν μόνη με τις βαλίτσες της σ'
ένα τραπεζάκι. Είχε σταυρωμένα πόδια και
μ' ένα ύφος θλιμμένης αρτίστας έγερνε στο
λυγισμένο της αγκώνα.
Αχ ναι ήταν εκείνη η χορεύτρια. Η Μαρία.
Δεν είχε αλλάξει καθόλου. Αμέσως μου ήρ
θαν στο νου μου τα λόγια της από τότε,
«Καταλαβαίνω» μου χε πει «Θέλεις να 'σαι
εσύ ο κυνηγός».
Την είχα συναντήσει στα εγκαίνια μιας
πινακοθήκης. Όλη τη βραδιά πόζαρε με
ναρκισσισμό πλάι σε κάτι γλυπτά. Θυμά
μαι το ίδιο μελαγχολικό και σκεπτικό βλέμ
μα. Φλερτάραμε όλη την ώρα με τα μάτια.
Γνωριστήκαμε όμως στη συγκέντρωση που
ακολούθησε μετά τα εγκαίνια σε ένα σπίτι.
Με περνούσε πάνω από δέκα χρόνια. Την
επομένη πήγαμε για καφέ. Ήθελε να με ρίξει
στο κρεβάτι οπωσδήποτε. Έκανε τα πάντα
για να το πετύχει. Αρχικά το ήθελα και εγώ,
όσο όμως εκείνη το πάλευε, αποσυρόμουν
από το παιχνίδι. Μέσα μου αιωρούνταν διά
φοροι λόγοι που δεν θα πήγαινα μαζί της. Το
σπίτι μου, που ήταν σε πραγματικά άθλια
κατάσταση, το όχι ήμουν ερωτευμένος με
κάποια άλλη τότε κι ένα σωρό άλλοι αρνητι
σμοί. Στην πραγματικότητα, απλώς δεν μου
άρεσε από κοντά τελικά η γυναίκα αυτή.
Έπιασα κάπου τον εαυτό μου να με πιέζει
να το κάνω για την εμπειρία και για την καυ-

78

χησιά αλλά δεν ενέδωσα. Στο τέλος εκείνη
παραιτήθηκε και για να σώσει την περηφά
νια της, μου είπε αυτή την ατάκα, «Καταλα
βαίνω.. θέλεις να 'σαι εσύ ο κυνηγός»...
Δεν την ξαναείδα από τότε. Το αστείο εί
ναι ότι μετά όποτε το σκεφτόμουν ένιωθα
μετανιωμένος που 'χα αρνηθεί. Θεωρούσα
ότι είχα κάνει γκάφα που δεν είχα πάει μαζί
της στο κρεβάτι, έτσι για το γαμώτο. Αλλά
να πάλι μπροστά μου μετά από τόσα χρό
νια σε μια τελείως άλλη περίσταση. Ήμουν
κοτζάμ άντρας πια και μάλιστα βρισκόμουν
στη περίοδο της θητείας μου, όπου όλες οι
γυναίκες αποκτούν στα μάτια του έγκλει
στου μια διαβολεμένη θελκτικότητα. Και
να, πάλι μπροστά μου με το ίδιο κράμα γο
ητείας και απώθησης, με την ίδια ακριβώς
αίσθηση αλλοιωμένης νιότης που σου βγά
ζουν αυτές οι γυναίκες-βαμπίρ. Ναι, γιατί
πλέον γνώριζα αυτό τον τύπο γυναίκας, της
απεγνωσμένης κυνηγού. Της γυναίκας που
δεν αποκτά με τον καιρό την πραγματική
γοητεία της ώριμης θηλυκότητας. Θα ήταν
πάνω από σαράντα τώρα και είχε ακόμη
το προκλητικό στήσιμο μιας εικοσάρας. Το
πρόσωπο επισκευασμένο με τον ίδιο τρόπο,
το πολύ κοντό φόρεμα της που έδειχνε τα
πόδια της και σχεδόν έβλεπες το εσώρου
χο της. Οι μύες που ήταν γυμνασμένοι για
να δείχνουν νεανικοί αλλά διέκρινες πάνω
τους την πλαδαρή επιδερμίδα. Ναι λοιπόν,
η απορία μου είχε λυθεί πια. Εκείνη η γνω 
ριμία μου με την Μαρία ήταν μια μικρή και
ενδιαφέρουσα περιπέτεια για τον άγουρο άντρα που ήμουν τότε. Δεν μετανιώνω
όμως που δεν την συνέχισα.
Όσον αφορά εκείνο που μου είχε πει
τότε, στη πορεία το διαπίστωσα μόνος μου.
Όντως μ' αρέσει να είμαι ο κυνηγός.

Π εζό ς Λ ογος

οι
ριστίνα!
Ωχ! Με πιάσανε. Κοίτα κίνηση
το πλοίο για Σαμοθράκη Ιούνιο

Χ

μήνα...
— Μαράκί;
— Χρόνια καί ζαμάνια, μωρά μου.
Και Γαλαξίες μη σου πω.
— Τι κάνεις, παλιοκόριτσο; Δεν ντρέπεσαι;
Έτσι κάνει ο κόσμος; Ούτε ένα τηλέφωνο;
Ενώ εσύ τα 'σπασες.
— Καλά.
— Σού 'χω νέα! Εγώ με το Γρηγόρη παντρευ
τήκαμε επιτέλους! Ένας γάμος όνειρο! Με
πήγε ταξίδι του μέλιτος στο Παρίσι και το
Λονδίνο ο χρυσός μου. Αχ, είναι πολύ ρο
μαντικές πόλεις! Είχα ξαναπάει πολλές φο
ρές, βέβαια. Στο ταξίδι του μέλιτος είναι όλα
τόσο διαφορετικά! Εσύ τι κάνεις; Παντρεύ
τηκες;
— Εγώ...
— Εσύ, εσύ... πονηρούλα! Όλα κρυφά μας
τα κρατάς. Θα είμαστε πολύ πολύ ωραία
παρέα. Πού πας; Σαμοθράκη; Τι ωραία τότε.
— Ναι...
Πού είναι η έξοδος κινδύνου; Πάνε οι διακο
πές μου.
— Σιχαμένη. Μού 'λειψες το ξέρεις; Εγώ να
σε σκέφτομαι πάντα κι εσύ δεν προσπάθη
σες ποτέ να με βρεις...
Έλα ντε...

ρας'

— -έρω , ξέρω... Αχ, Χριστινάκι. Γέρασες και
ακόμα η ίδια. Οι κραιπάλες χαλούν την επι
δερμίδα, ψιψή μου. Το ξέρεις. Από δω έλα.
Να καθίσουμε μαζί. Η παρέα σου πού είναι;
Θα αυτοκτόνησε μόλις σε είδε.
— Θα...
— Ελπίζω να είναι ωραία στη Σαμοθράκη.
Ο καλός μου επέμενε. Εγώ προτιμούσα τη
Μύκονο. Τόσα λεφτά σε ρούχα και αξεσουάρ χαμένα να πάνε; Τρεις βαλίτσες γέμισα.
Αν χρειαστείς κάτι, πες μου. Ελπίζω να σου
κάνουν. Μη στεναχωριέσαι. Έλα στην Αθή
να και θα σε κάνω εγώ κούκλα!
Μού 'ρχεται το εγκεφαλικό.Το νιώθω. Στρά
βωσε το στόμα...
— Πες μου τα νέα σου, επιτέλους. Θέλω να
τα μάθω όλα. Πώς τα περνάς; Με τι ασχολείσαί; Τις άλλες τις βλέπεις; Αχ! Με ξεχάσατε όλες! Τι κάνουν τα παλιοκόριτσα;
— Α...
— Γρηγόρη, Γρηγόρη! Έλα εδώ, μωρό μου!
Αχ! Θα με σκάσει αυτός ο άνθρωπος. Άμα
δεν του λέω τι να κάνει, χάνεται. Μην κου
νηθείς! Έρχομαι αμέσως. Θέλω τόσο πολύ
σ'ακούσω . Ξέρεις, έκανα και λέιζερ στη ...
Ευτυχώς η σκάλα είναι κοντά. Βουτάω τη
βαλίτσα και την κάνω. Δεν είναι το τυχερό
της Σαμοθράκης φέτος. Μπορεί και να κάνει
δροσιά στη Λάρισα τούτο το καλοκαίρι.

φίλες
Ελένη

Ιω τη ρ ίΟ ϋ

Μια τελευταία νύχτα

δεκέμΒρης
μάνα μου έζησε τα τελευταία της
χρόνια στο νησί της, στο πατρι
κό της σπίτι, δίπλα στη θάλασσα.

Εκείνο το πρωί, στις 8 του Δεκέμβρη,
άνοιξε τα μάτια της γύρω στις έξι. Δεν μπορούσε να θυμηθεί πόσες ώρες κοιμόταν.
Μόνο που την άκουγε, ηρεμούσε. Ο κόσμος
Ίσως ένα εικοσιτετράωρο, ίσως και δύο. Η
είναι θάλασσα, έλεγε, η στεριά είναι μόνο
θάλασσα ακουγόταν μανιασμένη. Κάτι ψέλ

Η

μερικά νησιά.

Νόρα
Αναγνώστου

λισε στον άντρα της, ήταν δίπλα της. Εκεί-
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νος σαν να τρόμαξε με την ξέπνοη φωνή
της. Τρόμαξε kl η ίδια. Μπορεί αυτό να ήταν
το τελευταίο της ξύπνημα. Από τότε που
γύρισε απ' το νοσοκομείο τον θάνατο τον
περίμενε. Δεν πονούσε αλλά ένιωθε συνε
χώς να μικραίνει. Μίκραιναν τα μάτια της,
το στομάχι της, η δύναμη της. Στα πενήντα
πέντε της. Ήταν κάτι πιο άγριο απ' τον πόνο.
Ένιωσε την αγκαλιά του άντρα της. Ήρθαν
και τα παιδιά της. Βουρκωμέναή χαμογελα
στά, δεν καταλάβαινε. Κάθισαν κοντά της,
γιαγιά ξύπνησες, μαμά, τι θέλεις να μαγει
ρέψουμε.
Τότε, ξαφνικά, σκέφτηκε ότι αν έτρωγε
εκείνη τη μέρα λίγο φαγητό, θα το έπαιρ
νε μαζί της. Σαν ύλη στο στομάχι της, σαν
γεύση στους αδένες της, σαν άρωμα στους
πόρους του δέρματος της. Τίποτε άλλο δεν
μπορούσε να πάρει μαζί της. Μαζί μ' αυτό
το φαγητό θα πέθαινε. Ζήτησε ψάρια και
λαχανικά, για να φτιάξουν σούπα.
Πήρα να τα μαγειρέψω εγώ. Στην πίσω
κουζίνα, τη βοηθητική. Καθώς έπλενα το
μεγάλο λαυράκι ένιωθα να το μισώ, να το

σιχαίνομαι. Το έγδερνα με το μαχαίρι και
ήθελα να το λιώσω μέσα στα χέρια μου και
να το πετάξω στα σκουπίδια. Το έβαλα στην
κατσαρόλα και προσπάθησα να το μαγειρέ
ψω νόστιμα. Ξέχασα να βάλω λάδι.
Έστρωσα το τραπέζι στη σάλα, άσπρο
λινό αντίκρυ στο παράθυρο. Τρώγαμε αθό
ρυβα. Το βλέμμα της μάνας έφευγε στο πέ
λαγος, λευκές ίνες και αχνά σημεία. Να μην
ξεχάσει να πει στην κόρη της ποια ρούχα να
ετοιμάσει και ποια σερβίτσια να χρησιμο
ποιήσει. Αποφάγαμε ήρεμα. Έφυγα κρυφά
κι έτρεξα στη θάλασσα.
Με χτυπούσε ο αέρας, ούρλιαξα στη θά
λασσα, ούρλιαξα ξανά, έσκυψα στην άμμο
κι έκανα εμετό. Το ψάρι, to σέλινο, τα παι
δικά μου χρόνια. Όλα αυτά που έφευγαν.
Τρόμαξα. Τα έθαψα βιαστικά στην άμμο,
έπλυνα το στόμα μου με θαλασσινό νερό κι
έτρεξα πίσω. Η μάνα μου είχε πάλι κοιμη
θεί. Ξάπλωσα δίπλα της, την αγκάλιασα και
πρώτη φορά ένιωθα πόση ζωή αφήνει πίσω
του ο θάνατος.

passionato και lacrimoso
για βκεδόψ §υό χέρια
Δπμήχρης
Δρένος
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ο ρολόι έπιπλο σήμανε δώδεκα και
adante cantabile. Χαμογέλασε. Δε γινόταν
τα σανίδια έτριξαν καθώς σηκώθηκε,
παρά να έχει δίκιο. Το προηγούμενο διά
φόρεσε τη ρόμπα του και περπάτησε
στημα με δριμύτητα είχε υποστηρίξει στο
προς το μπαλκόνι. Δύσκολα θα ερχότανπεριοδικό
ο
πως η μουσική υπερέχει της ζω 
ύπνος αυτή τη νύχτα. Άνοιξε τα παραθυρό γραφικής. Μόνο αυτή μπορεί να συλλάβει
φυλλα. Στο βάθος φαίνονταν τα φώτα της
τη φύση στην κίνησή της.
Λειψίας.
Ήταν ένα μαχητικό άρθρο, από αυτά
Νύχτα. Ένας κορυδαλλός περπάτησε
που υπέγραφε ως Φλορεστάν. Γέλασε. Πά
για λίγο στη χλόη της αλέας. Poco a poco,
ντα αναρωτιόταν αν οι αναγνώστες είχαν
σκέφτηκε. Ήταν οι πρώτες μέρες της άνοι
καταλάβει πως ο φανατικός Φλορεστάν και
ξης μα ο καιρός παρέμενε ψυχρός. Απ' την
ο πράος Ευσέβιος ήταν το ίδιο άτομο. Καμιά
πλευρά του ποταμού φύσηξε αέρας και με
φορά και ο ίδιος αναρωτιόταν πώς χω ρού
τη σειρά χάιδεψε τα φύλα των δέντρων.
σαν μέσα του οι δυο αυτές πτυχές. Ίσως και
να μη χωρούσαν.
Κάθε δέντρο, κάθε κλαδί και άλλος τόνος.
Έκλεισε τα μάτια του στον καταρράκτη
Ήξερε πως εύκολα κυλούσε από την ελ
του glissando. Στο μυαλό και στην άκρη της
πίδα στη μελαγχολία, από τον ενθουσιασμό
γλώσσας του σχηματίστηκε αμέσως ένα
στην παραίτηση, από το passionato στο la-
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crimoso. Απόψε πάντως το περπάτημα του
κορυδαλλού και το στερέωμα των άστρων
τον έκαναν ευτυχισμένο. Σε λίγες ώρες θα
γευόταν αυτό που τόσους μήνες πρόσμενε.
Και ύστερα, θα ήταν έτοιμος για την πιο με
γάλη ευτυχία.
Μπήκε μέσα και προχώρησε προς τη
φωτιά. Περνώντας, χάίδεψε το καπάκι του
πιάνου. Μπήκε στον πειρασμό, μα δεν το
άνοιξε. Ες αύριον, σκέφτηκε. Υπομονή. Δεν
έπρεπε να χαλάσει η αίσθηση, έπρεπε όλα
να γίνουν ευλαβικά. Θα ξυπνούσε το χά
ραμα. Θα περπατούσε στους κήπους. Θα
έφτιαχνε τσάι. Θα ξυριζόταν. Θα φορούσε
το ένδυμα των συναυλιών και έπειτα θα ξε
κινούσε. Για ζέσταμα θα έπαιζε τα πρελούδια και τις φούγκες του πατριάρχη Μπαχ
και έπειτα τα τόσο απαιτητικά ως χθες, υπ έ
ροχα prestissimo του Μόσλες.
Βολεύτηκε στην πολυθρόνα, κοίταξε τα
δάχτυλά του. Άλλες φορές ήθελαν να παί
ζουν στα πλήκτρα, άλλες φορές να συνθέ
τουν στο χαρτί. Μάλλον ήταν δυο άνθρωποι,
ο Φλορεστάν και ο Ευσέβιος, μα σε αυτή την
περίπτωση δεν ήξερε ποιον εξέφραζε η ερ
μηνεία και ποιον η σύνθεση.
Ήξερε πως ήταν ο Ευσέβιος που παιδί
ονειρευόταν να γίνει συγγραφέας. Πως ο
Ευσέβιος ήταν αυτός που πήγε στη Λειψία
να σπουδάσει νομικά κατά την επιθυμία
της οικογένειας του. Και ήταν σίγουρος πως
η απόφαση να τα εγκαταλείψει όλα και να
αρχίσει τα μαθήματα μουσικής δίπλα στον
αρχιμουσικό Βηκ είχε παρθεί από τον Φλο
ρεστάν.
Από όσο μικρός μπορούσε να θυμάται,
ένιωθε πως ακολουθούσε πάντα δυο τρο
χιές, αντίρροπες, σαν τα άλογα του βασανι
στηρίου. Νόμιζε πως ποτέ δε θα γλύτωνε.
Και όμως, τελικά υπήρχε κάτι που τον
γαλήνευε περισσότερο και από τη μουσική.
Ήταν η νεαρή κόρη του Βηκ. Η θεσπέσια
Κλάρα. Η καλλονή. Η πιο έξυπνη, η πιο τρυ
φερή. Ήδη θεωρούνταν η μεγαλύτερη πια
νίστας της Ευρώπης. Όταν στεκόταν δίπλα
της, ένιωθε πως βρισκόταν στις πηγές που
αναβλύζει ο κόσμος. Γινόταν ένας, ακέραι
ος, έτοιμος να γράψει όλη τη μουσική που
έμελε να γραφεί και έπειτα να τη φωνάξει
από όλα τα καμπαναριά του κόσμου.

Όμως ο Βηκ σθεναρά εναντιωνόταν στο
γάμο τους. Φοβόταν τις παραφορές του.
Της απαγόρεψε να τον βλέπει. Δοκίμασε να
σκοτωθεί. Δυο χρόνια τώρα συναντιόνταν
μόνο στα κρυφά.
Δεν πειράζει, a niente στο παρελθόν. Σύ
ντομα θα γινόταν δική του, στο φως, με τις
ευχές όλων γιατί δε θα μπορούσε να γίνει
διαφορετικά. Ήξερε πως και ο ίδιος ήταν
πολύ καλός πιανίστας, ο ίδιος ο Βηκ άλλω
στε το βεβαίωνε. Χρειαζόταν όμως κάτι πα
ραπάνω, μια ακόμη σπίθα, όχι στο πνεύμα,
αλλά στο σώμα.
Κοίταξε τα χέρια του, χάιδεψε τον ξύλινο
νάρθηκα που έκλεινε μέσα τού το μέσο του
αριστερού του χεριού. Τρεις μήνες τώρα το
δάχτυλο ήταν ακινητοποιημένο ώστε να δυ
ναμώσουν τα υπόλοιπα, τα αδύναμα. Όταν
δυνάμωναν, θα ήταν ο μόνος πιανίστας με
δυο χέρια ακριβώς ισοδύναμα.
Θα ήταν ο μεγαλύτερος πιανίστας της
Ευρώπης και αυτή δε θα μπορούσε παρά να
είναι δίπλα του.
Ξάπλωσε Κοιμήθηκε.

Το άλλο πρωί, ο Ρόμπερτ Σούμαν έντρομος
διαπίστωσε πως το μεσαίο δάχτυλο του αρι
στερού του χεριού είχε ατροφήσει μόνιμα.
Poco a poco:

«Λίγο λίγο», διακριτικές
μεταβολές στον ήχο ή στο
ρυθμό.

Glissando:

Διαρκές γλίστρημα σε δια
δοχικές νότες

Andante
Cantabiie:

Τραγουδιστικό, μελωδικό
andante (andante = το τέμπο
του βηματισμού)

Passionato:

Παθιασμένο

Lacrim oso:

Θρηνητικό

Prestissim o:

Ιδιαιτέρως γρήγορα, όσο πιο
γρήγορα γίνεται

A niente:

Ντιμινουέντο που καταλήγει
στο διπλό πιανίσιμο, δηλαδή
στη σιωπή
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παλιό σημειωματάριο
άνεμος σαν παραμύθι ακούγεται
Ι μ α δεν μπορώ να ξεχωρίσω τι λέει
ακριβώς ξαπλώνω στο κρεβάτι πά
ντα από τη μεριά σου για να νιώσω ξανά
την παρουσία σου το σχήμα σου στο τσαλα
κωμένο σεντόνι χαϊδεύω το μαξιλάρι αντί
το κεφάλι σου είναι κι αυτός ένας τρόπος
οδυνηρός αλλά είναι δεν θέλω να ησυχάσει
η μνήμη μου τώρα που αγριεύει η θάλασσα θέλω να κολυμπήσω κι ας λείπουνε τα
μπράτσα σου kl ας μην υπάρχουνε κουπιά
στη βάρκα εγώ θα ταξιδέψω πονέσανε και
σήμερα τα πόδια μου πάνω κάτω στην πα
ραλία να σημαδεύω στην άμμο νόμισα πως
ήτανε τα ίχνη από τα πέλματά σου γελάστη
κα ένας ψαράς μου ζήτησε τσιγάρο άναψα
ένα και εγώ χώρεσε η ανάμνηση σε αυτήν
την απλή κίνηση στο άναμμα του τσιγάρου
στο πέρα δώθε του καπνού με κοροΐδευ
ες πως δεν ήξερα να ρουφώ τον καπνό ας
ήσουν τώρα εδώ να έβλεπες να τραβώ τον
καπνό και την πίκρα σου όπως οι ρίζες των
δέντρων το νερό και ο έφηβος το άρωμα
του ξένου κορμιού που τον τυλίγει σε λίγο
θα ξεκουραστώ τέτοια ώρα συνηθίζαμε
εφημερίδες να διαβάζουμε να τσακωνόμα
στε για τα αθλητικά και να συμπληρώνουμε
δελτία με τα προγνωστικά μας και τους τυ
χερούς μας αριθμούς 5 για την ευτυχία μας
13 για το όνομά μας 19 για τη σιγουριά μας
θα έπρεπε να προσθέταμε 22 για το χωρι
σμό μας ίσως έτσι κερδίζαμε κι έμεινα τώρα
εδώ να διαβάζω στιγμές από το παλιό ση
μειωματάριο
ακολουθώντας την πορεία του γλάρου σε
συνάντησα να πλέκεις με πολύχρωμες κλω
στές τα όνειρα στην άκρη των δακτύλων
μου περπάτησα την αγωνία των χεριών σου
συμμερίστηκα
το φεγγάρι απλώνει το δίχτυ στο μικρό καφενείο συνάντηση με παλάμη χρυσή η από
σταση μίκρυνε
βάζοντας στοιχήματα για το πράσινο βό
τσαλο τα μάτια μας ακούμπησαν στο βάθος
της καθημερινής ηλιογέννησης
στεφάνι από σταγόνες το κύμα τα μαλλιά
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σου βράβευσε
να αφήνεις στο λαιμό την άμμο να κυλάει
καυτό απόγευμα Αυγούστου τη δίψα μου
να ανάβει το φιλί σου
με κομμάτια φιλιών κάρτες για φίλους
φτιάξαμε
έχεις τελειώσει κοιμάσαι φως στο σκοτάδι
η ανάσα σου δεν τραγουδώ την ομορφιά
σου μην ξυπνήσω
έχω βυθιστεί στο περιθώριο της πράσινης

Δημήτρης
Φοτνίτσης

θάλασσας που στο πακέτο των τσιγάρων
σχεδίασες βράδυ πρωί και βιαστικά φεύ
γοντας το άφησες κι αυτό πάνω στο ξύλινο
τραπεζάκι με τη φωτογραφία μας
με την πετσέτα τυλιγμένο σε θυμάμαι ένα
τσάι παγωμένο να μοιραζόμαστε και να σχε
διάζουμε το επόμενο ταξίδι με την ομπρέλα
του νοτιά στο σκουριασμένο δάσος
δεν έγινε ποτέ για αυτό τα βράδια δεν προ
σεύχομαι

οιταζόντουσαν μέσα στα μάτια. Για
σημο να αστράφτει περήφανο στο δόξαώρα πολλή. Αυτός είχε ακουμπήσει
πατρί. Ολόκληρος φαντάρος, μάχιμος και
το κεφάλι στα χέρια, σα μικρό παιδί
υπάκουος στους ανωτέρους του. «Γιώτα
που χαζεύει το πλήθος -—απ' το παράθυρο—
ένα» φώναξε απ' το τηλέφωνο στο μπαμπά
να διασχίζει τη χρυσή λεωφόρο στον πρω  για να το ακούσει ο παππούς, —απόστραινό ήλιο. Αυτή κουνούσε τις κεραίες της με
τος της πολεμικής αεροπορίας— και ο θεί
χάρη, αφήνοντας το αίμα να βάφει κόκκινο
ος στον καναπέ απέναντι απ' την κλαίουσα
το πίσω αριστερό της πόδι. Κόντευε να μπή (δόλια) μάνα που δεν έλεγε να αποδεχτεί
ξει τα κλάματα απ' το κακό που της έκανε.
τη σκληρή μοίρα των αγοριών που ενηλι
Αιφνιδιάστηκε. Αυτόπτες μάρτυρες συ
κιώνονται μέσα στο στρατώνα όταν δεν
γκλίνουν στην άποψη πως φοβήθηκε όταν
προχωρούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευ
την είδε να προσγειώνεται απειλητικά στη
ση μετά το χαμηλόβαθμο απολυτήριο Λυ
ξιφολόγχη του όπλου του. Συγκεκριμένα,
κείου. Στην πρώτη του σκοπιά, σ' αυτό το
κύκλος μυρμηγκιών κάνει λόγο για «βέβαιο
απομακρυσμένο φυλάκιο με θέα τον βάλτο,
τρόμο» μιας και η έκπληξη ήταν τόση που
έτυχε λοιπόν, να λαβώσει τον εχθρό όταν
εισέπραξαν και τα ίδια τις συνέπειες του
αυτός επιτέθηκε απροκάλυπτα στο σιδερι
αιφνιδιασμού. Μισή οικογένεια ξεκληρί
κό που κανείς δεν έπρεπε να αγγίξει εκτός
στηκε με ένα τίναγμα του δεξιού του ποδιού
από τον δεκανέα την ώρα της παράδοσης
προς τα πλάγια. Η αλογόμυγα, πάλι, δήλω
στο οπλουργείο. Αυτή ψέλλισε αμέσως
σε ευγνώμων επειδή η βίαιη αντίδραση του
μετά το συμβάν πως θέλησε να πει απλώς
στάθηκε σωτήρια για την ίδια με αποτέλε μια «καλημέρα» διαψεύδοντας φήμες περί
σμα να γλιτώσει απ' τα αιμοδιψή σαγόνια
λιγούρας της αλογόμυγας, πόσω μάλλον
της ακρίδας και να συνεχίσει να ονειρεύεται
περί κατάφορης επίθεσης στο νεοσύλλε
από πιο ψηλά και με περισσή για την ώρα
κτο. Το κράνος, τώρα, σκέπαζε τα φρύδια
ασφάλεια. Αυτός πάλι διατηρεί σιγή ιχθύ του που έσταζαν ρυθμικά μη μπορώντας να
ος. Πρόκειται για ένα θλιβερό γεγονός που
εμποδίσουν το κύμα ιδρώτα που φούσκωνε
δεν θα το παραδεχτεί ποτέ στον εαυτό του.
στο μέτωπο του. Σκούπισε με μια νευρική
Μεγάλωσε πια για να ασχολείται με τέτοια
κίνηση το βρεγμένο κούτελο θέλοντας να
επουσιώδη ζητήματα. Όχι απλώς μεγά εξαφανίσει τη λέξη «ευθανασία» που σφη
λωσε, από παιδί έγινε άντρας σε διάρκεια
νώθηκε από ώρα στο μυαλό του. Εσπαγε το
μόλις τριών εβδομάδων εκπαίδευσης. Τι
κεφάλι του να βρει τον τρόπο που θα την
άντρας, παλικάρι με καλογυαλίσμένο εθνό έκανε ξανά να πετάξει. Μακριά. Να πάψει
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να τον κοιτάζει με αυτό το παράπονο στην
τσακισμένη όψη. Αν έδενε με ένα φυλλα
ράκι την πληγή χρησιμοποιώντας το σάλιο
του; Αν έριχνε λίγο χώμα σε μια ροχάλα,
το ζύμωνε και το κολλούσε στο σημείο της
βλάβης; Αν έφτυνε το τραύμα και πάνω του
πετούσε τον καπνό από μια γόπα που ασφυκτιούσε δίπλα στην κηδεία των εφτά μυρ
μηγκιών; Πήρε μια βαθιά ανάσα, άνοιξε δι

άπλατα το στόμα κι έχωσε την ακρίδα μέσα,
ως το λάρυγγα. Την κατάπιε ολόκληρη- δεν
άντεχε να τη βλέπει να χάνει κι άλλο αίμα.
Δεν μπορούσε να την κοιτάζει να σέρνεται
στην εξάρτηση της μέσης του. Αλλωστε το
μεσημέρι τούς είχαν αρακά. Σιχαινόταν αυ
τές τις πράσινες μπίλιες ειδικά όταν τις πα
ραέβραζαν με πελτέ μπαγιάτικης ντομάτας.

εν έβγαλαν άχνα. Ήρθαν κοντά με
ση των βλεμμάτων. Οι ανάσες τους, κοφτές
φόρα. Από την πρόσκρουση των
με μια διαρκώς αυξανόμενη επιθυμία που
ανοιχτών στομάτων παραλίγο να
έκαναν τα ρούχα να υποχωρούν μοιραία,
χαθεί πολύτιμο σμάλτο. Χείλη με χείλη,
σα φίδι που αλλάζει δέρμα χωρίς να ξέρει
στήθος με στήθος, ήβη με ήβη. Ανακαλύ πως μένει ολότελα γυμνό. Στάθηκαν μόνο
με το χνούδι, ορθό κι αυτό ανάλογα με τις
πτοντας πια σωματικές οσμές που έδεναν
διαδρομές της γλώσσας και τα δροσερά
μεταξύ τους σπουδαία. Το μυαλό έκαιγε
ποτάμια που χάραζε. Ο αυτοσχεδιασμός,
οποιοδήποτε καύσιμο έβρισκε ξεχασμένο
στις δεξαμενές του υπογαστρίου. Η εικό το φόρτε τους. O l παλάμες κι εκείνες στο
φουλ, χάιδευαν κακοφορμισμένες πληγές
να της ένωσης έστελνε στην καρδιά γερές
του παρελθόντος. Διέτρεχαν αχόρταγα την
ποσότητες αίμα για μακρινές υπερπτήσεις.
Την ίδια ώρα η κουρελιασμένη λογική επι απέναντι επιφάνεια, πίεζαν με ζήλο κλει
δωμένα σημεία ηδονής. Ενα πρόωρο «αχ»
χειρούσε τον μετριασμό της έντασης, τον
βύθισε την αντίπερα όχθη στη δίνη του ιλίγ
έλεγχο της φωτιάς πριν το παρανάλωμα. Τη
χειραγώγηση της φλόγας που πολλαπλα γου. Κι αμέσως μετά ένας χείμαρρός ξέρασε
τα ορμητικά του νερά στη λίμνη του πόθου.
σίαζε τις πύρινες εστίες διατρέχοντας κάθε
σπιθαμή σάρκας εις διπλούν. Η λέξη «επι Τα στόματα ενώθηκαν για μια τελευταία
φορά, αρθρώνοντας τυπικές ευχαριστίες
τέλους» αναβόσβηνε υπέρλαμπρα -—ακόμη
και στο διαδοχικό σκοτάδι της— αντανα για τον ωραίο συγχρονισμό που δεν ήρθε
κλώντας στη μαρκίζα της τύχης. Η παρά όταν θα είχε νόημα. Σε λίγο όλα θα χάνονταν
στο χειροκροτημάτων ψευδαισθήσεων. Το
σταση αυστηρώς για δύο παίκτες με θεατές
μόνον άψυχα αντικείμενα σε λιτά διακο ξημέρωμα θα έσβηνε και τα τελευταία απο
καΐδια. Η πυρκαγιά κατέκαψε τα πάντα στο
σμημένο δωμάτιο ευτυχίας. Το ταμείο δεν
πέρασμα της στιγμής. Δεν είχε απομείνει
έκοβε εισιτήρια για άλλους από κάμποση
ώρα, μετά από εκείνη την τυχαία συνάντη περισσότερη εύφορη γη ν' αφανίσει.
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Οι αναμνήσεις

πτώση
Δημήτρης
Αδαμίδης

Περιεχόμενα
Οι αναμνήσεις
1.

Δημήτρης Αδαμίδης

Η πτώοη
2.

Αλέξης Καζαντζίδης

Παλιό σημειωματάριο
3·

Γιάννης Κατσιγιάννης

Η περούκα της γιαγιάς
4.

Αντωνία Πατσιοδήμου

Ανάδρομη
5·

Ιωάννα Στεργιοπούλου

Ανάμνηση

Οι περίπατοι
1. Ελένη Ζάουρα

Ο περίπατος
2* Αλεξάνδρα Μαυρίδου

Περίπατος
3*

Μηνάς Παπαδόπουλος

Ατιτλο
4-

Πλάτων Τσακίρογλου

Περίπατος
5·

Γιώργος Τσοχαλής

Διαβάζοντας την πόλη

ρέξε! Το Volkswagen-κάραβαν κάτω
από το σπίτι. Τρέξε! Όλες του οι πόρτες ανοιχτές αγκαλιές. Τρέξε! Πο
λύχρωμες τσάντες, αδέλφια, τιτιβίσματα.
Τρέξε! Τα χέρια του μπαμπά χαϊδεύουν το
τιμόνι. Τρέξε! Το πρόσωπο κολλημένο στο
τζάμι. Τρέξε! Δέντρα, χωριά, άνθρωποι,
μνήματα. Τρέξε! Ο κόσμος γάργαρο νερό.
Τρέξε! Μετά τη στροφή η θάλασσα. Τρέξε!
Απέραντη γαλάζια σιωπή. Εκτυφλωτική.
Τρέξε! Ελαφραίνει τ' όχημα κι ανυψώνεται.
Του Σεπτέμβρη η τελευταία απογείωση.
Γλιστράει η μπροστινή ρόδα, σκάει το
ποδήλατο στο τσιμέντο, σωριάζομαι στη
ρίζα του πεύκου. Χώμα, πευκοβελόνες και
ρετσίνι κολλούν επάνω μου. Στ' αυλάκια
του φλοιού αλλόφρονα μυρμήγκια, ασύντα
κτες σκέψεις που έχασαν τον δρόμο τους, κι
ένα σκουλήκι ακούνητο. Ανασηκώνομαι.
Το αμάξι; Έπρεπε να 'ναι εκεί απέναντι. Το
προαύλιο του σχολείου, το πεζοδρόμιο του
σπιτιού κι ανάμεσα τους η άσφαλτος, ση
κώνονται κύματα, σαλεύει η γη. Ο κόσμος
αναδεύεται κι αναγουλιάζω γονατιστός στο
δέντρο.
Το αμάξι δεν είναι εκεί.
Ανεβαίνω τις σκάλες, μπαίνω στην κου
ζίνα.
«Πού είναι;» ρωτώ. Φορούσε την αμάνικη βυσσινί ρόμπα. Γυρίζει και με κοιτά.
«Έφυγαν πριν από λίγο.»
«Κι εμένα; Με ξέχασαν; »
«Θα μείνεις, να μου κάνεις παρέα ε;» Το
λειψό της χαμόγελο καθρεφτίστηκε στις
κουτάλες και στα μαχαίρια, μια ανεξήγητη
παράσταση σε γυαλισμένα εξαπτέρυγα, και
χάθηκε μέσα στους ατμούς της κατσαρό
λας.
Γύρισα αθόρυβα όλο το σπίτι, κατανυκτικά σα να ήθελα να εξιχνιάσω ένα μυστή
ριο. Κοίταξα τα πράγματα σα να τα έβλεπα
πρώτη φορά, με τον φόβο του αμύητου,
που αγνοούσε σχήματα και σύμβολα μιας
μυστικής ζωής. Στην καρέκλα το ξεβαμμέ
νο τζιν του αδελφού μου και από κάτω τ'
αθλητικά παπούτσια με το σκασμένο δέρ
μα, σύμβολα ενός ιερού κύκλου, που τα φο
ρούσε και άρχιζε η λατρεία της κλωτσιάς κι
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η προπόνηση μιας μεγάλης αποδημίας. Στο
δωμάτιο των κοριτσιών το πικάπ με τα δισκάκια στο πάτωμα και τα βιβλία, πύλες της
σιωπής και της έκστασης, που άνοιγαν, τις
ρουφούσαν και τις επέστρεφαν Μαινάδες
και διφορούμενες Σφίγγες. Στην κρεβατο
κάμαρα ξάπλωσα στο μαξιλάρι του μπαμπά
και το μύρισα, ως τελευταία τιμή, πριν από
έναν αργό και μακροχρόνιο εκθρονισμό.
Ποια φρίκτή δύναμη με δένει μαζί τους; Η
με κρατάει μακριά τους;
Μπήκα στο δωματιάκι και στάθηκα στον
πάγκο κάτω από το παράθυρο, όπου άνοι
γα τα τετράδια και σχημάτιζα τα πρώτα
μου γράμματα. Πίσω από την κουρτίνα η
αυλή. Μέσα από κεντημένους ρόμβους και
τρίγωνα κατασκόπευα τον καιρό: το χρώμα
της μολόχας, τον χορό των σεντονιών, τις
λιμνούλες μετά τη βροχή, τα αποτυπώμα
τα της γάτας στο χιόνι, την καλοσύνη του
ουρανού, που έδινε μια προοπτική σ' αυ
τόν τον μικρό κόσμο. Στο ράφι της δίδυμης
αδελφής μου -της επτάχρονης παρέας μουπρόσεξα μια κολλημένη τσίχλα. Την πήρα
' και τη μάσησα κι έτσι που ήταν μακριά μου,
δοκίμασα τη γεύση της προδοσίας.
Ανέβηκα στην ταράτσα, σύρθηκα ως το
τειχάκι, είδα το κενό. Το ποδήλατο κάτω ένα
κακογραμμένο κάπα. Ο αέρας εδώ πάνω
έμοιαζε στέρεος και ασφαλής, τόσο που θα
μπορούσα να τον εμπιστευτώ. Μ' ένα φτερούγισμα βρίσκομαι πάνω από τον τρούλο

της εκκλησίας, μ' ένα δεύτερο διασχίζω την
πάνω γειτονιά ως το ποτάμι, ακόμη ένα κι
ανοίγομαι σε άλλα ύψη. Κι αν αυτή η σκιά
δεν ήταν από τα σύννεφα αλλά η μπότα του
γίγαντα, θα 'πεφτε βαριά και θα τα λιάνιζε
όλα, σβήνοντας μεμιάς από τον χάρτη το
χωριό μου. Κρεμασμένος στο κορδόνι της
μπότας του θα έφευγα για έναν καινούριο
μύθο.
Την απέφυγα όλη την ημέρα. Κούρνια
σα πίσω από πόρτες, κάτω από τη σκάλα,
στις γωνίες που κάνουν τα έπιπλα με τους
τοίχους.
Αργά το απόγευμα πήρα την πράσινη
ρακέτα κι άρχισα να παίζω στον τοίχο της
αυλής. Ένα πολύωρο ρυθμικό ταπ-ταπ-ταπ,
“ ξύλο, τοίχος, τσιμέντο- ξανά και ξανά μέ
χρι να μουδιάσει το μυαλό. Είχε πια λιγο
στέψει το φως και με δυσκολία διέκρινα το
μπαλάκι, όταν βγήκε και μου μίλησε.
«Φτάνει! Έλα μέσα. Έλα, πουλάκι μου,
να φας.» Η φωνή της, σαν το τελευταίο τρά
βηγμα μιας αόρατης πετονιάς που κρατά
αιχμάλωτο ένα ψάρι, με πόνεσε βαθιά. Ένα
φράγμα ήδη ραγισμένο πίσω από τα μάτια
μου έσπασε. Αρχισα να κλαίω.
Πέρασε ώρα. Είδα πίσω από την κουρ
τίνα τη σκιά της μάνας μου, που άνοιξε το
παράθυρο, αφουγκράστηκε το σκοτάδι κι
έκλεισε τα πατζούρια. Σκούπισα τότε τα
δάκρυα μου, προχώρησα αργά, άνοιξα την
πόρτα και μπήκα στο σπίτι.

παλιό σημειωματάριο
Αλέξης
Καζαντζίδης
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ο χάρτης στον οποίον θα χανόταν. Ήδη ψι~
μείς τα παιδιά της αφθονίας. Της
επαρχίας με το ουζερί στις παρυφές
λιαζόμασταν ότι ο καθένας μας θα έφευγε
της πόλης. Ανάμεσα στη βροχή και τα
για τη δική του καταιγίδα, ότι θα ξαναντα
συνεργεία αυτοκινήτων. Πίσω απ' τη θολή
μώναμε σπανίως και πλέον άλλοι, διαφο
τζαμαρία διέκρινα τα πρόσωπά μας.
ρετικοί· όμως τότε, ήμασταν δεμένοι στην
Ανοίγαμε την πόρτα για να μπούμε στο
πλώρη του ίδιου βίου, δεν δίναμε γι' αυτά
στέκι που θα μας διακτίνιζε έξω απ' την Κα
δεκάρα. Τα συνεργεία δίπλα μας, στο ουζε
βάλα. Σ' έναν κόσμο δικό μας, αραδιασμένο
ρί, άκουγαν εξ αιτίας μας ήχους σκληρούς:
γύρω απ' το τσίγκινο τραπεζάκι, μετρημένο
Active Member. Κάπου-κάπου, τα «θέλω»
στα πρόσωπα των φίλων.
του ενός μαλακώναν εμάς και τα τραγού
Πρόσωπα με μάτια έτοιμα να σαλπά δια, αφήνοντας το κεχριμπάρι της Αλεξίου,
ρουν. Μαθητές. Έφηβοι στριμωγμένοι ανά
βυζαντινό παραμύθι να μας στολίσει τα σω 
μεσα σε φθηνά ποτά και μεζέ για ούζο με
θικά με τα μελλοντικά κατορθώματά μας.
τέσσερις οδοντογλυφίδες — κατάρτια και
Τα διπλανά συνεργεία μας ανέχονταν.
κουβέντες που σάλπιζαν επίθεση.
Η παρουσία μας λίγη και κλεφτή —μόνο τα
Οι Φίλοι. Το πρόσωπο του καθενός ήταν
Σάββατα— ελάχιστα τους χάλαγε το γράσο

Ε
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στα δάκτυλα και το καμένο λάδι στα μάτια*
τους διασκεδάζαμε. Αλλωστε θα φεύγαμε.
Άλλωστε θα χανόμασταν.
Όμως, τα συνεργεία μάντευαν —ή ίσως
ήξεραν, οπότε φυσικό ήταν να αδιαφο
ρούν™ την παγίδα που τους περισσότερους
θα αιχμαλώτιζε στην ακίνητη φάκα των
ονείρων. Εκείνων που, επειδή είναι νεκρά,
δεν θέλουν να ξυπνήσουν.
«Σάββατο και Κυριακή, στην χώρα του
μαλάκα γουστάρουμε όλοι», πρέπει να
ψέλλισε ένας παλιόφιλος, ενώ φεύγαμε απ'

το ουζερί των συνεργείων. Δεν τον ξανάδα
έκτοτε.
Κόντρα στον ατίθασο εκείνο φίλο, άλλοι
θα ταξιδεύουν πια στην κοιλιά του κήτους
από γκαλερί σε γκαλερί και από το ένα μά
γουλο της Σκύλλας στο άλλο.
Πεισματικά θα μου σφηνώνονται οι μέ
ρες που 'βρεχε χιπ-χοπ-ριπές-στίχων-πουμιλούν. Και λέξεων που σκέφτονται. Ώστε,
όσοι έπεσαν ωραία στη μάχη με τον εαυτό
τους να ξαναταξιδέψουν ναύτες και καπεταναίοι, όπου η ψυχή ποθεί.

η περούκα της γιαγιας
f |

I ταν ωραίος τύπος ο παππούς. Πα-

■ ■ *1 λιός ναυτικός. Αλέγρος, γλεντζές

I I και πλακατζής. Την αγαπούσε την
γιαγιά καί δεν έχανε ευκαιρία σε κάθε δη
μόσια εκδήλωση να την πειράζει. Έπαιρνε
εκείνο το συνωμοτικό ύφος και γλιστρώ
ντας κρυφά πίσω, της τραβούσε την περού
κα. Τότε εκείνη, ωρύονταν πανικόβλητη και
ξεκινούσε να τον κυνηγάει.
Στα τελευταία του έδειχνε πλήρως συμ
φιλιωμένος με την ιδέα του θανάτου. «Σαν
πεθάνω» έλεγε, «δε θέλω κλάψες και ψαλ
μωδίες. Στη Νέα Ορλεάνη, όταν κάποιος
δει τα ραδίκια ανάποδα, κάνουν γιορτή». Κι
άδειαζε με τη μια to ποτηράκι με το ούζο.
«Στην κηδεία μου, μωρέ, θέλω να τρα
γουδήσετε Καζαντζίδη. Δυο πόρτες έχει
η ζωή»... Τον άκουγε κι η γιαγιά και παρα
τούσε φουρκισμένη τις βελόνες του πλεξί
ματος. Τον έκοβε στραβά. «Τίποτα σε πιο
πεθαμενατζίδικο δεν έχεις;».

Μια ηλιόλουστη μέρα που φυσούσε ένα
ελαφρό αεράκι, μαζευτήκαμε γύρω απ' το
μνήμα. Εγώ με τον Μίμη, κάπου πιο πίσω,
ασχολιόμασταν με μια σακούλα με δρακουλίνια. Κάθε τόσο βάζαμε από ένα μπρο
στά στα δόντια μας και κοιταζόμασταν με
γουρλωμένα μάτια. «Είμαι ζόμπι»... Η θεία
ενοχλημένη, γύριζε και μας μάλωνε. «Αμάν
πια! Μας πήρατε τ' αυτιά μ' αυτά τα γράτσα
γρούτσα». Κι ύστερα, «Ιιιι... ντροπής πρά
ματα! Στην κηδεία του παππού σας;» «...
Και ανάπαυσον την ψυχήν του κεκοιμημένου δούλου σου [...], εν τόπω φωτεινώ, εν
τόπω χλοερώ, εν τόπω αναψύξεως». Ξαφ
νικά, μια απότομη ριπή του ανέμου, έκανε
τη γιαγιά να πισωγυρίσει αλαφιασμένη.
Αμέσως τράβηξα με δύναμη τη φούστα της
μάνας μου. «Τι έγινε πάλι;». «Μαμά, μαμά, ο
παππούς σου λέω»... κι έδειξα τη γιαγιά που
κυνηγούσε την περούκα της. «Είναι εδώ»...

Πάννης
Κ ο τ ο ίγ ίά ν ν η ζ

αναδρομή
ο μεσημέρι οι Γερμανοί μας συγκέ
ντρωσαν στην πλατεία και μας έκλει
σαν στο φούρνο του Γκουραμάνη.
Αναψαν φωτιά. Η μάνα μου, η αδερφή
και κάμποσοι άλλοι έσπασαν την πόρτα,
για να βγούμε, και μας θέρισαν οι σφαίρες.
Πέσανε πάνω μου τα πτώματα κι έτσι όπως
ήμουνα μικρή με κάλυψαν. Έμεινα μέσα
στα αίματα ώρα πολλή. Όταν σηκώθηκα
ένας με σημάδεψε, μα τον σταμάτησε η
φωνή του διπλανού του: «αφού δεν πέθα-

Τ

νε μετά από αυτό, άστο να ζήσει». Το χωριό
καιγόταν και ένα μαύρο σύννεφο πλάκωνε
τα πάντα. Έτρεξα στα αμπέλια του πατέρα
μου
μου. Δύο Σεπτέμβρη πήγαινε ακόμη στο
χωράφι. Με ρωτούσε και δεν μπορούσα να
μιλήσω. Έκλαιγα δίχως λυγμούς, δίχως φα
σαρία. Με πήρε στις πλάτες του και με πήγε
στα λημέρια των ανταρτών στην Περιστερά
να με δει γιατρός. Το χέρι μου είχε τουμπα
νιάσει ως τον αγκώνα. Εκεί του είπαν πως
είχα γάγγραινα κι έπρεπε να μου το κόψουν.

Αντωνία
Παχσίοδήμου
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Ο πατέρας συμφώνησε. Τότε πλησίασε ένας
Ιταλός γιατρός αιχμάλωτος. Είχε άλλη γνώ 
μη. Ελεγε πως είχα σφαίρα στην παλάμη κι
ας μη φαινόταν. Κανείς δεν τον εμπιστεύθηκε. Το βράδυ ήρθε κρυφά στο αντίσκηνο
μ' ένα σουγιά. Ο μπαμπάς στο ένα χέρι το
τσακμάκι και στο άλλο μια κουβέρτα, για να
μη φαινόμαστε. Την άλλη μέρα, ο γιατρός ο

δικός μας, έτοιμος για την επέμβαση, από
ρησε πως το χέρι μου είχε ξεπρηστεί. Ρω
τούσε πώς έγινε το θαύμα. Σιωπή. Τελικά,
ο πατέρας του ξομολογήθηκε πως ήρθε ο
Ιταλός ή το χέρι μου να σώσει ή να πεθάνει.
Αργότερα δεν ξέρω τι απέγινε. Μακάρι να
έμεινε ζωντανός.

ύψάμψηση
Ιωάννα

θ.

Στερνιοπούλου
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χρόνια που ζήσαμε εμείς, εσείς

I

να ^ τα ζπσετε

I Φύγαμε απ' το νοσοκομείο μετά το
μεσημέρι, ίσα που προλάβαμε ανοιχτό το
φαρμακείο της ανιψιάς της, να πάρουμε τα
φάρμακα και φτάσαμε σπίτι αργά. Η μανιά
—Κατερίνη το βαφτιστικό της, το θυμόταν
όλοι— μαζί κι η ίδια —κάθε χρόνο, ανήμερα
της γιορτής της— δεν έκρυβε την ανυπομο
νησία της, να μπει και να ξαπλώσει στο κρε
βάτι της που την περίμενε παλιό, σιδερένιο,
πράσινο κυπαρίσσι τώρα, με τη μπογιά να
έχει φύγει προ πολλού στο μεγαλύτερο μέ
ρος του, αφήνοντας να φαίνονται παλιότερες βαφές — από κόκκινο μέχρι κίτρινο και
μπλε, αναλόγως τι χρώμα λαδομπογιάς πε
ρίσσευε κάθε φορά. Κι από πάνω το χράμι,
σκέπασμα της προίκας της, να τσιμπάει το
δέρμα, να το κάνει να βγάζει «φουλτάκια»
— μόνο αυτή το άντεχε.
Εκεί διπλώθηκε, κουκουλώθηκε και
τράβηξε κοντά το κουτί με τις φωτογραφίες
της.
Τις κοίταξε μία προς μία και στο τέλος
ξεχώρισε δύο. Στην πρώτη, με το ζόρι ξε
χώριζες πρόσωπα, ήταν μικρή, εφτά-οχτώ
το πολύ, μαζί με τους θείους και τα ξαδέρφια της, έξω απ' το σπίτι του παππού της. Η
δεύτερη, πιο καθαρή μετά την επεξεργασία
του φωτογράφου, ήταν του γάμου της.
— Τι κοιτάς και ξανακοιτάς τα ίδια και τα
ίδια βρε μανιά; Να 'ταν και πολλές, να πω δε
τις θυμάσαι.
— Αυτές έχω, αυτές βλέπω. Μη κοιτάς
τώρα, εκείνα τα χρόνια ο Σιαμέτ'ς δυο φο
ρές το χρόνο έρχονταν στο χωριό. Όποιος
είχι παρά κι όποιος προλάβινι έβγινι... δεν
είχα μι φάί, αυτές μας έλειπαν. Τώρα εσείς
στήνιστι παντού, χαζογελάτι σαν να σας
καθαρίζ'ν αυγά και τραβάτι συνέχεια: στο
σπίτ', στ'ν εκκλησιά, στα κέντρα, πληρώντι
χιλιάδες, γιατί φαίνιτι σας περισσευ'ν.

Τέτοιαχρόνια...
Πολλά κι ασήκωτα για μερικούς τα βάρη
της ζωής- ειδικά για κάποιες γενιές που ζήσανε πόλεμο* χειρότερα γι' αυτούς που βιώσανε εμφύλιο. Από μικρή σήκωνε βάρη*
μεγάλα και δυσβάσταχτα για το μπόι και
την ηλικία της.
«Απ' τα εφτά μ' τα χρόνια, δεν χόρτασα
φάί κι ύπνο. Εξ' τα χαράματα μας σήκωναν
να πάμι να λαλίσουμι τα πρόβατα, ύστερα
στου χωράφ'* στου καλαμπούκ', στου σταρ',
στου καπνό... να σπείρουμι, να σκαλίσουμι,
να ξελιχνίσουμε... Στο γυρισμό να κουβαλήσουμι κι νιρό απ' του λάκου ναπληθούμι. Κι
άιντι μετά στου σχολειό, με τι ό ρ ε ξ '!— άμα
δεν πάηνεις όμως πλήρωνες πρόστ'μο, για
τί τότι του κράτος σ' έβαζε με του ζόρ' να
μάθ'ς γράμματα, φουβούνταν βλέπ'ς τ'ν
προυπαγάνδα που έκαναν οι κομιτατζήδες.
Πλήρωσι μια φορά ο πατέρας μ' 3°ο
δραχμές* από τότι δεν ξαναπάτσα το ποδάρι
μ'·
Κάποτι-κάποτι πιρνούσαμι κι καλά. Κυ
νηγούσαμε πρασινογκούστιαρις κι πιάναμι
τζιουρτζιούφια κι γραμματίκια. Παίζαμι
στο δρόμο κυνηγητό, κρυφτό, κούκια, σαν
να λέμι... Τα παιχνίδια μας τα φτιάναμι μο
ναχοί μας, από ξύλα, λάστιχα, τσουβάλια
και κουρέλια κι όταν χτυπούσαμι το φτύναμι λίγο να περάσι* μόνο αν τρυπούσι καν' να
κεφάλι μας έβαζαν ψίχα κόκκινο πιπέρι κι
όξω απ' τ'ν πόρτα.»
Αλλα χρόνια...
«Εδώ νύφη, η καψερή. Με φούσταν' και
παπούτσια δαν' κά. Δεν πρόλαβα να βγάλω
τα τέλια απ' τα μαλλιά κι ήρθαν να τα γυ~
ρέψ'ν πίσω. Δεκάξ' χρόνια είχα, δεκάξ' κιλά
δεν ζύγιζα! Με πάντρεψαν τότι να γλιτώσω,
γιατί ό, τι είχε και δεν είχε ο πατέρας μ' κάη
κε, όταν έκαψαν οι Γερμανοί το χωριό.
Όταν καλνούσαμι τότι στ' χαρά, φίλευάμι όλο το χωριό. Ολ' έρχονταν με τα θ'κα τς

Α φ η γη μ α τ ικ έ ς Τ ε χ ν ικ έ ς
τα κουτάλια κι τα τσίγκινα. Χαρά όνομα κι
πράμα, χόρταινες ψωμί!
Κι ας μην είχαμε, όχι κεραμίδ' πάν' απ' τα
κεφάλια μας, αλλά ούτι στρώμα! Μάζευάμι
τα κλούφια σε τσουβάλια κι από πάν' ρίχνα-

μι το χράμι. Εκεί κοιμόμασταν κι όλοι μαζί,
μ' κροί-τρανοί, σ' έναν οντά.»
Αχ! πιδάκι μ', να φ' λάξει ο Θός, μην ζήστιτέτοια!

Οι περίπατοι

ηγαίνετε έναν περίπατο. Γύρω από
το τετράγωνο, το πάρκο...

Π

Στο πάρκο της γειτονιάς μου. Όμορ
φο πάρκο, περίποιημένο, με γήπεδο ποδο
σφαίρου, τένις, με παιδότοπο. Όαση στην
καρδιά της πόλης. Φόρεσα τις φόρμες σαν
έτοιμη από καιρό. Κι αθλητικό παπούτσι, ω
βέβαια, ο εξοπλισμός υπάρχει. Τα κλειδιά,
ουπς ξέχασα να πάρω τα κλειδιά του αυτο
κινήτου. Γυρνώ πίσω. Όχι, τ' αφήνω. Ντρο
πή, θα πάω με τα πόδια. Διασταυρώνω το
δρόμο. Κορναρίσματα.
Προχωρώ απτόητη. Παίρνω το μονοπά
τι που κάνει το γύρω του πάρκου. Οι ευκά
λυπτοι σε παράταξη με υποδέχονται με τι
μές. Η όψη τους, η πυκνή τους φυλλωσιά,
το άρωμα. Μεθώ και ταξιδεύω. Πιτσιρίκια
στο χωριό. O l ευκάλυπτοι στη στροφή του
δρόμου ^γυρίζοντας απ' το θαλασσινό
μπάνιο— κι εμείς στο ανοικτό Λαντ ρόβερ
να χαιρόμαστε το παρατεταμένο κορνάρισμα του πατέρα. Ή τα φύλλα τους να σιγο
βράζουν χειμωνιάτικα στη μεγάλη παλιά
κατσαρόλα κι η μυρωδιά να ξεπηδά, εκείνη
η χαρακτηριστική μυρωδιά, βάλσαμογιατο
αναπνευστικό. Παίρνω βαθιές ανάσες, συ
νέρχομαι.
Τώρα, το θρόισμα των φύλλων τους, τα
τιτιβίσματα των πουλιών και οι παιδικές
φωνές, μουσική επένδυση της περπατη
σιάς μου. Το κτύπημα της μπάλας του τένις
απ' τα γήπεδα έρχεται να δώσει το ρυθμό.
Τα πουλιά φτερουγίζουν παιχνιδιάρικα κι
οι γάτες από κάτω κάνουν απεγνωσμένα
σαλταρίσματα. Μια σαύρα που ξεπηδά με
κάνει να ριγώ. Δυο παιδιά πιο πέρα να παί
ζουν κρυφτό. Πέντε, δέκα, δεκαπέντε... το
ένα τρέχει με πλάτη γυρισμένη, το άλλο
ξεσκεπάζει αργά αργά τα μάτια και γυρίζει
ζαβολιάρικα το κεφάλι να προλάβει να δει

την κρυψώνα. Συμπεριφορές αναλλοίωτες
στο πέρασμα του χρόνου. Γκοοολ! Πανηγυρισμοί, ζητωκραυγές, γιουχαίσματα. Στρέ
φω το βλέμμα προς το γήπεδο. Μεγάλοι,
μικροί, ντόπιοι και ξένοι, όλοι μιξ στο τρελό
κυνηγητό της μπάλας. Ωραίο το ποδόσφαι
ρο τελικά.
Αγκομαχητό πίσω απ' την πλάτη μου.
Με προσπερνά, πολύ αδύνατος. Άνω των
πενήντα. Σίγουρα θα υποφέρει από καρδιά.
Στο παγκάκι μια νεαρή με το ipod στο αυτί
και «Μια ανάσα η ζωή, μια μόνο ματιά/Τρέχει σαν το φως και τρέχουμε κοντά/...Θέλω
να νιώσω, να ζήσω δυνατά τη ζωή... κι όλα
αυτά θέλω να τα θέλεις κι εσύ». Ωραία, δεν
είμαι η μοναδική παράφωνη στον κόσμο.
Πήρα θάρρος, άρχισα κι εγώ να σιγοτραγουδώ. Μπουμ! Πετάγομαι. Ένας μικρός
σκάει με το πόδι του ένα άδειο χαρτόκουτο
χυμού που βρέθηκε μπροστά του. Πετάγε
ται και το σκυλί από παραπέρα, κατατρομαγμένο, και το βάζει στα πόδια. Γαβ, γαβ!
Πιο κάτω, μια βρύση. Τικ, τικ. Πλησιάζω.
Τρέχει ένας μικρούλης, την κλείνει. Του χα
μογελώ, δε μου δίνει σημασία. Είμαι στον
παιδότοπο. Παιδικές φωνές, ανέμελα γέλια.
Χαζεύω νοσταλγίκά.
— Ελένη, όχι.
— Παναγιώτη κάτω.
— Ελάτε, φεύγουμε.
Οι γονείς δίνουν δυναμικά το παρόν
τους!
Ένα κινητό χτυπά. Με επαναφέρει. Ξέ
χασα το δικό μου στο σπίτι. Σούρουπο πια,
θα με ψάχνουν.
Επιστρέφοντας αναρωτιέμαι. Γιατί να
μην κάνω πιο συχνά αυτόν τον περίπατο; Το
πάρκο δυο βήματα απ' το σπίτι μου.
Ευτυχώς, δικαίολογίεςπολλές.

Ελένη

Ζάουρ
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περίπατος
Αλεξάνδρα
ΜαυρίδΟϋ

ΡέΧεί ατϊό τ0 πΡωί Ρε Ρια ΨιλτΊ βρ°~

μονότονα, τυραννικά. Νιώθω
w m J ένα ακαθόριστο συναίσθημα, σαν να
άφησα κάτι μισό, κάτι που ποθούσα να τε
λειώσω, μα δεν πρόφτασα. Κάποιοι ψίθυροι
έξω από την πόρτα. Βήματα βιαστικά. Υστε
ρα σιωπή. Χτυπά το τηλέφωνο. Μην απα
ντήσεις. Δεν θέλω να μάθω ποιος είναι. Δεν
με νοιάζει. Δυο τρεις κρότοι από το πάνω
πάτωμα. Παιδιά που παίζουν ίσως. Θα βγω
μια βόλτα. Άφησα το παράθυρο ανοιχτό να
μπει λίγος κρύος αέρας να τρυπώσει στις
γωνιές. Δεν καταλαβαίνεις; Δεν πειράζει.
Μπορεί έτσι να είναι καλύτερα. Χρειάζομαι
κάποια μυστικά για να επιβιώσω, κάποια
πράγματα δικά μου, να τα βλέπω και να τα
νιώθω μόνη εγώ. Άσε! Πιο καλά μην έρθεις.
Δεν σε θέλω μαζί μου. Άντε γεια. Δεν θα αρ
γήσω.
...Βρέχει ακόμα. Υπόκωφα φτάνει στ'
αυτιά μου ο ήχος των αυτοκινήτων. Τους
θορύβους της πόλης τους γνωρίζω καλά, μα
δεν είμαι σίγουρη αν πια τους αγαπώ. Άνα
ψαν τα φώτα στους δρόμους και στα δω μά

τια των σπιχιών. Παίρνω βαθιές αναπνοές
να γεμίσω το στήθος μου, να ανακουφι
στώ. Απατηλός τρόπος διαφυγής, αλλά τα
καταφέρνω. Παρατηρώ τα χνάρια μου στο
λασπωμένο χώμα, το τρομαγμένο φεγγάρι
στον ουρανό. Οι ψιχάλες μού χτυπούν απα
λά το πρόσωπο. Οι πόροι μου ρουφούν την
υγρασία. Δρόμοι γεμάτοι κορμιά, φωνές κι
ονόματα λησμονημένα, ερημικοί πια με
τρούν τα βήματά μου. Προσπερνώ τις ανα
μνήσεις στα μέρη που αγάπησα, σε εικόνες
γνωστές και μυρωδιές γνώριμες. Γελώ. Δα
κρύζω. Κάνω να τρέξω, να ξεφύγω. Έπειτα
σταματώ. Μετανιώνω. Στο κοντινό πάρκο
ξαποσταίνω. Κοιτώ τις κούνιες άδειες. Γυ
ρεύω πίσω τις στιγμές των παιδικών μου
χρόνων. Σφυρίζω ένα σκοπό που νόμιζα
πως είχα ξεχάσει. Δίπλα το παλιό σχολείο.
Θυμάμαι κρύβαμε το τσιγάρο στο μανίκι.
Στον τοίχο μια ιστορία αγάπης. Όλα μοιά
ζουν όπως τότε, μα εμείς αλλάξαμε πολύ.
Τα παράθυρα μεγάλα, σιωπηλά, σαν κελιά
ορθάνοιχτα και παγωμένα. Πότε δραπέτευ
σαν τα όνειρα; Πότε;

άτιτλο
Μηνάς
Πατταδόπουλος

ρχές Ιούνη στη Ζορμπά. Στη συνοι φίλους του να σύρουν τον αιχμάλωτο επι
κία των νεόπλουτων ποντίων που
βάτη στο σκέιτ. Η διαταγή εκτελείται χωρίς
χτίζουν φτηνές τετραώροφες κατα πολλά πολλά. Τους σκάω χαμόγελο επιβρά
σκευές με ρυθμούς στρατιάς μυρμηγκιών.
βευσης αλλά δε δείχνουν να τη χρειάζονται.
Άσχημη περιοχή. Θέλει να ξορκίσει το ασή Η τραχύτητα του δρόμου ακούγεται στις
μαντο με τα ταμπελάκια οδών. Ρίτσου, Καρόδες, στρογγυλεύει και χάνεται στην κα
ζαντζάκη, Καρυωτάκη, Σεφέρη, τέμνουν η
τηφόρα.
μία την άλλη σε ένα σουρεαλιστικό δίκτυο
Ο σκύλος στη γωνία ζητιανεύει πάλι.
δρόμων. Λίγο πιο πέρα, η Καραμανλή χω  Πότε είναι μια κυρία με σακούλες από το
ρίζει την Παπανδρέου. Η μόνη λογική συ σούπερ, πότε κανένα πιτσιρίκι με σάντου
νάντηση ρότας. Απόηχος φθινοπώρου στο
ιτς στο χέρι. Δε θα 'πρεπε, όμως, γιατί ξέρει
θρόισμα των δέντρων. Τα φύλλα κινού πως κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα κατεβαίνει
νται με τη σκαιότητα του ξένου σώματος
η κυρά-Βούλα που φροντίζει τα ζωντανά
μέσα στο αστικό κάθετο. Φρεσκοκομμένο
της περιοχής και του δίνει αποφάγια. Της
γρασίδι στην αλάνα. Πόσο ασυναίσθητα ο
είχε δαγκώσει κάποτε το χέρι. Όχι για να
καθένας παίρνει μια βαθιά ανάσα; Ένας πι της κάνει ζημιά* έτσι, για να τον θυμάται.
τσιρίκας κάνει τούνελ τα χέρια του, ως άλ
Κουνάει τώρα την ουρά, αλλά χωρίς τον
λοτε θαλασσοπόρος και δίνει εντολή στους
ενθουσιασμό, που τον φέρνει άλλες φο

Α

Π ε ζ ό ς Λ ο γο ς
ρές προς το μέρος μου. Απλά ένα νεύμα
αναγνώρισης στα σκυλίσια. Εξάλλου, κά
νει πολλή ζέστη για οικειότητες. Αλλη μια
στροφή και βγαίνω πάλι στη Ζορμπά. Σα να
άλλαξε ο κόσμος σε έναν κύκλο. Μυρωδιές
τσιγαρισμένου κρεμμυδιού, φωνές παιδιών
βγαίνουν από τα μπαλκόνια. Ο Γιάννης πα

ραπονιέται στεντορείως που η αδερφή του
πήρε μεγαλύτερο μερίδιο στις τηγανητές
πατάτες. Η εικόνα και μόνο χτυπάει το συ
ναγερμό της πείνας μου. Τραβάω τα πολύ
χρωμα ντελιβεροφυλλάδια από το γραμμα
τοκιβώτιο και μπαίνω σπίτι.

περίπατος
ποφεύγω όσο μπορώ τους άσκο
πους περιπάτους στη γειτονιά μου.
Δύο είναι κυρίως οι λόγοι: Πρώτον,
δεν υπάρχει τίποτα ωραίο να δω, τα
κά κέντρα των ελληνικών πόλεων είναι
απελπισία, οπότε τι να βγαίνω και να συγ
χύζομαι; Δεύτερον, κουτσαίνω λίγο και οι
μετακινήσεις μου δεν είναι πολύ εύκολες,
βγαίνω μόνο για τ' απαραίτητα.
Για την κουτσαμάρα μου και πού δεν έχω
πάει: Σε Νευρολόγο, Ορθοπεδικό, Παθολό
γο, Γενικό Χειρουργό, ως και σε Ιριδολόγο
πήγα. Τζάμπα λεφτά, εξετάσεις, δρομολό

Α

για, δεν μπορούν να βρουν τίποτα. Αυτό δε
σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχει πρόβλημα,
απλά αυτοί δεν μπορούν να το βρουν!
αστιΜέσα σ' όλα έχω να γράψω και μια πα
ράγραφο, μου τη ζήτησε ο ψυχίατρός μου
για την επόμενη φορά. Θέλει να καταγρά
ψω ήχους, οσμές, χρώματα και συναισθή
ματα από ένα περίπατο στη γειτονιά μου.
Θα συζητήσουμε γι αυτά στην επόμενη συ
νεδρία, λέει. Τι χαρά! Πληρώνω ι8ο ευρώ
τη βδομάδα, για ν' αναλύσουμε το φλέγον
θέμα των οσμών της γειτονιάς μου! Αφού
μονίμως είμαι συναχωμένος- τι να μυρίσω;

Πλάτων
Τσακΐρογλου

διαβάζοντας την πόΜη
πάρχουν χίλιοι τρόποι να περπα ρας, διοχετεύοντας την αγανάκτησή του
τήσεις μία πόλη. Να ακολουθήσεις
στον μεταπράτη της πληροφορίας. Εστιάζει
δρομολόγια, να περιπλανηθείς στην
σε μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού. Από δω
άνθρωπος αποκαμωμένος από το
τύχη, να ανεβείς στο πρώτο λεωφορείο,πέρασε
να
λιοπύρι,
γαλουχημένος σε αστικό περιβάλ
πάρεις παραμάσχαλα το χάρτη. Έτσι χαρτο
γραφείς τοπία πόλεων, όχι όμως τοπία αν λον, ορφανός από τη γεύση και τον ήχο της
φυσικής πηγής. Εστιάζει σε χρησιμοποι
θρώπων και ψυχών.
ημένη συσκευασία καλλυντικού. Από δω
Ο ασφαλέστερος τρόπος να φανερώσεις
πέρασε άνθρωπος φιλάρεσκος, προσδο
τα μύχια των άλλων είναι η παρατήρηση
κώντας να γοητεύσει και να γοητευτεί, επι
των μικρών αντικειμένων, που προδίδουν
στρατεύοντας
τα δεκανίκια του τεχνητού
τις στιγμές μεγαλείου και ταπείνωσης. Το
καλλωπισμού.
βλέμμα εστιάζει σε εφημερίδες σκισμένες
Εστιάζει σε άνθος πολύχρωμο και ευω 
και περιοδικά. Από δω πέρασε άνθρωπος
εγκλωβισμένος στην τύρβη του καθημερι διαστό. Από δω δεν πέρασε άνθρωπος κανού βίου, αμέτοχος στην είδηση της ημέ νέναςΛ/itatior epudamus repreperferi

Υ

Γιώργος
Τσοχαλής
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Περιεχόμενα

αφηγηματολογία έχει
προσφέρει πολλά θεωρητικά
εργαλεία στον μελετητή της
λογοτεχνίας: αφηγηματική φωνή,
οπτική γωνία, διαλόγους ηρώων,
πλοκή, κ.α. Ωστόσο, τι μπορεί να
κάνει μ' αυτά ένας ασκούμενος
συγγραφέας; Ποιες τεχνικές να επιλέξει
για να αφηγηθεί μια ιστορία; Ποιοι
αφηγηματικοί τρόποι εξυπηρετούν
καλύτερα την ιστορία του;
Ο Μίμης Σουλιώτης μας πρότεινε να
ασκηθούμε πάνω σε δύο διηγήματα:
«Μου αφήνεις πενήντα δραχμές;»
του Θ. Βαλτινού και «Η κυρία Νίτσα»
του Μ. Καραγάτση. Μας υπέδειξε
πώς να διαβάζουμε εκ του σύνεγγυς
δύο «κλασικές παρτιτούρες» και
να ενορχηστρώνουμε με ποικίλους
τρόπους τις ιστορίες που αφηγούνται.
Με άλλα λόγια μας πρότεινε να τις
«πειράξουμε», να τις διασκευάσουμε με
τόλμη αλλά και σταθερή προσήλωση
στο ύφος και την οικονομία του
λόγου τους. Οι δύο αφηγήσεις
ξαναγράφτηκαν και επανεκτελέστηκαν
πολλές φορές: τις πυκνώσαμε ή
τις επιμηκύναμε, τις αφηγηθήκαμε
από την οπτική γωνία ενός άλλου
ήρωα, προσθέσαμε νέο πρόσωπο,
επινοήσαμε καινούριο τέλος, αλλάξαμε
το ύφος τους, γράψαμε ανάλογες αλλά
και αυτόνομες ερωτικές σκηνές.
Κάθε ελαφριά μεταβολή ή ριζική
τροποποίηση της φόρμας τους μας
εκπαίδευε-είτε ως σολίστες είτε ως
ενορχηστρωτές- να ανακαλύπτουμε
πίσω από τις λέξεις την αρμονία μιας
γερής σύνθεσης* τον κρυμμένο ρυθμό
του κόσμου ενός δημιουργού.

Η

Ασκήσεις πάνω στο διήγημα
του θ. Βαλτινού «Μου αφήνεις
πενήντα δραχμές για τσιγάρα;»
1.

Δημήτρης Αδαμίδης

Έμμετρη σύνοψη σε ιοο λέξεις
2. Μαρία Γρηγοριάδου

Μεταγραφή της πρώτης παραγράφου στην
κρητική διάλεκτο
3·

Ελένη Ζάουρα

Μεταγραφή της πρώτης παραγράφου στην

κυπριακή διάλεκτο
4.

Αλέξης Καζαντζίδης

Μεταγραφή της πρώτης παραγράφου στην

καθαρεύουσα
5·

Άρτεμις Μιχαηλίδου

Με το ύφος παρουσιάστριας «κοινωνικής»

εκπομπής
6.

Θεανώ Σιαμέτη

Εισαγωγή νέου προσώπου
7·

Αναστασία Καλαϊτζή

Η ιστορία από την οπτική γωνία
του παιδιού ως ενήλικα
8.

Ιωάννα Μπάλιου

Η ιστορία από την οπτική γωνία του πατέρα
g. Δημήτρης Αδαμίδης

Η ιστορία από την οπτική γωνία της μητέρας

Ασκήσεις πάνω στο διήγημα του
Μ. Καραγάτση» Η κυρία Νίτσα»
1. Αλεξάνδρα Μαυρίδου

Υποθέτοντας ότι η τελευταία παράγραφος
είναι η προτελευταία προσθέτω την τελική
2. Σοφοκλής Μητρουσιας

Υποθέτοντας ότι η τελευταία παράγραφος

είναι η προτελευταία επεκτείνω το τέλος
Νίκος Λούβρος

Διπλασιασμός ερωτικής σκηνής
4·

Μαρία Γιαπαλάκη-Χάλαζα

Ερωτική σκηνή
5.

Γιάννης Κατσιγιάννης

Ερωτικές σκηνές
6.

Γιώργος Ναλμπαντίδης

Η πιο νόστιμη απ' όλες
7.

Νίκη Παυλίδου

Παοιφα(ν)ή(ς) έρωτας
8.

Μαρίνα Σταυροπούλου

Ερωτική σκηνή
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Ασκήσεις πάνω στο διήγημα του θ . Βαλτινού
«Μ ου αφήνεις πενήντα δραχμές για τσιγάρα;»
δημήτρης
αδαμίδης

έμμετρη σύνοψη σε 100 λέξεις
Είχα μία κράισλερ άνεμο και νοίκιαζα τον δρόμο.
Τρίπολη-Αθήνα καίγονται δύο γονείς να φτάσουν,
στην αγκαλιά έχουν άρρωστο, στα μάτια τους τον τρόμο.
Κι απογειώνω τ' όχημα, πριν το παιδί τους χάσουν.
Φτάνω στο «Παίδων» έγκαιρα, σωτήριο το γκάζι.
Γλιτώνει απ' τον θάνατο το τρίχρονο του αγόρι.
Ζητάω πεντακοσάρικο κι έχει μεγάλο ζόρι.
Ντρέπεται για την ένδεια κι ο φουκαράς διστάζει.
Του χάρισα εκατό δραχμές, πόσο κοστίζουν τάχα;
Μια νύχτα σε ένα συγγενή και μερικά τσιγάρα.
Δεν το ιπα αυτό για να θαρρείς πώς ήμουνα ψυχάρα
Μια ιστορία σ' ένα ταξί, αυτό ήτανε μονάχα.

>

μεταγραφή της πρώτης παραγράφου

γρηγορΓά&υ οτην κ·>ητ"<ή δ,άΛεκΙ°

οτεσάς είχα αγοραίο. Απού ντη Τρίπολη ήμουνε στην Αθήνα ίσαμε να
πεις φυτίλι. Εξακόσα φράγκα ταρίφα ήπαιρνα. Οδήγουνα μια κράισλερ,
ω τη γαμημένη α δε νε επέτουνε! Πρέπει νάτονε δέκα τρεις του Μάη, με το
παλιό. Είχενε (Ηκανε) μια κάψα, μια κουφόβραση, ω ανάθεμα ντη νε α δεν
εσκούσε η πέτρα. Όσω χρονώ είμαι έθια παντέρμη ζέστη, δε θυμούμαι. Με
το παλιό πάω γιάιντα, πειράζω σε; Αυτός εκουβαλούσε έναν γκοπέλι, άστα
να πάνε, άρωστο κσιαμέ ήντα σου λέω τόσηνια ώρα; Διφθερίτη λέει, κατέ
χω γώ; Το (σ)χε νε δει πλια μπρος ο Παπαδημητριού. Στη Γαλλία λένε πως
εσπούδαξε, παραπέρα δε γατέω.

Τ

ε^ νη
ζάουρα

μεταγραφή της πρώτης παραγράφου στην
«υπριακή διάλεκτος
ιατί τζιαι που λαλείς, τζείντα χρόνια εδούλευκα στο αγώι. Τρίπολη-Αθή
να εξακόσιες δραχμές. Είχα μια κράισλερ, επετούσε ρε κουμπάρε. Αθυμούμαι ήταν δεκατρείς του Μάη, με το παλιόν ημερολόγιο. Έκαμνε τζιαι
μιαν πυρά, έσπαζε πέτρες α. Ήρτε ένας που σιε το κοπελλούιν του διφθερίτην. Εκουβάλησεν το πριν ειστον Παπαδημητρίου. Σπουδασμένος ειστην
Γαλλία ο Παπαδημητρίου, ρε κουμπάρε.
Λαλεί του, πιάστο αεροπλάνο τζιαι πάρτο κοπελλούιν σου στην Αθήνα.
Εν τζείχαν τα χρειαζούμενα τότες δαμέ.

Γ
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μεταγραφή της πρώτης παραγράφου
στην καθαρεύουσα

αλέξης
καζαντζίδης

(Αφηγείτοα ο Βύρων Πολύδωρας, ως ενδεικτικό
παράδειγμα χρήσης μιας ιδιότυπης καθαρεύουσας)

0 ταξίστας, ο Θουκυδίδης
και το Rene Descartes
κείνον τον καιρό, τον πολλά σημαίνοντα, ειργάσθην ως ταξίστας. Εκτελούσα τη διαδρομή του πεδίου Τριπόλεως-Αθηνών. Το κόστος του ναύ
λου ανήρχετο εις 6οο δραχμάς. Ήμουν κάτοχος μίας κραϊσλερ, ταχύτητας
αετού. Ήτο δεκάτη τρίτη του Μαϊού, του παλαιού ημερολογίου τηρηθέντος.
Επικρατούσε μία ζέστη κοχλάζουσα, αλήστου μνήμης, όμοια με εκείνη που
θα περιέγραφε και ο Θουκυδίδης στον Επιτάφιο. Παρένθεση, ακολουθεί το
παλαιό ο ομίλων. Αφίχθη ένας, του οποίου το παιδί έπασχε από τον ανήκεστο διφθερίτη. Αρχικώς, εξετάσθη από τον Παπαδημητρίου, τον οποίο
συνεπικουρούν τίτλοι σπουδών ιατρού στο Universite Rerse Descartes εις
την Γαλλίαν...

Ε

με το ύφος μιας παρουσιασχριας
«κοινωνικής» εκπομπής

άριεμις
μιχαηλιδου

το σημερινό πακέτο, στις εννιά, μετά το δελτίο ειδήσεων: Η ιστορία
ενός άνδρα απ' την Τρίπολη που ψάχνει τον ευεργέτη του. Πενήντα
χρόνια πριν, μια μέρα του Μάη, ο άνδρας αυτός, άρρωστο τότε αγοράκι,
επιβιβάστηκε στο ταξί του ανθρώπου που αναζητούμε, για να μεταφερθεί
στο «Παίδων». Η οικογένεια φτωχή, ο πατέρας με μισό παπούτσι. Ο άνθρω
πος λοιπόν αυτός τους μετέφερε στην Αθήνα σε δυόμιση ώρες και ζήτησε
μόνο μια μικρή αμοιβή. Το αγοράκι σώθηκε και, ώριμος άνδρας πλέον, ανα
ζητά τον οδηγό για τον οποίο τόσα του έχει πει ο πατέρας του. Θα καταφέ
ρει άραγε η εκπομπή μας να τον εντοπίσει και να του παραδώσει το πακέτο;
Αξίζει να το δεις, Τετάρτη βράδυ στις εννιά!

Σ

εισαγωγή νέου προσώπου
ι να του πω που ήταν με μισό παπούτσι.
Βγαίνω απ'το «Παίδων». Να σου μια μου κάνει νόημα. Κηφισιά. Ελάτε,
θα σας πετάξομε μαντάμ. Σταματάω. Της λέω, που πάμε μαντάμ. Έχω μια.
Μπαίνει μέσα. Δε κάνω πέντε μέτρα. Μου λέει, Δεν γίνεται πιο γρήγορις
φίλη με περιμένει να πάμε κομμωτήριο και μετά για κουμκάν. Και να σου
με το καθρεφτάκι να μπογιατίζεται. Α ρε Θεέ, λέω, άλλοι να τυραννίούνται
και άλλοι να τα χουν όλα στα πόδια τους! Καρφί να μη τους καίγεται!

Τ

Θεανώ
σιαμέτη
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αναστασία
καλαϊτζή

η ιστορία απο την οπτική γωνία
του παιδιού ως ενήλικα
* | J j μουν τριών χρόνων όταν αρρώστησα βαριά. Διφθερίτιδα. Και φτώI I χεια, Πώς να παλέψεις με δυο θεριά; Εκείνο τον καιρό είχαμε μεγάλες
δυσκολίες. Μικρό παιδί εγώ καί μαζί άλλα τρία αδέλφια. Ο πατέρας και η
μάνα όλη μέρα στα χωράφια και στα ζώα και προκοπή καμιά. Άτιμα χρόνια.
Με τρέξανε όμως όπως μπόρεσαν. Πρώτα με πήγαν στου Παπαδημητρίου.
Μεγάλος γιατρός αυτός, σπουδαγμένος στη Γαλλία. Δε ζει τώρα, είδα κάνα
δυο φορές τα παιδιά του, χαιρετηθήκαμε. Κρατήσαμε επαφή, βλέπεις.
Να το πάτε το παιδί στην Αθήνα, είπε. Εδώ δεν έχουμε τα μέσα.
Μήπως είχαμε και τίποτε άλλο; Τα γνωστά, τα ξέρεις. Νοσοκομείο χωρίς
εξοπλισμό, χωρίς γιατρούς. Και όσοι ήταν, τι να σου κάνουν με τόσα περι
στατικά; Μας διώχνανε όλους για την πρωτεύουσα.
Έτσι με πήραν, ούτε καταλάβαινα τι γινόταν. Έκανε ζέστη για Μάη μήνα,
ανέβαζα πυρετό, δεν χωρούσε άλλη καθυστέρηση. Η μάνα με μένα αγκα
λιά, ο πατέρας να ψάχνει για μέσο μεταφοράς. Χωρίς αυτοκίνητο εμείς, χω 
ρίς λεφτά. Στεγνοί, τα χείλη κολλημένα, μπήκαμε στο πρώτο ταξί. Τότε ο
οδηγός μού ήταν άγνωστος· στη θολούρα μου, ήταν και άγριος.
Πολλά δεν θυμάμαι να πω για το ταξίδι. Το αυτοκίνητο όμως, ακόμα και
τώρα λέω, έτρεχε σαν διαολεμένο. Έτρεχε αυτό, ξερνούσα εγώ.
Φτάσαμε στο «Παίδων». Τρέξανε οι δικοί μου. Τρέξανε οι γιατροί. Εκεί
τελικά με γλιτώσανε. Είπαμε, τα μ έ σ α ...
Ο ταξιτζής έμεινε να μάθει. «Έδειξε ενδιαφέρον» είπε ο πατέρας. Με τα
χρόνια έμαθα και τα άλλα.
«Φύγαμε χωρίς συμφωνία- όσα ήθελε ζητούσε», είπε ο πατέρας.
«Και αυτός, τι έκανε;» ρωτούσα.
«Μη βιάζεσαι», μου έλεγε. «Έχει κι άλλο. Μου αφήνεις πενήντα δραχμές
για τσιγάρα; Του ζήτησα».
«Εντάξει, είπε εκ είνος-ή κάπως έτσι. Είδε το χάλι μας, κατάλαβε. Κοντο
χωριανός ήτανε, ήξερε. Κιμπαριλίκι, παιδί μου, άρχοντας. Δεν ήξερα πώς
να του γυρίσω το καλό. Με τα χρόνια γινήκαμε φίλοι. Σα γυρίσαμε πίσω,
του στρώσαμε τραπέζι με τη μάνα σου. Φτωχικό ήτανε μα δε μας ένοιαζε.
Κι αυτός ήτανε εντάξει άνθρωπος. Ταιριάζανε τα χνώτα μας.»
Τέτοια πολλά έλεγε ο πατέρας για κείνα τα χρόνια τα δύσκολα, τα συ
φοριασμένα. Πα τις καλές μέρες και τις δύσκολες. Έτσι κατάλαβα το τώρα
μου, το παρόν μου. Και συνεχίζω μέχρι σήμερα.

ιωάννα
μπάλιου

η ιστορία από την
οπτική γωνία του πατέρα
ίχε μια ζέστη εκείνη τη μέρα. Ακόμα τη θυμάμαι. Όλα τα θυμάμαι σα
τώρα. Είχε κολλήσει το πουκάμισο του παιδιού πάνω του κι έκαιγε ολό
κληρο κι απ' τον πυρετό, μου 'καίγε τα χέρια. Τριώχρονώ τότε και παραλίγο
να το χάναμε. Το πήγαμε και στο γιατρό, τον Παπαδημητρίου, που 'χε σπου
δάσει λέει στα εξωτερικά. «Πάρε το αεροπλάνο να το πας στην Αθήνα το
παιδί. Δίφθερίτη έχει», μου 'πε. Η γυναίκα μου κόντεψε να μου μείνει στα
χέρια. Δεν είχαμε τα μέσα τότε. Βγήκαμε στο δρόμο, μπροστά εγώ με το
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παιδί αγκαλιά, πίσω αυτή να βρούμε τρόπο.
Βρήκαμε ένα ταξί και μπήκαμε μέσα όπως όπως. «Αθήνα», του λέω ούτε συμφωνίες ούτε τίποτα. Κι ούτε και μίλαγε κανένας, μόνο το δρόμο
προσέχαμε και πώς θα φτάσουμε. Μόνο από πού είμαι με ρώτησε. Απάντη
σα ένα «Βαλτετσίνικο» κι ό,τι άκρη έβγαλε, έβγαλε. Το 'κάνε δυόμισι ώρες
μέχρι «Παίδων», να 'ναι καλά, μπροστά στην πύλη μας άφησε.
Το πήγα μέσα, απ' τα δικά μου τα χέρια, στα χέρια των γιατρών. Είχε
κλειστά τα μάτια αλλά κατάλαβε. Έμεινα στην ίδια θέση μέχρι που βγήκε
μια νοσοκόμα «Το προλάβατε» μου λέει, «ηρεμήστε».
Δεν είχα μούτρα να βγω έξω. Ένα πεντακοσάρικο είχα πάνω μου όλα κι
όλα. Πάω του λέω «τι σου χρωστάω», μου λέει «με πεντακόσιες είσαι ευχα
ριστημένος;» Έβγαλα τα λεφτά απ' την τσέπη κιήτανε σα να 'βγαζα ό,τι είχα
και δεν είχα. Το κατάλαβε, μου λέει «Τι είναι;» Τον ντράπηκα αλλά του 'κανα
παζάρι. Ούτε τσιγάρα δεν είχα να πάρω. Ούτε και ναύλα να πάμε Αιγάλεω,
είχα έναν ξάδερφο, να βγάζαμε τουλάχιστον το βράδυ.
Με κοίταξε καλά-καλά, μια στα μάτια και μια στα πόδια. Με μισό πα
πούτσι ήμουνα, τρύπια από παντού τα 'χα. Θα με λυπήθηκε. «Μου αφήνεις
πενήντα δραχμές για τσιγάρα; Και για ναύλα να πάω εδώ στο Αιγάλεω σ'
ένα συγγενή μου;» Μισή ντροπή δική μου μισή δική του, σκέφτηκα. Εδώ
κόντεψα να χάσω το παιδί. Με τα πολλά μου πήρε τετρακόσιες. Μείναμε
εκεί μέχρι το βράδυ, μέχρι που μας είπανε ότι το παιδί είναι καλά και να
πάμε πάλι την άλλη μέρα.
Όλο έλεγα, να περάσω από Τρίπολη, να τον έβρισκα, να του δώσω το
κατοστάρικο και ποτέ δεν πήγα. Καλά να 'ναι.

Η ιστορία από την
οπτική γωνία της μητέρας

δημήτρης
αδαμίδης

εν έχεις παιδί, ένα το βάσανο. Έχεις παιδί, πολλά τα βάσανα, Κούλα
μου. Θα τον χάναμε τον Μπάμπη εκείνο το καλοκαίρι. Ζέστη τρανήέβραζε ο τόπος και αυτό ξεπάγιαζε. Δεν είχε πατήσει καλά καλά τα τρία.
Κόλλησε διφθερίτιδα και πού εμβόλια τότε. Μας φωνάζει ο Παπαδημητρίου και μας τα λέει με το vl και με το σίγμα. Γιατρός σπουδαίος με περγαμη
νές στη Γαλλία, λέγανε. Μας λέει, «Πάρτε το αεροπλάνο να το πάτε στην
Αθήνα το παιδί.»
Ανθρωποι του μεροκάματου ήμασταν. Να σκεφτούμε γι' αεροπλάνο; Ο
Κώστας κλείνει ένα αγοραίο και ντογρού για Αθήνα. Ο Θεός να 'χει καλά
εκείνο το παλληκάρι! Καλή του ώρα! Είχε μία από κείνες τις γυαλιστερές
κούρσες, τις αμερικάνικες. Πετούσε, δεν έτρεχε. Δυόμιση ώρες κάναμε από
τηνϊρίπολη μέχρι των «Παίδων», μου 'πε ο Κώστας. Εγώ δεν είχα μάτια να
κοιτάξω ούτε δρόμους, ούτε χωριά, ούτε χωράφια.
Ανάσαινε βαριά τ' αγόρι μου. Το 'σφίγγα στην αγκαλιά μου και όλο «Κύ
ριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον» από μέσα μου. Η Παναγιά η βρεφοκρατούσα
μπρος στα μάτια μου: «Παναγίτσα μου, εσύ που πόνεσες όσο καμιά μάνα,
σώσε το παιδάκι μου!»
Kl η Παναγία μας λυπήθηκε, Κούλα μου. Σαν φτάσαμε, τρέξαμε με το
μικρό στα επείγοντα. Το πήραν οι γιατροί, το 'βαλαν στην εντατική, το γλί
τωσαν το πουλάκι μου.
Πήγε ο Κώστας να πληρώσει την κούρσα κι ήρθε μετά μέσα.
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—Τετρακόσιες δραχμές πήρε μόνο, μου λέει.
Μας απόμειναν λίγα χρήματα υα πάμε στα ξαδέλφια μου στο Αιγάλεωνα ζητήσουμε δανεικά, υα ακουμπήσουμε του πόνο μας.
Από τότε το μνημονεύω εκείνο το παλληκάρι.
Σοφέρ να 'τανε ή ο Αρχάγγελος Γαβριήλ;

Ασκήσεις πάνω στο διήγημα του Μ. Καραγάτση
«Η κυρία Ν ίτσ α»
αλεξάνδρα
μαυρίδου

υποθέτοντας ότι π τελευταία παράγραφος
του διηγήματος είναι η προτελευταία,
προσθέτω την τελική
ε αγαπά όμως εκείνη. Με αγαπά ακόμα. Κάθε που με βλέπει κοντο
στέκεται και μου χαμογελά με το ίδιο χαμόγελο, το γεμάτο καλοσύνη.
Τα μενεξεδένια μάτια της θάμπωσαν κάπως κι ο όγκος των καστανών μαλ
λιών της έχει συμμαζευτεί. Καμιά φορά με ρωτά μίσοαστεία-μισοσοβαρά
αν έμαθα υα γράφω το ψι. Θέλω να της πω πως έμαθα το ψι και πολλά ακό
μα. Όχι τόσο δύσκολα, ούτε τόσο αθώα, τη μεθυστική μυρωδιά της γυναι
κείας σάρκας, την ομορφιά της γύμνιας της, την ελαστική αφή, τη μελένια
γεύση της, του γλυκό ήχο από τα βογκητά του έρωτα. Ωστόσο σιωπώ κι
αρκούμαι σε ένα νεύμα, καταφατικό. Την ηδονή, θέλω να της πω, πως τη
διδάχθηκα από αυτήν κι είμαι πανέτοιμος να τη διδάξω στην κόρη της. Οι
ζωές μας με έναν παράξενο τρόπο κάνουν κύκλους κι η ιστορία ελαφρώς
παραλλαγμένη επαναλαμβάνεται. Τέτοια θέλω υα της πω, μα δεν λέω τίπο
τα. Με θλίβει κάπως που δεν την αγαπώ πια.

Μ

σοφοκλής
μητρούσιας

υποθέτοντας ότι η τελευταία
παράγραφος του διηγήματος «η
κυρία Νίτσα» του Καραγάτση είναι η
προτελευταία, επεκτείνω το τέλος του
ν και έσβησε η φλόγα του παιδικού μου έρωτα, στα αποκαΐδια του
πάθους ανασκαλεύω υπόγειες διαδρομές που με οδηγούν απρόσμενα
στους εκκωφαυτικούς ήχους των πρώτων σκιρτημάτων. Από την κόρη της
κυρίας Νίτσας δεν με χώριζε παρά μια δεκαετία. Της έμοιαζε καταπληκτι
κά. Περισσότερο μ' αυτήν παρά με τον συνταγματάρχη.
Πάνω από τα μεγάλα τσακίρικα μάτια της διαγράφονταν δυο τόξα, ίδια
πέτρινα γιοφύρια, όπου αντάμωναν το όνειρο και το θαύμα. Τα φλογερά χεί
λη της σχημάτιζαν στις άκρες τους αμυδρές πλάγιες γραμμές — πρόσκληση
να ταξιδέψεις προς τον παράδεισο των αισθήσεων. Τα πλούσια ξανθά της
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μαλλιά χύνονταν σαν καταρράκτες στους ώμους. Άλλοτε τα έπλεκε κοτσί
δες, άλλοτε τα έφτιαχνε μιτούκλες, άλλοτε τα άφηνε στο χάδι του αέρα να
τα χαρίσει το σχήμα του έρωτα, καθώς θα περνάει ανάμεσά τους. Τι κάλε
σμα σειρήνων, τι υμνωδία αγγέλων, τι χορωδία άρχοντα πρωτοψάλτη σε
θυρανοίξια, τι τερερέμ σάλου, τι κλαυθμός και οδυρμός για την ταραγμένη
ψυχή μου το ελαφρό περπάτημά της!
Στον κεντρικό δρόμο, μπροστά από τα καθηλωμένα βλέμματα των κα
ταστηματαρχών, που άφηναν να τους ξεφεύγουν κρυφαναστεναγμοί, κα
θώς πέρναγε από μπροστά τους ανέμελα, συντελούταν η πράξη της δικής
μου τραγωδίας.
Συνελάμβανα πολλές φορές τον εαυτό μου να ακολουθεί το λίκνισμά
της. Τιναζόμουν από την καρέκλα —-εργαζόμουν τότε ως βοηθός ορκωτού
λογιστή— κάθε φορά που πέρναγε μπροστά από το γραφείο. Με πλάγιες
ματιές καθρεφτιζόταν στην τζαμαρία μας και, προσπερνώντας την, άφηνε
πίσω το σχήμα του κορμιού της να αιωρείται στο μισοσκόταδο της φαντα
σίας μου.
Γνωριστήκαμε το καλοκαίρι, λίγο πριν την ανακοίνωση των αποτελε
σμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων. Με σύστησε η κυρία Νίτσα, που είχε
κληροδοτήσει στην Αφροδίτη, αυτό ήταν το βαφτιστικό της, όλη τη γοη
τεία, ίδια, και όπως τη ρουφούσαν αχόρταγα κάποτε τα παιδικά μου μά
τια. Η διαφορά της ηλικίας μας δεν αποτελούσε κανένα απολύτως εμπόδιοαντιθέτως, συνηγορούσε προς την κατεύθυνση σύναψης μιας σχέσης αλληλοσυμπληρωματικής.
Ένα απόγευμα, λίγο πριν τη δύση του ηλίου, καθώς περπατούσαμε ξυ
πόλητοι σε μια απόμερη παραλία, έγειρε το κεφάλι της στον ώμο μου σι
γοψιθυρίζοντας ένα στιχάκι. Σφιγγόταν επάνω μου κι αισθανόμουν στα
πλευρά τους χτύπους της καρδιάς της. Τα χείλη μου άγγιξαν απαλά τη διαχωριστική γραμμή που ενώνει τους φραγμούς της κοινωνίας και το πάθος
της νιότης της. Έκλεισε τα μάτια της κι αφέθηκε στα χέρια μου — πουλάρι
που αφουγκράζεται την άνοιξη τις μυστικές ιαχές του έρωτα.

διπλασιασμός ερωτικής σκηνής νίκος
λοίιβρος
άθεται κοντά μου, στην άκρη του θρανίου. Ο τρόπος που τα χείλη της
σχηματίζουν ένα χαμόγελο, μοιάζει να 'ναι η λύση στο άλυτο μυστήριο,
που την ίδια στιγμή μας χω ρίζει και μας ενώνει. Το αίνιγμα του ψι. Από τον
κλειστό γιακά της βγαίνει μια μυρουδιά γυναίκας, απροσδιόριστη ακόμα
για την αναίσθητη όσφρησή μου, μα αρκετά μυστηριώδης και ευχάριστη
από τότε. Κι όσο την ανασαίνω, τόσο εκείνη τυλίγεται γύρω μου. Αγκαλιά
ζει το άγνωρο παιδικό μου σώμα και με σπρώχνει να καθίσω πιο κοντά της.
Το μακρύ κορμί της ακουμπάει επάνω μου. Η τόσο μακρινή και ανέγγιχτη
οπτασία αποκτά σάρκα και οστά. Περνά το χέρι της στον ανυποψίαστο λαι
μό μου, πάνω απ' το αθώο παιδικό γιακαδάκι. Τα λόγια της τσαλακώνονται
σαν τα γράμματα στο τετράδιό μου. Αυτή η αρχέγονη επαφή του άνδρα και
της γυναίκας, που κάθε άνθρωπος κουβαλά απ' τη γέννησή του. Το πόδι της
πάνω στο δικό μου μετακινεί όλο το βάρος της αντίληψής μου κάτω απ' το
θρανίο. Ακούω μόνο τη μελωδία της, χωρίς να καταλαβαίνω τι μου εξηγεί.
Τα νοήματα των μαλλιών της μοιάζουν με κάποιο επόμενο μάθημα. Τόσο
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κοντά, μα ακόμα άγνωστο. Γέρνω πιο κοντά στο πρόσωπό της για να νιώθω
τη μυρωδιά της/ όσο κι αν μοιάζει πως έτσι εμβαθύνω στις υποδείξεις της.
Η ελαστική της σάρκα αποτυπώνεται καλά στη μνήμη μου/ μ7ένα αίσθημα
περίεργό/ συγγενές προς την ηδονή. Έχω λόγους να νομίζω πως είναι αυτή
η ηδονή σ' εμβρυώδη κατάσταση.
Τα μακρυά κέρινα δάκτυλά της παίρνουν στη θερμή μυρωμένη λαβή
τους το ανήξερο παιδικό μου χέρι. Ταξιδεύουν μαζί για μια στιγμή/ ατέ
λειωτη. Και μ' οδηγούσε στο δαίδαλο του ψι, σωστή διανόηση αυτή/ εμένα,
αγράμματο παιδί, όπως μια μεστή γυναίκα τον ανήξερο έφηβο, στον λαβύ
ρινθο του έρωτα. Πώς να μάθω μετά να κάνω το ψι; Ένα γιώτα μόνο. Ευθύ
και ατέλειωτο, να ξεφεύγει κάθετα στη σελίδα, όπως το χέρι της πάνω στο
χέρι μου.

μαρία
γιαπαλακη
χάλαζα

γιάννης
καϊσί γιάννης
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ερωτική σκηνή
κυλί στα ίχνη του, μέρες τώρα, προγραμματίζω τυχαία συνάντηση. Νό
τος, στο απέναντι πεζοδρόμιο. Έχει κατέβει από τη μηχανή. Βγάζει το
κράνος και περνά τα δάχτυλα από τα μαλλιά. Ο ήλιος μέσα από το φύλλωμα
του δένδρου, παίζει με το πρόσωπό του. Βαθιά ανάσα. Μια γρήγορη ματιά
στον καθρέφτη του Hondos και περιμένω το πράσινο. Η συζήτηση έτοιμη
στο μυαλό μου, αρκετές ατάκες εφεδρεία. Κοιτά προς το μέρος μου. Ψη
λώνει, το στέρνο του ανοίγει, γελά ολόκληρος. Μυρίζω την αδημονία του.
Κλείνω τα μάτια, να κρατήσω την εικόνα. Ήταν ήδη αργά, όταν τον είδα να
αγκαλιάζει την ξανθιά που πέρασε με κόκκινο. Να χώνει το πρόσωπό του
στα μαλλιά της. Να της ψιθυρίζει κάτι στο αυτί. Και να γελάνε, να γελάνε
οι δυο τους. Δυνατά. Μόνοι στο δρόμο. Κυρίαρχοι. Κι εγώ, να περιμένω το
πράσινο. Με το σώμα τόξο από την ανάγκη να αφήσω σημάδια στην πλάτη
του.

Σ

ερωτικές σκηνές
λίστρησε δίπλα μου σαν αίλουρος. Φίσκα από κόσμο το μπαρ.
-—Και... τι γράφεις;
Μου ήρθε να της πω, τώρα ξέχασα και το τι γράφω. Τα μάτια της αντα
νακλάσεις κάμπων. Γαλλικό κότσο το σκούρο μαλλί. Σώμα αλφάδι, κατα
δικασμένο να φλέγεται σε απόμερο σκοτεινό δώμα της κόλασης. Ανέδυε
αλκοόλ, ανακατεμένο με ξεθυμασμένο άρωμα.
Της είπα διάφορα παραμύθια. Τίτλους βαρύγδουπους, ψαγμένους και
έτσι και αλλιώτικα...
— Ααα, έκανε κάνα δυο φορές.
Δε βαριέσαι. Αυτά ήθελε να ακούσει. Σε λίγο ήρθε και η φίλη της. Κολλητό μπλουζάκς τόνιζε προκλητικά τα καλοσμιλεμένα της στήθη. Χρειαζό
μουν άμεσα ενισχύσεις. Έκανα νόημα σ' έναν φίλο. Μου 'κάνε νεύμα με το
χέρι, «τι;» Του 'δειξα με τρόπο.
—■Φέραμε και σφηνάκια, είπε η φίλη.
Τσακ έκαναν τα ποτήρια στο κούτρημα. Της δικιάς μου της ξέφυγε ένα
ρέψιμο. Έδειχνε χάλια. Σε λίγο ξεκίνησαν και τα χάχανα... Ύστερα κάτι χαϊ
δολογήματα μεταξύ τους, που με ξένιζαν...
— Θεέ μου, σκέφτηκα. Μόνο αυτά δεν μπορώ.

Γ
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η πιο νόστιμη απ' όλες

γιώργος
ναλπαναδης

οιμόταν. Γυμνή. Γύρισα το κεφάλι για να βλέπω καλύτερα το στήθος
της. Δε μ' άρεσε. Γύρισα απ' την άλλη. Το κρεβάτι ήταν δίπλα στο μπά
νιο και μύριζε. Σηκώθηκα όρθιος, άναψα ένα τσιγάρο, κι άρχισα να περ
πατάω μες το δωμάτιο. Ωραίο δωμάτιο. Λέω να το κρατήσω. Τα τσιγάρα
ήταν δικά της κι είχαν γεύση μέντα. Ξέρασα. Σκούπισα τα ξερατά με τα
χέρια μου. Η υφή τους θύμιζε μαρμελάδα. Πλύθηκα. Πήγα, στάθηκα από
πάνω της και την κοιτούσα. Άναψα κι άλλο τσιγάρο. Της χτένισα τα μαλ
λιά. Είχε ωραία μαλλιά. Ίσια. Μαύρα. Μου αρέσουν οι γυναίκες με μαύρα
μαλλιά. Δεν καταλαβαίνω γιατί στο video club δεν τις έχουνε σε ξεχωριστή
κατηγορία. Ξύπνησε. Κάτι προσπαθούσε να μου πει. Δεν έχω ιδέα τι. Πήγα
και κλείστηκα στην τουαλέτα. Έριχνα παγωμένο νερό στο κεφάλι μου για
καμιά ώρα. Βγήκα έξω. Κοιμόταν πάλι. Κάθισα δίπλα της. Ήταν πάρα πολύ
όμορφη. Σαν οπτασία που λένε, ή κάτι τέτοιο. Έσκυψα και τη δάγκωσα. Της
έκοψα ένα μεγάλο κομμάτι. Χτυπιότανε. Προσπαθούσε να φωνάξει. Μου
άρεσε. Ευτυχώς που το είχα σκεφτεί και την είχα φιμώσει. Άρχισα να τη
δαγκώνω παντού με μανία. Ήταν νόστιμη. Πολύ πιο νόστιμη απ' ό,τι περίμένα. Πιο νόστιμη απ' όλες. Του το' λεγα του μαλάκα και γελούσε. Μια απ'
αυτές τις μέρες θα του σπάσω το κεφάλι.

Κ

πασκρα(ν)ή(ς) έρωτας νίκη
παυλίδου
ο βάρος του να ισορροπεί μόνο γι' αυτήν. Την κοίταζε με βλέμμα γεμάτο
παθιασμένο φως. Να την καταπιεί ολόκληρη ο πόθος του κι αυτή να μη
διστάζει να κλείσει τις καμπύλες της εντός του. Να συγχωνευθεί. Λάτρευε
την ανακτορική μυρωδιά της, άγγιξε με τα μάτια το δέρμα στον αυχένα της,
λαχτάρησε την απειροελάχιστη γραμμή των ώμων της. Πρόσεχε τις κινή
σεις του, τα κέρατα κάπου να τα βολέψει. Την ανασήκωσε προσεκτικά με τα
μπροστινά του πόδια και την ακούμπησε εντός του. Το μέσα της και το μέσα
του αφομοιώθηκαν απ' το πάντα. Αυτή κούρνιασε σαν έμβρυο και χάθηκε
στον έρωτά του. Εσώκλειστη στην αιωνιότητα, εσώκλειστη στη γεύση του
ζωώδους. Μόνο τα χέρια δίπλωσε πίσω απ' το σβέρκο. Να βολευτεί μέσ'
στο κορμί του,γλύφει το μέσα του και να μην πονάει τα σωθικά του.

Τ

αϊδεύει απαλά το πρόσωπό μου, το χνούδι ανατριχιάζει στο άγγιγμά
μαρίνα
του. Ψηλαφίζει την καμπύλη της μύτης μου, διαγράφει τις ρυτίδες του
σταυροπούλου
χαμόγελου, γαργαλάει το αυτί μου. Το τριχωτό του σώμα απλώνεται πάνω
μου, με ζεσταίνει, με αγκαλιάζει. Το κεφάλι του κουρνιάζει στον ώμο μου,
με μυρίζει, γαργαλιέμαι πάλι. Κι η αγαπημένη του κίνηση, γλύφει τα δάχτυ
λά μου και δε σταματάει μέχρι να καλύψει ολόκληρο το χέρι μου.
Λατρεύω το σκύλο μου.

Χ
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Κατασκευή νέων λέξεων-λέξεις slag
π ιο μικρή α φ η γ η μ α τ ικ ή μ ο ν ά δ α είν α ι η π ρ ό τ α σ η . Η ν εο λ ο γ ια ω σ τ ό σ ο
α σ κ ε ί το ν σ υ γ γ ρ α φ έ α σ τη με'γιστη π ύ κ ν ω σ η . Η δ η μ ιο υ ρ γ ία μιας νέας
λέξη ς α κ ο ν ίζε ι ε π ιν ο η τ ικ ό τ η τ α , φ α ν τ α σ ία και χ ιο ύ μ ο ρ . Ό σ ο π ιο
α π ρ ο σ δ ό κ η τ η και ε υ φ υ ή ς είν α ι η ισ το ρ ία π ο υ σ υ μ π υ κ ν ώ ν ε ι μια ν έα λέξη,
τ ό σ ο π ιο α ιχμ η ρή γ ίν ε τα ι. Κι α ν τ α σ υ μ φ ρ α ζ ό μ ε ν α (γ λ ω σ σ ικ ά , κ ο ιν ω ν ικ ά ) τη ν
ευ ν ο ή σ ο υ ν , κ α ρ φ ώ ν ε τ α ι σ το μ υ α λό.

Η

ελένη
ζάουρα

Φλω -γράφε: Τα γραφόμενα στη Φλώρινα.
Ουροστάμπ: Στάμπα ούρων στο παντελόνι των ανδρών, συνήθως από βιαστικό στράγγισμα.
Lego^eaipo: Το χέσιμο στην τουαλέτα παίζοντας lego .
Ι ^ ο χ έ ζ ε ι: Κάνει πως χέζει με τις ώρες, γιατί του αρέσει να κάθεται στην τουαλέτα και να παίζει
lego.
Λουχές η επιθυμία του παιδιού να χέσει, μόλις ακούσει τη μάνα του να λέει πως είναι ώρα για
λούσιμο.
Φιλιοσκούπι,
φιλιοσκούπ,
φιλιοσκουπιτού: Το σκούπισμα του φιλιού που αφήνει σάλιο στο μάγουλο.

γιάννης
καϊσί γιάννης

Εποτησμός: Η συνήθης ανταλλαγή επιφωνημάτων —· επ, ωπ — κατά τη στιγμή του ανοίγματος της
πόρτας, της κατειλημμένης τουαλέτας,
Τζανκοπεριωπής: Από την αγγλική λέξη junk (= ασήμαντης αξίας πράγματα) και την λέξη περιωπή. Είναι
ο χώρος που, ενώ δείχνει πολυτελής, είναι διακοσμημένος με φτηνά και ασήμαντα
αντικείμενα.
Εξώφτερνος: Αυτός που υποκρίνεται τον εκνευρισμένο. Δεν έχει βγει «έξω φρενών», αλλά «έξω
φτερνών».

κατερίνα
παλαιολόγου

Λεξικλασία: Πράξη κατά την οποία βάζεις κάποιους να πλάσουν 5 λέξεις και μετά δεν τις ζητάς ποτέ.
Αργείδι: Πρόσωπο που αργεί μόνιμα και χαρακτηριστικά στα ραντεβού και, όταν εμφανίζεται,
αφηγείται μια τεράστια και γελοία ιστορία για τους λόγους που το καθυστέρησαν.
Καφησιό: Η τέχνη του αράγματος για πολλές ώρες με καφέ {τον ίδιο καφέ).
Παρκόφαρδος: Χαρακτηρίζεται κάποιος που βρίσκει να παρκάρει στα πιο απίθανα πυκνοπαρκαρισμένα μέρη σε ώρα αιχμής. Συνήθως, κι ενώ η κατάσταση είναι απελπιστική, λίγα μέ
τρα μπροστά του κάποιος άλλος ξεπαρκάρει αφήνοντας του μια ανέλπιστα ευρύχωρη
θέση.
Αϋπνούπι: Ανήσυχο κουνούπι που δε σ' αφήνει να κοιμηθείς και μαζί σου ξενυχτάει κι αυτό.
PC-γλέντης: Είδος ανθρώπου που απολαμβάνει την ερωτική του ζωή αποκλειστικά μέσω του δια
δικτύου,
FacepnouKia: Ανώφελη και μικρής διάρκειας είσοδος στο Facebook προκειμένου να εξακριβώσουμε
μήπως κάτι έχει συμβεί. Ποτέ βέβαια δε συμβαίνει τίποτα {μέχρι να κάνουμε log out),
(αντώνυμο: FacepnooKiovco: Διαπιστώνω πως κατανάλωσα όλη μου την ημέρα παίζο
ντας ένα αυτιστικό παιχνίδι, προκειμένου να ξεπεράσω κάποιον άλλο σε χάσιμο χρό
νου.)

μαρίνα
σιαυροποάλου

Ευγενησία: όταν δύο άνθρωποι θέλουν να περάσουν ταυτόχρονα απ' το ίδιο σημείο —δρόμου ή
πεζοδρομίου— παραχωρούν κι οι δύο την προτεραιότητα τους από ευγένεια και δεν
περνάει κανείς τελικά, Περιφραστικά: Ευγενική Ακινησία, η.
Προχωτσΐπης: αυτός που σε ραντεβού με κοπέλα, δεν κερνάει {ή δεν πληρώνει και καθόλου) κι επικα
λείται την ισότητα των φύλων για τη γυφτιά του.
Κηδειόστυλος: η κολόνα που γεμίζει ξανά και ξανά με κηδειόχαρτα, το ένα πάνω απ' το άλλο. Ποιος
να ξεκολλάει τώρα;
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λογοτε^νι κή
μετάφραση
ασθενείς στην αίθουσα αναμονής
Μετάφραση του ποιήματος
"Patients in the w a itin g room "

Πέτρος
Αλμηάνης

του A id a n

M a th e w s

Βάλτε λεζάντα στη εικόνα. Θα ορκιζόσασταν ότι είναι
Μοντέλα που ποζάρουν σε κάποιο μάθημα σχολής καλών τεχνών κάπου
Με εκείνο το μικροσκοπικό χτύπημα των θερμαστρών, τον παλλόμενο
θόρυβο μιας πινακίδας που κρέμεται, όπως τον αέρα που σφυρίζει μέσα από σανίδια
Και οι τρεις τους να κάθονται τόσο ήσυχα εκεί
Όσο μια κρεατόμυγα που αποθέτει τα φτερά της σε ένα δακτυλιόλιθο
Ή ακόμη, όσο η υγρασία στην άκρη ενός ρουθουνιού που διστάζει αλλά δεν ταλαντεύεται.
Οι σπουδαστές μαζεύονται τριγύρω σε μια ημισέληνο, και ξεκινούν.
Κιμωλία και ξυλάνθρακας. Κάτω από εκείνο το καμηλό παλτό,
Τα στήθη της έχουν ελαστικά τσιμπήματα, σημάδια, γραμμές από τις σημειώσεις
ενός σχεδιαστή.
Τα ισοβαρή σημάδια στα πόδια της από τον διπλό κόμπο των κορδονιών
σταμοκασίνιατης
Θα είναι ακόμα ένας αριθμός «οκτώ» στο τέλος κάθε συνεδρίας
Καθώς η παραπονιάρίκη καρέκλα όπου κάθισε γεμίζει το κοίλωμα του μαξιλαριού.
Ο τελευταίος που μπήκε μέσα κλαίει πίσω από το διαχωρίστικό
Ενώ ο άλλος μένει με το «Life» και το «Time» στην αγκαλιά του.
Είναι αργά. Τα φώτα εμφανίζονται στη λεωφόρο. Η ώρα κυκλοφοριακής αιχμής
περιβάλλει και περίκυκλώνει τον προστατευμένο κόσμο. Ένας καθαριστής
φέρνει στο μυαλό του την εικόνα εκείνης της όμορφης που έπρεπε
να βοηθηθεί για να σταθεί στα πόδια της
Αναισθησία στους γλουτούς της και μέχρι την κάτω πλευρά του προσώπου της
Καθώς την κάλυπτε με μια παλιά ρόμπα..
Και σταματάει το βλέμμα του τώρα επάνω στο φως δίπλα από τον
πίνακα με τους διακόπτες του ρεύματος.
Τα μικρά φωτάκια που σβήνουν στο επάνω μέρος των σκαλιών
των λεωφορείων που σταματάνε
Εστιάζει σε εκείνο το φρενοκομείο ως συνεσταλμένη «Έλευση»,
Μια Βηθλεέμ θα έλεγε κανείς, που φθείρεται από τον καιρό όπως
ένας παλιός δάσκαλος
Βουτηγμένος στα πετρέλαια και στους λαμπτήρες λαδιού
Η αίθουσα αναμονής ανασύρει από μέσα της
Μάτια που η βροχή έχει μουντζουρώσει όπως και με τις νερομπογιές,
Ενώ οι νεοκλασικοί σύζυγοι, οι φιλενάδες και οι Θεοί
δεν έχουν πουθενά να σταματήσουν και συνεχίζουν
να φέρουν κύκλους γύρω από το τετράγωνο.
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θεατρικά κείμενα
διάλογος με θέμα "άντρας,
γυναίκα, πρόβλημα
JAPON
"

ουαγιέ κυλικείου κολυμβητηρίου. Η Πέχρος
Μάγκι περιμένει τον Τόνι να τελειώΑλμπάνης
σει την προπόνηση του. Προετοιμάζεται
με την εθνική του ομάδα για το Παγκόσμιο
Κύπελλο Κολύμβησης. Κόσμος λίγος. Δυο
τρεις πηγαινοέρχονται βλέποντας ματς πο
δοσφαίρου στην TV, βλαστημώντας ταυ
τόχρονα. Απόγευμα. Φως αδύνατο μπαίνει
από τις γρίλιες των πλαϊνών τεράστιων πα
ραθύρων. Η Μάγκι μαγκωμένη, αρμενίζει
τη θάλασσα εμπρός της. Κάνει μπουρμπου
λήθρες στη λεμονάδα της. Φοράει ζακέτα
κολεγιακή. Ακόμη δεν έχει ζεστάνει για τα
καλά. Είχαν πει να τα πούνε μετά το τέλος
της προπόνησης. Η Μάγκι έφυγε πολύ νω 
ρίτερα από τη δουλειά της για να τον συνα
ντήσει. Ο Τόνι καταφτάνει αποκαμωμένος.

Φ

Περιεχόμενα
Λογοτεχνικά κείμενα
1. Πέτρος Αλμπάνης
Ασθενείς στην αίθουσα αναμονής

θεατρικά κείμενα
1 . Πέτρος Αλμπάνης
Διάλογος με θέμα «άντρας, γυναίκα,
πρόβλημα»
2. Νόρα Αναγνώστου

Για ένα πουκάμισο
3 . Βαγγέλης Γαλανής
Μονο-διάλογος
4 . Βάγια Δανιηλίδου
Ενας κάποιος αποχαιρετισμός
5· Δημήτρης Δρένος
Ιστοριοόλα
Αποχαιρετώντας
6. Κώστας Σουλτάνης
Toyota Lux
η. Βασιλική Τζάτζιου

Διάλογος
8 . Δήμητρα Χατζή
Ο καυγάς

Τόνι: Περιμένεις ώρα;
Μάγκι: Α μπα, μόλις μπήκα.

Πίνει μια γουλιά.
Τόνι: Μια λεμονάδα και για μένα, παρακα

λώ.
Γυναίκα του μπαρ: Αμέσως.
Μάγκι: Πώς πήγε σήμερα;
Τόνι: Ξεθεώθηκα. Δε νιώθω το σώμα μου.

Οι προπονήσεις γίνονται ολοένα και πιο
εντατικές... Ανησυχώ αν θα αντέξω μέχρι
την έναρξη του Παγκόσμιου. Είκοσι μέρες
έμειναν.
Η γυναίκα του μπαρ αφήνει τη λεμονάδα
■με γαρνιτούρα φράουλα στο τραπέζι. Μαζί
αφήνει την απόδειξη κι ένα πιατάκι με δύο
μπισκότα πορτοκάλι.
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Μάγκι (κοιτάζοντας επίμονα τα μπισκότα):

Τόνι: Δε μ' αρέσει καθόλου εδώ μέσα. Βα

Μοιάζουν με αυτά που έτρωγαν κάθε πρωί
ο Αλεχάντρο και η Μανταλένα στο ερειπω 
μένο σπίτι της, πλάι στο φαράγγι. Θυμάσαι
Τόνι το «Japon» του Κάρλος Ρεϊγάδας; Το εί
χαμε δει πέρσι στο Φεστιβάλ;

ρέθηκα και την κολύμβηση. Με αγχώνει ο
πρωταθλητισμός.
Μάγκι: Εσύ επέμενες να ξαναρχίσεις σε
υψηλό επίπεδο. Δεν ακόυσες κανέναν. Ούτε
το γιατρό, ούτε τη μητέρα σου, ούτε εμένα.

Τόνι: Αν το θυμάμαι λέει... Μου είχε κάνει

Τόνι: ...Τελικά πολύ καλή αυτή η λεμονάδα.

τρομερή εντύπωση πως ένας διάσημος ζω 
γράφος πηγαίνει στην ενδοχώρα του Μεξι
κού στο σπίτι μιας ηλικιωμένης Ινδιάνας με
θέα ένα απομακρυσμένο φαράγγι, με σκο
πό να αυτοκτονήσει.

Να πάρουμε ακόμη καμία;

Μάγκι: Και η άγουρη απεριόριστη σχεδόν
ανεπαίσθητη ανθρωπιά της ηλικιωμένης
γυναίκας, του ανατρέπει τα σχέδια.
Τόνι: Νομίζω περισσότερο κλονίζεται λόγω

της απεραντοσύνης της άγριας παρθένας
φύσης. Του ξυπνάει τις αισθήσεις, τον ζω 
ντανεύει.
Μάγκι: Είχαμε διαφωνήσει και τότε γι'

αυτό. Θυμάσαι Τόνι; Στη σκηνή που έχοντας
πλέον αφυπνιστεί οι αισθήσεις του, ο Αλε
χάντρο προσπαθεί να κάνει σεξ με την ηλι
κιωμένη...
Τόνι (με πνιχτή αγανάκτηση): Σταμάτα...

Η Μάγκι περιεργάζεται τη φράουλα της
λεμονάδας της. Έχει τελειώσει το ποτό της
και αμήχανα ασχολείται μ' αυτήν. Ο Τόνι κα
ταβροχθίζει ένα τοστ που μόλις έχει βγάλει
από το σάκο του. Τα φώτα του φουαγιέ για
μια στιγμή αναβοσβήνουν. Επανέρχονται.

Η Μάγκι τον κοιτά επίμονα στα μάτια. Προ
σπαθεί να τον φυλακίσει στο βλέμμα της.
Αυτός κοιτά τριγύρω. Ιδρωμένος βγάζει το
μπλουζάκι. Δένει το κορδόνι του που προεξέχει.
Μάγκι: Μεθαύριο είναι οι εξετάσεις σου. Σε

μια ώρα θα 'έχουμε τελειώσει. Τις κάνουν
όλοι που έχουν αυτό το πρόβλημα. Ρουτίνα.
Στο μέλλον θα τις κάνεις από το σπίτι σου.
Θα μετράς με ειδικό μετρητή κάποιον δεί
κτη γονιμότητας, θα στέλνεις τα αποτελέ
σματα στο εργαστήριο και μετά αυτό απλά
θα βγάζει πόρισμα.
Τόνι: Ακούγεται απλό, αλλά σκέφτομαι μή

πως ιδρώσω πάλι και λιποθυμήσω.
Μάγκι: Θα είμαι δίπλα σου, μην ανησυχείς.

Θα μιλάμε για ταινίες για να ξεχαστείς...
Τόνι (μετά από αρκετά λεπτά σιγής και
περισυλλογής και ενώ έχει τεμαχίσει τη
φράουλα με το καλαμάκι): Οκ, είναι το

μόνο πράγμα που μας στεναχωρεί, ιδίως
εσένα. Το μόνο πράγμα που δε μ' αφήνει να
κοιμηθώ.

για iwa πουκάμισο
Νόρα
Αναγνώστου

— Θα βρω ποτέ κανένα πουκάμισο σιδε
ρωμένο;
— Ποτέ; Τι πα να πες ρε, αυτό το ποτέ;
— Πα να πει έχει κανένα πουκάμισο σιδε
ρωμένο;
— Όχι, αυτό το ποτέ θέλω να μου το εξη
γήσεις.
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— Ποτέ πα να πει ποτέ, σε ρωτάω έχει;
— Ποτέ.
— Τι ποτέ, η πρώτη φορά είναι που δε βρί
σκω πουκάμισο να βάλω πάνω μου;
— Ναι.
— Ναι αλλά αν δεν πάμε σινεμά, δε θα
φταίω πάλι εγώ.
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— Έτσι πες το, Χριστιανέ μου, τη μια δεν

— Γίνεται νάρθω με τη μπλούζα;

μπορείς, την άλλη νυστάζεις, την άλλη

— Ποια όλη μέρα;

είναι ο σινεμάς στου διαόλου τη μάνα,

— Ε, όποτε έρθω μεσημέρι, βρε παιδάκι

την άλλη τι έργο ειν' αυτό, έτσι πες το, δε
θες να πας σινεμά.
— Αυτά πας και λες και στις φιλενάδες σου.
— Ναι.
— Ότι δε σε πηγαίνω πουθενά, δεν βγαί
νεις.
— Ναι.
— Ήθελα νάξερα αυτές που πηγαίνουν.
- - Ναι.
— Αν δε μου δώσεις ένα πουκάμισο, δεν θα
προλάβουμε.
~~ Στο χωριό σου μόνο με πουκάμισο
έβγαινες; Αμα θες πουκάμισα, πάνε ν'
αγοράσεις κανένα, νάχεις.
— Εγώ έχω, τρία τέσσερα πουκάμισα έχω ,
μου φτάνουν, πόσα νάχω, πενήντα;

μου, δε σε βρίσκω να κοιμάσαι;
— Το παιδί σου, ρε, τι ώρα πάει σχολείο;
Ποιος το πηγαίνει ρε;
— Το πηγαίνεις και μετά κοιμάσαι, ούτε
πλένεις, ούτε σιδερώνεις, ούτε τίποτα.
—■ Ναι.
— Τι ναι;
— Είπα ναι. Παρακάτω.
— Στάσου ρε παιδάκι μου, σε ρωτάω, νάρ
θω στο σινεμά με τη μπλούζα;
— Ποιο σινεμά μωρέ, όλα ξινά μου τα βγά
ζεις, όλα.
— Δε μιλάς εντάξει τώρα.
— Ρε ας το διάολο, τι σινεμά θες ρε με
μένα που είμαι άχρηστη, που δεν πλέ

— Στο διάολο.

νω, δε σιδερώνω, κοιμάμαι όλη μέρα,

— Σε ρωτάω, πού είναι;

είμαι άχρηστη εγώ, να μη πω και τ' άλλα

— Στα άπλυτα.

τώρα, να πας μόνος σου σινεμά ρε μπας

Μετά θες και σινεμά. Όλη μέρα κοιμά

και ξεστραβωθείς ρε.

σαι, θες και σινεμά.

~~ Όχι πες και τ' άλλα, πες τα.

Όλη μέρα;

— Στο δικηγόρο τα άλλα.

Τι να κάνω τώρα, νάρθω με τη μπλούζα;

— Καλά ρε παιδάκι μου, πες μου, με τη

— Να μου πεις ποια όλη μέρα κοιμάμαι.

ωμάτιο μικρό, ένα παράθυρο ίσα μπρο
στά, στη μέση του πλάνου. Στα αριστε
ρά τα ντουλάπια της κουζίνας, Εκείνος στέ
κεται πάνω από το νεροχύτη. Σκυφτός. Φο
ράει μια μακριά μπλε ποδιά, έχει γυρισμένη
την πλάτη στην Εκείνη. Στα δεξιά ένα ξύλι
νο, οβάλ τραπέζι, 3 καρέκλες άδειες. Στην
τέταρτη κάθεται εκείνη. Ακουμπάει με τους
αγκώνες στο τραπέζι. Κάτι διαβάζει. Φορά
ει μαύρα κοκάλινα γυαλιά. Ρίχνει κλεφτές

Δ

μπλούζα νάρθω τώρα;

ματιές έξω από το παράθυρο που βρίσκεται
διαγώνια μπροστά της.
Εκείνη : Μπορείς να κάνεις λίγη ησυχία;
Δ ι α β ά ζ ω . . .

Εκείνος: Τώρα το θυμήθηκες; (χαμηλόφω

να)
Εκείνη : Το ξύδι; Τι το ήθελες το γαμημένο το

ξύδι ... αφού ξέρεις ρε πούστη πως με πει
ράζει.

Βαγγέλης
Γαλάνης
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Ακούγεται ήχος τηλεφώνου, η Εκείνη ση
κώνεται αργά, βγαίνει από το δωμάτιο,
χτυπάει την πόρτα πίσω της, Ο Εκείνος δι
ακόπτει για λίγο την εργασία του. Γυρίζει
και κοιτάζει προς το άδειο τραπέζι. Τα χέρια
του είναι γεμάτα σαπουνάδες, κρατάει μια
κούπα Nescafe, ετοιμάζεται να την πλύνει.
Μεσήλιξ, ψηλός, σχετικά, μαύρα μ α λ λ ιά ακόμη — στρογγυλό πρόσωπο, γένια.
Εκείνος {κοιτάζοντας προς την καρέκλα που
λίγο πριν καθόταν η Εκείνη): Πόσα έχω κά
νει για σένα; Τοοοοόσα χρόνια να ανέχομαι
τις βρωμιές σου. Γιατί μου το κάνεις αυτό; Τι
ήθελα από σένα; Ούτε καν τα πιάτα;
Ανοίγει ξαφνικά η πόρτα, ορμάει στο δωμά
τιο η Εκείνη.

ζητάει. Να του τηλεφωνήσεις και να του
πεις πως θα του στείλουμε τ' αρχίδια σου ...
Ποια αρχίδια δη λα δή ...
Ο Εκείνος, τρομαγμένος από την βίαιη ει
σβολή, έχει γυρίσει κιόλας την πλάτη του
στην Εκείνη και συνεχίζει το πλύσιμο ...
Εκείνος: Γιατί βρίζεις;
Εκ είνη : Πώς;
Εκείνος: Μαλάκας ... αρχίδια ... πούστης ...

τι βγάζεις έτσι; 40 χρόνια με έχεις ακούσει
ποτέ να βρίζω έτσι; Αλήθεια ό μ ω ς... τι έχεις
κάνει γι' αυτό το παιδί;
Εκείνη : Τ Α Π Α Ν Τ Α
Εκείνος: ΑΡΧΙΔΙΑ ... ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛ

ΛΑ,

Εκείνη : Ο μαλάκας ο γιος σου ... πάλι λεφτά

ένας κάποιος αποχαιρετισμός
Βάγια
Δανιηλίδοα
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Αν χρειαζόταν μια στιγμή Σιω
πής σίγουρα δε θα ήταν αυτή.

—Το ξέρω.

— Γεια!
— Γεια σου!
— Είπα γεια!
— Είπα γεια σου!
— Μπράβο!
— Δεν είπες γεια ή γεια σου εννοώντας ότι
φεύγεις, είπες γεια ή γεια σου εννοώντας
ότι μένεις.
— Και πως το ξέρεις εσύ αυτό;
— Από τον τόνο της φωνής σου.
—Tl έχει δηλαδή ο τόνος της φωνής μου;
—Έχει μια... ανειλικρίνεια.
— Και που το ξέρεις εσύ αυτό;
— Ξέρω πότε το λες και το εννοείς. Εδώ δεν
είσαι ακόμη;
— Είμαι εδώ ακόμη γιατί εσύ μου μιλάς.
—Αν ήθελες να φύγεις πραγματικά θα έφ ευ
γες ακόμη και αν εγώ σου μιλούσα.
—Έτσι ε;
— Ναι.
— Εντάξει γεια!.
— ΟΚ, γεια!
— Θα φύγω!

—Το ξέρω.

— Το εννοώ!
— Και τι έχεις να πεις;
— Οτι πάλι εδώ κάθεσαι κ α ι... μείνε.
— Ναι αλλά αυτή τη φορά δεν το εννοώ.
— Οτι θες να μείνεις;
—Όχι ότι θέλω να φύγω.
—Τελικά θες να μείνεις ή θες να φύγεις;
— Θέλω να μείνω για να μου εξηγήσεις γιατί
νόμιζες ότι εννοούσα ότι δε θα φύγω ενώ
εγώ πραγματικά εννοούσα ότι θα, φύγω.
Θέλω να μου πεις για τον τόνο της φωνής
μου. Αυτό θέλω. Τι είχε;
— Είχε αυτό ακριβώς.
—Τι δηλαδή;
— Αυτό, αυτό ακριβώς. Αυτό που κάνεις ξανά
τώρα.
Κοίτα άμα θες να μείνεις, μείνε και σκά
σε.
— Οκ θα μείνω.
— Οκ μείνε.
Και έφυγε.
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ιατοριούΑα
Δυο πούπουλα μπλέχτηκαν στα μαλλάκια
σου. Να κοιμήθηκες άραγε μικρούλι;

ποι πίσω από ρούχα που μικραίνουν κι επο
χές που συστέλλονται

~~ Κοιμήθηκες;
- Ό χ ι...
Πες μου ένα παραμύθι να κοιμηθώ γλυ
κά.
— Είναι τόσο αργά. Κοιμήσου ~ θα σου φι
λήσω τα ματάκια, θα σου φιλήσω τα χ ε
ράκια. Κοιμήσου.
—Όχι...
Πες μου ένα παραμύθι να κοιμηθώ γλυ
κά.

— Θέλεις να σε σκεπάσω;
— Ναι... κρυώνω, σκέπασέ με καλά, να μην
κρυώνω....
— Είδες, σου φτιαξα μια ζεστή φωλίτσα

Μια φορά και έναν καιρό, μια φορά
—... και ένα καιρό σε μακρινές θάλασσες
υπήρχαν μακρινές χώρες
— πες μου
— και εκεί οι άνθρωποι λέγανε τα βράδια πα
ραμύθια
— ξάπλωσε και συ στο κρεβατάκι, φοβάμαι,
έχει σκοτάδι
Ξεσκεπάστηκες, δε χωρούν τα πόδια σου
στην κουβερτούλα, μεγαλώνουν οι άνθρω

Δημήτρης
Δρένος

Κι αν βρέχει, να 'σαι ζεστό απόψε
—...και τα παραμύθια τους λέγανε για αν
θρώπους που ζούσαν πέρα από μακρινές
θάλασσες...
— Δε θέλω άλλο παραμύθι.
— Βάρυναν τα ματάκια σου; Θέλεις να κοι
μηθείς;
—Όχι... θέλω να έρθεις πάνω μου, σου ανοί
γω τα πόδια μου, είμαι τόσο υγρή, θέλω
να έρθεις μέσα μου
Η νύχτα μας ακουμπούσε απαλά. Στην κού
νια το μωράκι μας ανάσαινε σα μικρό κερί.
Σε εκείνο το σπίτι τα βράδια κλειδώναμε
τρεις φορές την πόρτα πριν ξαπλώσουμε
και εμείς. Κλειδώναμε έξω το χρόνο, τη
φθορά, το χώμα.
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Δημήτρης
Δρένος

Ι~1ήνα πάνω και κάτω.
Κάθισα, ξάπλωσα,
Πάγωσα.

Βγήκα έξω ~ περπάτησα.

Μπήκα μέσα.

χτύπησα το κεφάλι μου στον τοίχο.

Σκεπάστηκα.

Θέλησα να σκίσω τα ρούχα μου

και να βγάλω το δέρμα μου.
Βγήκα έξω,

περπάτησα με τις ώρες.

Κάθισα με τις ώρες.

Πρόφερα 14 φορές το όνομά του.
Έκανα τα μάτια μου να κλάψουν.

Έκανα το στήθος μου να πονέσει.

ένα πακέτο τσιγάρα να τελειώσει.
Πήγα και ήπια ένα ποτό.

Έκανα

Ξαναέκανα τα μάτια μου να κλάψουν.
Πήγα και άναψα ένα κεράκι.

Πήγα και περπάτησα εκεί που κάποτε πηγαίναμε μαζί.

Έκανα πως μου κρατάει το

χέρι.
Έκανα μέρες να φάω.

Έκανα νύχτες να κοιμηθώ.

Έκανα τα μάτια μου να μη βλέπουν απ' το κλάμα.

Αυτά ήταν τα καμώματά μου. Των ανθρώπων των καμωμένων από φθαρτό
υλικό.

Πάντα κάτι ψευτοκάνουμε. Μα τίποτα δεν κάνει το
αμετάκλητο, μετακλητό.

Κώστας
Σουλτάνας
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To Toyota Lux, σταμάτησε στη λακκούβα
με τα λασπόνερα. Ο άνδρας που κατέβη
κε, έγειρε ελαφρά το κορμί του, μάζεψε τα
πουκάμισά του, κούμπωσε τεμπέλικα τα
κουμπιά του παντελονιού και τα 'δεσε όλα
χαλαρά στη ζώνη του. Τα ξυπόλυτα πιτσι
ρίκια, που τον περικύκλωσαν με φωνές, μ'
ένα του βλέμμα, χάθηκαν πλατσουρίζοντας
πίσω απ' τις λαμαρίνες και τα παλιοσίδερα.
Η κυρά με το χρυσό δόντι και τους σφιχτούς
μπρασελέδες, τον περίμενε κρατώντας το
φουστάνι της ανάμεσα στα γυμνά της γόνα
τα. Τράβηξε πίσω την παρδαλή της μαντίλα
και τις πλεξούδες της, χάιδεψε το λαιμό της
και τον κοίταξε χορταστικά, ενώ εκείνος
προσπαθούσε να ξεκολλήσει το παπούτσι
του απ' τη λάσπη.

— Ενωρίς ήρτες Τανάση, κι αμάν, ντεν πού
λησες τίποτι σήμερι, του 'πε σκουπίζο
ντας τα χείλη της με τον δαχτυλιδένιο
αντίχειράτης.
— Κάτι ψιλά, ένα, ντυο σκαπό... τρία πατάκια, είπε εκείνος.
— Ντεν πούλησες τίποτι.
--Τίποτα.
— Κι ούτε ψωμί ντεν έχει.
— Κάτι ψιλά, ξανάπε εκείνος κι άπλωσε το
χέρι του προς το μπούστο της, για τις
σφηνώσει στο τεζαρισμένο σουτιέν της,
ένα πενηντάρι.
— Είχες 'χτώ κιλίμια, 'τρανταδυό καρέκλες,
έντικα τραπέζια, είχε.
— Ντεν με πήγε σήμερα σε λέω, τις είπε κα
θώς τη χάιδευε στη μέση της και τραμπά
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λιζε με μπάτσες τα τουρλωμένα καπού
λια της.
Εκείνη τότε μ' έξαψη, τον τράβηξε για λίγο
απ' την αγκράφα του, καθώς ένοιωσε το πε
νηντάρι να γλιστράει σαν δαφνόφυλλο στο
στήθος της και να πιέζει την θηλή της. Με το
χέρι της το παράχωσε χαμηλότερα, προς τη
τσέκα του σουτιέν κι ύστερα το 'σύρε αργά,
ενώ τα δάχτυλά της χάιδεψαν όλη αυτή τη
διαδρομή, ως το λοβό του χρυσού αυτιού
της.
Ξαναμμένος κι εκείνος, μάζεψε την τρι
χιά, την πέταξε στην καρότσα μουρμουρί
ζοντας και κούμπωσε μετά ένα προς ένα
τα κλιπάκια του μουσαμά. Αναψε τσιγάρο,
συμμάζεψε άλλη μια τα παντελόνια του κι
έπιασε να ξεφλουδίζει μια μπανάνα που
είχε ωριμάσει εκεί στο ταμπλό του αυτοκι
νήτου του. Της έδωκε την πρώτη μπουκιά
και με τη γεύση των ματιών του στο στόμα
της, τη ρώτησε:
— Ο μπαλαμός;
— Το μπαλαμό πέρασε. Ντεν κατέβηκε απ'
τη Σάμπ, κατόλου, του 'πε αυτή μ' όλη τη
γλύκα που 'φτιάξε στο στόμα της.
—Του πες καφέ;
— Του 'πα. Και κονιάκι του 'πα. Ντεν βγήκε
όμως απ' τη κούρσα του κατόλου.
— Και;
— Θ' αργήσεις του 'πα. Θ' αργήσεις. Του 'πα
καλά;
— Όλο του 'πα, του 'πα... τι σε είπε ντεν με
λές.
— Το τέλει. Το τέλει. Να, το 'φερε κι αηρόπλανο. Μπαταρίες τέλει, μιγάλις τέσσιρις.
— Παρακάτω.
— Να, να πας τ' απόγεμα με είπε. Να τα
βρείτε. Στο γραφείο του να πας με είπε.
— Γκανίκι μου, λαχείο πιάσαμε, πάρ' το χα
μπάρι. Μια καρότσα γιουμάτη ντίνει ο
μπαλαμός γκια τ' άσπρο μας.
— Ντεν τ' αφήνω Τανάση... ντεν τ' αφήνω,
αλλά...
— Ούτε 'γω τ' αφήνω, είπε εκείνος, αλλά
ντεν γκίνεται σε λέω. Βουλιάζουμε.
—Τα πάει καλά όμως, ε; Ντεν τα πάει; Έχου
με ...
— Κρατήσαμε πολλά σε λέω. Οι καρέκλες
στην καρότσα είναι ίσια για μας. Τα πάει.

Φαίνεται ο άντρωπος. Ντεν πάει γκια
κρέας.
— Τι να σε πω ρε Τανάση. Ούτε φίδι στο τη
γάνι ντεν έχει σήμερι.
— Ντεν τα βγκάζουμε πέρα. Άμα ντεν τα
στάξω μούρη, πράμα ντεν φουρτώνω. Η
καρότσα μικρή και το 'μπόρευμα λίγκο.
Που κέφια γκια παζάρι. Έτσι κι αμάξι τα
βγκάλουμε και σπίτι... μια 'πόφαση είναι
και πάει. Μια μαχαιριά και πέρασε.
— Εσύ Τανάση συμφουνάς; Άμα συμφουνάς εσύ... κι άμα όπως με είπες τα πάει
καλά... και τα το βλέπουμε... μια μαχαι
ριά και πέρασε, Τανάση.
— Τα το βλέπουμε μωρή. Όσο είναι εντώ...
μετά, μπορεί το πάει Αμερική. Τύχηρό μιγάλο. Για ούλους τυχηρό.
— Να πας τότε. Αύριο κιόλας να πας... άμα
λες εσύ... εγκώ τα το 'τοιμάσω. Πρωί, τα
το 'τοιμάσω.
—Τοίμασέ το, καταρό να είναι και τ' άλλα τα
'χει ούλα ο μπαλαμός.
— Κι μπαταρίες να φέρεις, μιγκάλες τέσσε
ρις κι ψω μί να φέρεις κι τυρί.
Γύρισε αργά τ' απόγεμα φορτωμένος αλ
κοόλ, χωρίς μπαταρίες μεγάλες, τέσσερις.
Μόνος. Έλεγε πως, έτσι, θα κατάφερναν τα
όνειρα ν' αντισταθούν στις ενοχές. Εκείνη
τον περίμενε, εκεί στη λακκούβα με τα λα
σπόνερα. Με στόμα κλειστό, μανίκια κατεβασμένα, μ' ένα φουστάνι που σέρνονταν
και ρουφούσε τα νερά της λακκούβας, για
να τ' ανεβάσει ως τις πρώτες διπλές του.
Τα δάχτυλά της πλεγμένα γύρω στο λαιμό
της, πίεζαν για να πνίξουν κάθε πρωτόγονο
ένστικτο. Εκείνος κατέβηκε, την πλησίασε,
της χάιδεψε τη μέση κι ύστερα το ιδρωμένο
μέτωπό του.
— Τιλείωσε. Όλα τζιάμι. Κι αμάξι τα βγκάλουμε και σπίτι τα πιάσου με, της είπε
ρουφώντας το υγρό τσιγάρο του.
— Τι να σε πω. Εσύ, ο Τεός κι ο μπαλαμός.
Μια μαχαιριά...
— Αύριο πρωί τα 'ρθει. Στείλε τ' άλλα να μα
ζέψουν λουμίνια και ντώσε το να πάει με
τη μοίρα του. Εγκώ, τα φύγκω τώρα. Το
βράντι πητάω με τ' αηρόπλανο. Γιρμανία πάω. Τα γκυρίσω σε μια βντομάντα
μ' ένα μιγάλο αμάξι. Και ψυγκείο τα έχει
μέσα. Εσύ, μάζεψε τα πράματα. Φεύ-
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γκουμε απ' εντώ. Σε είπα.
—Τανάση στάσου, ντεν σε είπα.
—Tl; A ivtl πε μου.
—Το πρωίΤανάση αναγκούλες είχα και 'μίτο
είχα. Καί σε είπα. Να κοιμάσαι στ' αμάξι,
σε είπα. Ντεν με άκουγες ποτές μέρες τέ
τοιες Τανάση.
— Καλά. Είναι κιρός ακόμα να σ' ακούσω.
Αιντι τώρα μέσα πήγινε.
To Toyota Lux έβαλε μπροστά για το τε

Βασιλική
Τζιάτζϊου

—Απλώς σου είπα να προσέχεις!

- Μα προσέχω!
— Όχι, είναι φανερό ότι με γράφεις και στα
κρυφά κάνεις του κεφαλιού σου!
— Νομίζεις! Αφού ξέρεις ότι είμαι εγκρατής,
δεν αγγίζω τίποτε, μόνο... μυρίζω!
— Μυρίζεις! Ε όχι δα! Κάγχασε ο άντρας! Αμ
θέλει κότσια τελικά και συ δεν τά 'χεις!
Μόνο λόγια είσαι. Νομίζεις ότι δεν κα
ταγράφω τις απώλειες κάθε βράδυ; Εσύ
θαρρείς ότι μπορείς να ορμάς απαρατή
ρητα;
— Δεν ξέρεις τι λες, αντέδρασε η γυναίκα
αναψοκοκκινισμένη σαν να την είχαν
πιάσει κιόλας επ' αυτοφώρω! Να κοιτά

λευταίο του δρομολόγιο, ως την κοντινή
μάντρα ανακύκλωσης, στον Ασπρόπυργο.
Ένα άλλο ολοκαινούριο άλλης μάρκας και
με ιδιαίτερα χωρίσματα στην καρότσα του,
θα μόστραρε τώρα στην αλάνα. Τα όνειρα
θα 'χαν νικήσει τις τύψεις kl η μαχαιριά θα
'κλείνε. Ένα καινούριο πλατσούρισμα θα
συμπλήρωνε τον αριθμό κι όλοι θα χω ρού
σαν στον καινούριο κόσμο, εκεί στα λασπό
νερα, πίσω απ' τις λαμαρίνες και τα παλιο
σίδερα.

ξεις εσύ τη βρώμα σου που ξεχειλίζει από
δέκα μέτρα μακριά και έπειτα να μου κά
νεις έλεγχο!
— Τη βρώμα μου; Μου το φύλαγες ε; Να'
χεις κάτι να πεις σε περίπτωση που σε
ανακαλύψω! Σε πληροφορώ ότι ο ιδρώ 
τας είναι μέρος του σεξ-απήλ μου. Έχω
χάσει εγώ φανελάκια που τα κράτησαν οι
προηγούμενες για να μυρίζουν το άρωμα
του κορμιού μου!
— Είδες που επανέρχεσαι στο σωστό ρήμα;
Και εγώ αυτό κάνω, μόνο που αντί για το
φανελάκι σου προτιμώ να εισπνέω το με
θυστικό άρωμα σοκολάτας και κανέλας!
Όλα τελικά είναι θέμα προτιμήσεων!

(απόγευμα, ένας άντρας και μια γυναίκα ξαπλώνουν νωχελικά πάνω ατοχαλί με
παιχνιδιάρικη διάθεση)

Δήμητρα
Χατζή

Εκείνη ; Έπεσε στα χέρια μου το ημερολόγιο
της Άννας Φρανκ. Μου πήρε το πρωί.
Εκείνος: Για θύμισε μου;
Εκείνη : Να είσαι παιδί και να φοβάσαι για
όλα, να έχεις χάσει φίλους, συγγενείς και να
περιμένεις τη σειρά σου. Συνέβησαν αδια
νόητα πράγματα. Αλλά τι να λέμε, μην πας
μακριά.
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Εκείνος; Τι εννοείς;

(Εκείνη ανασηκώνεται και στηρίζεται στους
αγκώνες, χαϊδεύει τα μαλλιά του και του ψι
θυρίζει στο αυτί...)
Εκ είνη ; Αν ήμουν Εβραία θα με ήθελες;
Εκείνος: Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Γιατί όχι;
Εκ είνη : Εάν ήμουν κοντή, θα ενδιαφερό
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σουν για την περίπτωση μου;
Εκείνος: Θα σε γνώριζα πρώτα και μετά θα

έβλεπα.
Εκείνη : Το λέω μια και είσαι πολύ ψηλός.

Εάν είχα περισσότερα κιλά, θα ήθελες να
βγούμε έξω το βράδυ;

τρός είσαι κοινωνικά αποδεκτή, δεν είναι
ανάγκη για προσθετική και τέτοια.
Εκείνος: Πήγες τελικά. Καλά, εσύ σκας γάι
δαρο. Κι η υπομονή έχει όρια. (σηκώΘηκε
και φόρεσε το παντελόνι του).

Εκείνος: Δε θα το θελα· για το καλό σου.

Εκείνη : Μην είσαι υπερβολικός. Το κάνω
για σένα, σε θέλω.

Εκείνη: Εάν δεν μπορούσα να περπατήσω,

Εκείνος: Έτσι που πας θα με τρελάνεις.

θα με συνόδευες σε κοινές εξόδους με φί
λους παρουσιάζοντας με ως φίλη σου;

Εκείνη: Σ' έχω δει πώς κοιτάζεις τις πελά
τισσες στο μαγαζί. Έρχονται για ένα ζευγάρι
παπούτσια και αγοράζουν δύο.

Εκείνος: Δεν ξέρω* δε θα ήθελα να σε κου

ράσω.
Εκείνη : Πάλι για το καλό μου. Εάν ήμουν τυ

φλή, θα με παρουσίαζες στους δικούς σου;
Εκείνος: Μα tl θες στα καλά καθούμενα.
Μπούρου-μπούρου όλη την ώρα. Με ζάλι
σες. Θέλω καφέ.

(εκείνη σηκώνεται και γονατίζει πάνω του)
Εκείνη : Τελικά θα πάω.
Εκείνος: Μην πας λέμε. Δε χρειάζεται. Πό
σες φορές θα στο πω.
Εκείνη : Δεν ακούω τίποτα. Η απόφαση εί
ναι ειλημμένη. Λέγε ό,τι θες.
Εκείνος: Σου παραπονέθηκα για κάτι; Εάν
πας, θα φύγω. Ε, ρε παιδί μου, φιρί-φιρί.
Και θα βάλεις μαχαίρι για ένα καπρίτσιο.
Εσύ, που προβληματίζεσαι για την τύχη
του κόσμου; Μην ξαναδιαβάσεις τίποτα, δε
χρειάζεται. Τα ξέρεις όλα. Πάει χαμένο το
λάδι και ο κόπος σου!
Εκείνη : ...Και είχε στο γραφείο του μια

γραμματέα χάρμα, μ' έναν μπούστο άλλο
πράμα. Έτσι θα γίνω, το αποφάσισα. Τέρμα
το νούμερο δύο στο σουτιέν, ας λέει ο για

Εκείνος: Απ' αυτό το μαγαζί, κυρία μου, συ
ντηρούμαστε και ζούμε με αξιοπρέπεια. Συ
γνώμη που είμαι ευγενικός και κάνω καλά
τη δουλειά μου. Στο κάτω-κάτω, αν δε σου
αρέσει βρες αλλού δουλειά. Έχεις κολλή
σει πάνω μου σαν βδέλλα και δεν μπορώ ν'
ανασάνω.
Εκείνη : Γι' αυτό γλυκό κοιτάζεις και φλερ
τάρεις τις γυναίκες του κόσμου. Με βαρέ
θηκες.
Εκείνος: Είσαι άρρωστη, πολύ άρρωστη,

μανιακή και φαντασμένη. Πλάθεις ιστορί
ες και περιμένεις να σε ακούω. Αλήθεια, δε
μου λες, έχεις πρόβλημα μαζί μου και μου
το λες με τρόπο; Για πες. Από προσόντα πώς
πάω; Με θεωρείς «προικισμένο» ή να κάνω
προσθετική;
Εκείνη : Θα συγκρίνω μ' άλλες περιπτώσεις

και θα σου πω.
Εκείνος: Πολύ σωστά. Με την άδεια σου
λοιπόν, να γνωρίσω και κάτι άλλο, να συ
γκρίνω και θα σου πω. Αλλά όχι, ξέρω. Δε
μου κάνεις τελικά. Στο πι και φι σκέφτηκα
τουλάχιστον δέκα προικισμένες. Ciao beila.
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Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Φλώρινα. Ή κατά που πεφτει η δημιουργική γραφή;
στους συμφοιτητές και στις συμφοιτη'τριες μου, στον Μίμη X. και στη Σοφία Ν.

Ο Δημήτρης
Αδαμίδης
σχολιάζει:

λογοτεχνία προϋποθέτει κίνηση. Αν και ουντελείται σε συνθήκες ακι

Η

νησίας (γραφή, ανάγνωση), απαγορεύει την «ακινησία». Οφείλεις να

ξεβολευτείς, να μεταβάλεις τη θέση σου, να αλλάξεις «τόπο».

Θέλει εκκίνηση. Κάτι σε καίει, μια ασίγαστη φλόγα δίνει το σύνθημα. Λιώνουν
πάγοι, φουσκώνουν νερά και σαλπάρεις.
Θέλει μετακίνηση. Εγκαταλείπεις ασφάλειες και βεβαιότητες και μεταβαίνεις
σε τόπους άγνωστους. Μια διαρκής εσωτερική μετανάστευση, μια ατέρμονη
αποδημία.
Θέλει διακίνηση αισθημάτων και θησαυρών, σπονδή σε πεινασμένους πιστούς.
Μια αφειδής χορηγία βίου.
Θέλει παρακίνηση. Να ενθαρρύνεις τον άλλον περιπλανώμενο και να ενθαρρυνθείς. Να γίνεις σωσίβια λέμβος, κι ας ναυαγήσει στα κείμενα.
Θέλει υποκίνηση. Να εξεγερθούν μύχιες σκέψεις κι ο άστεγος εαυτός σου να βρει
σελίδα να κατοικήσει. Ανταρσία του πόνου και αυτοσυνειδησία.
Θέλει συγκίνηση. Να βρεις τη λέξη που σείει τον φλοιό του νου και προβάλλουν
κρατήρες και αναδύονται νησιά. Μικροί συγκλονισμοί που ανατρέπουν το το
πίο και βαθαίνουν το βλέμμα. Μια λάμψη, για να χωρέσει η στιγμή και ο κόσμος.
Τους βλέπω που ξεκινούν και έρχονται.
Τα νησιά της Μεσογείου πλέουν βορειοδυτικά. Ο νότος συναντά τον βορρά, η
ανατολή τη δύση.

Η Μαρίνα Αρμεύτη πίσω από το παράθυρο του

Από την Κύπρο π ετά ει και η Ελένη Ζάουρα. Ελένη,

αεροπλάνου βλέπει πώς γεννιούνται τα σύννεφα,

είναι η δημιουργία ένα αμφίδρομο ταξίδι; Μια αι

σαν στίχοι ορφ ανοί που ψάχνουν μελωδία. Μα

ώρηση πάνω από τον διχοτομημένο προσωπικό

ρίνα, σε ποια ποιητική φόρμα πνέει ο ερωτικός

μας χρόνο; Εκεί στον τόπο, όπου το χθες και το

λόγος -σαρωτικός τυφώνας ή καθαρτήριο αερά

αύριο ανοίγουν βαθιά τομή και η χαμένη Καρπα-

κι- που σπάει κατάρτια ή δροσίζει εμπύρετους

σία της ψυχής σου ξαναζεί στο παρόν της γραφής.

ναυαγούς;

116

Σ χ ό λ ια

Ο Νίκος Λούβρος, Κερκυραίος και «πεφιλημένο

εισαγγελέα, πόσο λευκό ή βεβαρυμμένο είναι το

θρέμμα του Ωκεανού» (Κάλβος), αναμετριέται με

ποιητικό σου μητρώο;

τα πιο βαθιά νερά της ποίησης, που κυκλώνουν
το νησί του και πλέει για τις Ηπειρωτικές ακτές.
Πόσο βαριά άγκυρα έριξε εκείνο το ιστιοφόρο της
πρώτης σου ποιητικής περιγραφής και δεν λέει
να ξεκουνηθεί απ ' την καρδιά μας;
Εικαστική η διαδρομή της Κρητικιάς ζωγράφου
Μαρίας Γρηγοριάδη: θάλασσα, νησιά, κάμπος,

βουνά. Η ανάβαση του καλλιτέχνη. Επίμονος π υ
ρετός, επίπονες ασκήσεις του βλέμματος, το κυ
νήγι της εικόνας και του αισθήματος. Μαρία, πώς
ο καμβάς γίνεται κείμενο και σε συνεπαίρνει;
Το τρένο αναχωρεί. Η απόσταση Αθήνα-Θεσσαλο
νίκη μετριέται με τις σελίδες ενός αγγλικού μυθι
στορήματος για την Μαρίνα Σταυροπούλου. Το
πτηνόμορφο εκείνο αρσενικό τέρας της ιστορίας
σου ξεπρόβαλε από έναν ανδρικά δομημένο και
επιθετικό κόσμο, στοίχειωσε και απειλεί ακόμα.
Μας έλειψαν τα πρώτα σχόλια σου, στιλέτα αιχ
μηρά που ευστόχησαν στ? άγουρα κείμενά μας.

Η εφτακοσάρα μηχανή του Έ λενου Χαβάτζα δι

ασχίζει τα Τέμπη, ηχοβολίδα και συλλέκτης τρε
χούμενων τοπίων. Με πόση ταχύτητα τρέχουν οι
λέξεις, Λένο, και πόση σιωπή χρειάζεται, για να
τις ακούσεις;
Η φωνή της πύρινη, όπως κι η κόκκινη βαλίτσα
της Άρτεμις Μιχαηλίδου, που την παίρνει, γλιστρά
αθόρυβα στους άδειους διαδρόμους του Πανεπι
στημίου και χάνεται σαν αεράκι που φυλλομετρά
ένα βιβλίο στην ακρογιαλιά. Πόσοι ένστολοι στη
Σχολή Ευελπίδων βαράνε προσοχή μπροστά σ’
αυτή τη γυάλινη άθραυστη φωνή;
Σε δύο κείμενα της Ιωάννας Μπάλιου ένα παι
δάκι ίπταται για λίγο και προσγειώ νεται κι ένας
μεσήλικας βυθίζεται στη θάλασσα, βουλιάζει. Με
τη χάρη του Έρωτα φ τάνει στη Φλώρινα, προ
σπαθώντας να ισορροπήσει -ο ύ τε vJ απογειωθεί,
ούτε να βυθιστεί. Είναι ω στόσο εφικτό, Ιωάννα,
να μείνεις εδώ, να μην επιζητάς τον αφανισμό

Κι η θεατρολόγα Κατερίνα Παλαιολόγου, στο ίδιο

σου; Να πετάξεις στην αγκαλιά του άλλου ή να

βαγόνι προβάρει ολοένα και περισσότερα ρούχα,

βουτήξεις στον βυθό ενός κειμένου;

τυλίγεται σε πανωφόρια, καθώς η τροχήλατη
αυτή σκηνή ανεβαίνει προς το κρύο. Σε ποια π ο 
λυκατοικία κατοικούν εκείνοι οι φ ευγάτοι ένοι
κοι της ιστορίας σου;

Το πρω ινό ποτάμι ανήκει στη Μαρία Γιαπαλάκη
Χαλαζά, μαθηματικό και πρώην blogger που χα-

ράσσει διαδρομές διαδικτυακές και λογοτεχνι
κές. Ποιος εσωτερικός σου χάρτης συνδέει την

Στις ιστορίες του, πίσω από την αλληλουχία καθη

παραλία της Θεσσαλονίκης, την Εγνατία, την Άνω

μερινών εικόνων κρύβονται μικροί αιφνιδιασμοί,

Πόλη με τις όχθες του ποταμού Σακουλέβα; Ποια

υποδόρια κοινωνικά σχόλια. Πώς μοντάρονταιτα

αισθήματα λανθάνουν στις προσόψεις τω ν κτιρί

πλάνα μιας αθέατης γεωγραφίας, Γιώργο; Ο Γιώρ

ων, στις διαβάσεις, στην αρχιτεκτονική του ουρα

γος Ναλμπαντίδης στο αττικό μετρά, ο Γιώργος

νού;

στη Νέα Υόρκη ένα ανοιξιάτικο πρωινό, ο Γιώργος
αφήνει ίχνη στη χιονισμένη Φλώρινα.

Κι όταν σε αφήνει το αμάξι στη διαδρομή, πτοείσαι, Παναγιώτη Αργυρόπουλε; Όχι, γιατί υπάρχει

Γλιστράει απ’ τα δικαστικά έδρανα ο Γιώργος

η οδική βοήθεια. Κι όταν το δίκτυο της ζωής δι~

Τσοχαλής και σαν ποιητής της γενιάς του ’ 2 0 επι

ακλαδίζεται κι ολοένα απλώνεται, υπάρχουν οι

βιβάζεται στο λεωφορείο, για να δει στις 4*οο τα

ποιητικοί κόμβοι κι οι δρόμοι της μυθοπλασίας,

ξημερώματα την πιο σκοτεινή Φλώρινα. Κύριε

για να προσανατολιστείς.
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Σ χό λια
Αφήνει τις εκδόσεις του ΠΑ.ΜΑΚ. η Αφροδίτη

Όταν ο σαλονικιός Μηνάς Παπαδόπουλος δεν

Ποιμενίδου κι έρχεται. Μια ασυγκράτητη ορμή

τρέχει, ωρομίσθιος, σε δημοτικά σχολεία τω ν δυ

που δονεί μπάσες χορδές μιας στιβαρής ζωής

τικών συνοικιών για το μεροκάματο του τρόμου

μαζί με ανεπιτήδευτες απορίες κοριτσιού, που εκ

και δεν εκπαιδεύει αεικίνητα πιτσιρίκια μπροστά

πλήσσεται ακόμα. Πόση παραμυθία προσφέρει

σε οθόνες υπολογιστών, παίρνει το καπελάκιτου

η λογοτεχνία στην οδύνη τω ν σπονδύλων, στα

κι έρχεται στη Φλώρινα. Πώς διατηρεί κανείς την

τραύματα του βίου;

πνευματική αυτονομία του μέσα στις αμείλικτες
αναγκαιότητες της εποχής; Μηνά, αν πας στην

Το μπουζούκι, η ατμομηχανή του βίου του. Πηγαί

Ικαρία και βρεθείς αντιμέτωπος με ένα ηλιοβασί

νει μπροστά κι ακολουθεί ο Βασίλης Ισπυρούδης.

λεμα στο Να, μπορείς να μας πεις πόσο απέχει η

Τον έμπασε σε ιστορίες υπόγειες, αλκοολικά πάλ-

επιβίωση απ’ τη ζωή και την τέχνη;

κα, αξημέρωτες διαδρομές. Ποια αφήγηση θα
Η Νίκη Παυλίδου οδηγεί από τη Θεσσαλονίκη

έντυνες με ένα παραπονιάρικο ταξίμι;

και φ τάνει στη Φλώρινα μέσα από παρακαμπτή
Δύο ζευγάρια πόδια καλπάζουν κατά μήκος του

ριους δρόμους, που διασχίζουν ζω γραφ ισμένα

ποταμού. Ο Θανάσης Κουτσογιάννης κι ο Ανανίας

τοπία του μοντερνισμού. Εισέρχεται σε πίνακες

Τοζακίδης τρέχουν πρω ί πρωί, συγχρονίζουν τα

του Rene Magritte και του Max Ernst και μας αφη-

βήματα τους με τους μυστικούς ρυθμούς της πό

γείται τις ιστορίες τους. Πόσο πάθος και ανατρε

λης και γυρνούν κάθιδροι στο ξενοδοχείο. Πόσο

πτική διάθεση χρειάζεται για να πιαστούν στα δί

επίπονο είναι να αναγνωρίσεις τον απόκρυφο

χτυα της γραφής κόσμοι του υποσυνείδητου και

ρυθμό τω ν λέξεων, την κρυφή γοητεία τω ν κει

του ονείρου;

μένων;

Το ταξίδι της ενώ νει ακριτικά σημεία: Νευροκό-

Η Γλυκερία Γκρέκου, διευθύντρια σε ειδικό σχο

πι-Φλώρινα. Ο πρώτος λογοτεχνικός σιδηροδρο

λείο, διανοιγει δρόμους στα χωράφια της διαφο

μικός σταθμός της Αλεξάνδρα Μαυρίδου είπε

ράς. Μήπως η πορεία προς την κατανόηση του

πολλά: μέσα από λέξεις είδαμε χρώ ματα το σού

άλλου, εντέλει οδηγεί στον εαυτό, τον πιο μεγά

ρουπο, ακούσαμε ξερά φύλλα στο βοριαδάκι,

λο ξένο της ζωής μας; Εάν ο συγγραφέας κατοικεί

νιώσαμε την οσμή μιας μάταιης αναμονής. Το πε

λίγο ή πολύ στα κείμενα του, τελικά το θυμωμένο

ριμένουμε ακόμα εκείνο το τρένο, να *ρθει να μας

αρκουδάκι του βιβλίου σου ήσουν εσύ;

πάρει.
πάλι

Η βροντερή φωνή του Σοφ οκλή Μητρούσια αντη

Φλώρινα-Πτολεμαϊδα-Θεσσαλονίκη. Τι να υφαί

χεί στις αίθουσες ενός Λυκείου στα Τρίκαλα, τα

νει το βλέμμα της Αντωνίας Πατσιοδήμου σε αυ

ξιδεύει μέσα στα κείμενα κι ανεβαίνει. Υποβάλλει

Θεσσαλονίκη-Πτολεμαί'δα-Φλώρινα

και

τές τις μικρές μοναχικές διαδρομές; Όταν σιωπά

νηνεμία, έλκει ετερώ νυμα φορτία, εγείρει μνήμες.

κι ακούει, μια υπερευαίσθητη δέκτης υψηλής

Από τον θεσσαλικό κάμπο ανηφορίζει η Ελένη

ισχύος που μετρά τη θερμοκρασία τω ν λέξεων,

Σωτηρίου. Ποντάρει πολλά στην καθοδηγητική

την αντοχή τω ν νημάτων: πού φαίνονται οι κό

σχέση καθηγητή-μαθητή και σίγουρα το π ετυ

μποι, πού κινδυνεύει να ξεχειλώσει το κείμενο. Κι

χαίνει. Αν τα δελφίνια της ιστορίας σου μιλούν τη

όταν διαβάζει, η φωνή της ο πιο στρωτός δρόμος,

γλώσσα τω ν δελφινιών, εμείς μπορούμε να την

για να παρελάσουν με όλες τους τις αποχρώσεις

αποκωδικοποιήσουμε. Σου χρω στώ ένα τζιν τό-

τα κείμενα τα δικά της και τω ν άλλων.

νικ στις βαθιές πολυθρόνες του Λύγγου.
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ΣΧΟΛΙΑ
Από τη Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζά

μα μπορεί να επιβιώσει; Πιθανόν, μόνο εάν γίνει

νης έρχονται τα ηλεκτρονικά μηνύματα της και

αφήγηση.

έπειτα καταφθάνει η Ιωάννα Στεργιοπούλου.
Οργανώνει εκθέσεις, προβάλλει βιβλία συμφοι
τητώ ν μας, αποστέλλει σχόλια. Ιωάννα, επίλεκτα

Το πλήρωμα του γαλάζιου μου ανεμόπτερου
(Toyota Starlet) επιβιβάζεται κι είναι έτοιμο για
απογείωση.

βιβλία είναι τα επιλεγμένα βιβλία, που εκδράμουν
συχνά σε σπίτια αναγνω στώ ν ή τα παροπλισμέ

Κάτω από την ολύμπια αταραξία του Πλάτωνα

να στα ράφια της βιβλιοθήκης; Συνέβη μπρος στα

Τσακίρογλου, ένα ανήσυχο, δημιουργικό πνεύμα

μάτια σου η ολική επαναφορά κάποιου συγγρα

βράζει. Ρίχνει πλάγιες σαρκαστικές ματιές στα

φέα, που νεκραναστήθηκε α π ’ το άγγιγμα φιλα

πράγματα και με λεπτή ειρωνεία ανατρέπει δε

ναγνώ στη και ξεκίνησε ένα καινούριο ταξίδι;

δομένα, προκαλεί ευφορία, επαναξιολογεί κατα
στάσεις.

Από την Κοζάνη έρχεται και ο Μάκις Μπελιάς, ειδήμων στα οικονομικά. Σε περιόδους κρίσεων, τι
προτείνεις, Μάκη; Ενδοσκόπηση ή εξωστρέφεια;
Οικονομία ή σπατάλη λέξεων; Ποια τράπεζα απο
ζημιώνει αισθήματα; Αν «η πενία τέχνας κατεργά
ζεται», θα δημιουργήσουμε την οδό που οδηγεί
στα ουσιώδη της ζωής;
Η πιο σιωπηλή άφιξη είναι αυτή της Θεανώς

Υπερευαίσθητες οικεραίεςτου Γιάννη Κατσιγιάννη,
-δοκιμασμένη πένα στην παιδική λογοτεχνία και
στο θεατρικό λό γο - τείνουν να συλλάβουν όψεις
του σύγχρονου περιπλανώμενου ανθρώπου, που
αγωνιά και πάσχει. Συμφωνείς ότι κάτω από τον
ζω ντανό λόγο και την εφευρετική σου ατάκα,
υπάρχει έδαφος για βαθιά ανασκαφή;
Ο Βενιαμίν του έτους, ο Αλέξης Καζαντζίδης δημό

Ιια μ έτ η . Δεν διεκδικεί δημόσιες ακροάσεις, δεν

σιό γραφ εί σε διαδικτυακές εφημερίδες και ακονί

επιδιώ κει παρορμητικά σχόλια. Ένας μυστικός

ζει την γλώσσα του στον τροχό της επικαιρότη-

κόσμος που αφουγκράζεται τη σιγαλιά της νύ

τας. Πόσο καλός σχοινοβάτης πρέπει να είσαι, για

χτας, πριν ανατείλει.

να ισορροπείς ανάμεσα στο γεγονός και το μύθο;

Η Ελεονώ ρα Μ πέσσα παντρεύεται. Δικηγόρος και
πρόεδρος του έτους μας καταφθάνει στην αίθου
σα φ ουρτουνιασμένη απ’ τις προετοιμασίες, να

Πώς συνυφ αίνονται το στιγμιαίο και το αιώνιο σε
ένα κείμενο; Εσύ που περιδιαβαίνεις την πεζότη
τα του κόσμου, πού κρύβεται η ποίηση της ζωής;

απαγκιάσει στα απάνεμα λιμάνια της λογοτεχνί

Κι όταν επιβιβάζεται μαζί μας η Κατερίνα Κονιδάρη,

ας. Μς President, μπορείτε να υπερασπιστείτε τις

ψυχολόγος του ΚΕΘΕΑ, το όχημα γίνεται κινητή

λογοτεχνικές απόπειρες ασκούμενων συγγραφ έ

μονάδα ψυχοθεραπείας. Η πρώτη συνάντηση μου

ων, αυτά τα κείμενα τα ορφανά, τα ασυντρόφ ευ

μαζί της, στις συνεντεύξεις, μου έδωσε ώθηση και

τα;

μου έδειξε ότι η δημιουργική φ ρενίτιδα δεν στα
ματά κανέναν. Από τότε ψάχνω τα φρένα μου.

Η Φλωρινιώτισσα Σίσσυ Καλαϊτζή στέλνει στους

Κατερίνα, περιμένουμε να μιλήσει το δικό σου

νότιους διαδικτυακές προγνώσεις καιρού, πριν

βλέμμα: να θεραπεύσει τυφλές πορείες και εγω 

από την επικείμενη άφιξη τους. Όταν κατηφορί

παθή αδιέξοδα, να καταλύσει τις μονοκρατορίες

ζει στην Αθήνα, μας μεταφέρει στο μισοσκότεινο

μας, να διευρύνει μονοδιάστατους βίους, να μας

παλαιοπωλείο ενός κειμένου της, σε αντικείμενα,

δείξει θεατές και αθέατες όψεις του κόσμου.

μνήμες κι αρώματα - σπαράγματα του παρελθό

Μακάρι, όσο εύκολα έμαθα να λύνω και να

ντος. Πώς αλλιώς μια άρρητη ζωή, ένα βουβό δρά

δένω το αμαξίδιο σου, να έγραφα μια φράση,
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Σ χό λια
έναν στίχο που να ρολάρει γλυκά καί να ταξιδέ

αφήνει στο δρόμο αδιάβαστο. Αυτοί και πολλοί

ψει εις το διηνεκές!

άλλοι Κανόνες Οδήγησης Κειμένων (ΚΟΚ) ακού

Ο Μίμης Σουλιώτης στα μαθήματα του μία μαγική

στηκαν και δοκιμάσθηκαν στο μάθημα.

εικόνα. Τον φέρνει μια κράισλερ, τον παίρνει ο κα

Η Σοφ ία Νικολαΐδου, στα μαθήματα της, μια

πνός ενός τσιγάρου. Μας έμαθε πώς να οδηγούμε

απρόσμενη συνάντηση με φλέγόμενη βάτο. Μας

τα κείμενα, να τα αποσυναρμολογούμε, για να

υπέδειξε το πλούσιο υπέδαφος της θεωρίας και

δούμε τι κρύβεται κάτω από το γυαλισμένο σασί,

μας προέτρεψε να περπατήσουμε στο έδαφος

μέσα στα γρανάζια της μηχανής τους.

της λογοτεχνίας. Αχανές, άγιο, δελεαστικό τόσο,

Είδαμε πώς ένα ρήμα μπορεί να αλλάξει τον προ

που να συνεχίζουμε να βαδίζουμε, κι ας σβήνει το

ορισμό της ιστορίας. Τα σημεία στίξης βελτιώ

κύμα τα αποτυπώ ματα τω ν ανυπόδητων ποδιών

νουν τη συμπεριφορά του κειμένου: με ένα κόμ

μας.

μα παίρνεις πιο γλυκά μια στροφή, με μία τελεία

Δίδαξε ιερή προσήλωση στο γράμμα και τον

μπορείς να ανεβάσεις ταχύτητα και να αυξήσεις

ανοιχτό ορίζοντα τω ν λογοτεχνικών κειμένων,

τον ρυθμό της αφήγησης.

κοπιαστικά νυχτοπερπατήματα σε πολυσήμα

Είδαμε πώς ένα ατυχές επίθετο θολώνει το το

ντες γειτονιές της γραφής και πρωινές αιωρήσεις

πίο, απαιτούνται φ ώ τα ομίχλης για ασφαλή οδή

πά νω από ένα σύμπαν που γεννιέται. Συνεχής

γηση. Η αφαίρεση περιττώ ν λέξεων αποδεσμεύει

εκσκαφή και πέταγμα της λέξης. Έως ότου δια-

το κείμενο από βαριά μπαγκάζια και το απογει

νοιχτεί δρόμος και βρουν προσωπικό βηματισμό,

ώνει. Διαπιστώσαμε πώς ο υπαινιγμός είναι η

ευστάθεια και κατεύθυνση τα γραμμένα και τα

σούπερ αμόλυβδη του κειμένου και η φλυαρία το

άγραφα ίχνη μας.

νοθευμένο καύσιμο, που σβήνει τη μηχανή και σε

Εμείς οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του πρώτου έτους (2009-2010) του Μεταπτυ
χιακού της Δημιουργική Γραφής, που συγκεντρωνόμαστε τα ΠΙΚ (Παρασκευοσαββατοκύριαχα) στη Φλώρινα, διαπιστώσαμε με τον καιρό πως η Φλώρινα δεν
είναι απλά ένας γεωγραφικός τόπος συνάντησης ασκούμενων συγγραφέων και
σπουδαστών.
Από μία ακριτική πόλη μεταβάλλεται σε τόπο της λογοτεχνικής εμπειρίας.
Τόπο πρόσληψης, παραγωγής και επικοινωνίας λογοτεχνικών κειμένων. Εκεί
αναπτύσσονται συνομιλίες με εμβληματικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας κάτι σου ψιθυρίζουν οι συγγραφείς στ" αυτί κι ανατριχιάζεις. Εκεί επιχειρούνται
απόπειρες συγγραφής, ματαιώσεις κι επανεκκινήσεις - στάθμιση κάθε λέξης
και επανεκτίμηση της εμπειρίας. Επικοινωνία με μια κοινότητα συγγραφέων,
έργων και αναγνωστών.
Εκεί στην παραμεθόριο Φλώρινα καταλύονται τα σύνορα μεταξύ ανάγνωσης
και δημιουργίας.
Μαθαίνεις πως ο συγγραφέας είναι αναγνώστης (αναγνωρίζει τον κόσμο)
και ο αναγνώστης συγγραφέας (ξαναγράφει τον κόσμο). Κι οι δυο μαζί ανα
ζητούν απεγνωσμένα το νόημα της ύπαρξης. Χαράζουν αδιάλειπτα καινούρια
όρια, για να χωρέσει η ζωή.
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Σημειώσεις τοσ Δ. Αδαμίδη από το μάθημα του Θ. Βαλτινού

«Πεζός λόγος»
Φλώρινα 27 Φεβρουάριου 2010
ώς ασκεί κανείς την τέχνη της γραφής; Γιατί γράφει; Πόσο αποτελε

Π

σματική είναι η ιστορία που αποτυπώ νει στο χαρτί; Πόσο χώρο αφήνει
στον αναγνώστη να συμμετέχει στην ιστορία του; Αυτά και άλλα θεμελιώδη

ερω τήματα έθεσαν τα μαθήματα του Θ. Βαλτινού, ο οποίος με αφορμή τα
κείμενα μας (ασκήσεις γραφής) διατύπωσε απόψεις και μοιράστηκε απο
στάγματα της συγγραφικής του εμπειρίας και της πολύχρονης ενασχόλησης
του με τη γλώσσα της λογοτεχνίας.
Πέρα από την αγωνία μας να τον ακούσουμε να διατυπώ νει κάποιο σχόλιο
για τα γραπτά μας, μεγαλύτερο κέρδος διακρίναμε στις σημαίνουσες σιωπές
του, την ώρα της ανάγνωσης των κειμένων και λίγα λεπτά αμέσως μετά την
ανάγνωση. Τις στιγμές κατά τις οποίες αφουγκραζόταν με προσοχή και σε
βασμό τις ιστορίες μας -π ο υ έκρυβαν αμηχανία και απειρία- ζύγιζε τη γλώσ
σα τους, πιθανόν αναρωτιόταν ποιος κόσμος ανοιγόταν πίσω από τις λέξεις
ή ποιες γλωσσικές ανεπάρκειες μουτζούρωναν το τοπίο. Διαπιστώσαμε ότι
ένας μεγάλος συγγραφέας, ένας έμπειρος συγγραφέας είναι πάνω απ ' όλα
ένας έμπειρος αναγνώστης - απαιτητικός, υπερευαίσθητος δέκτης και αξιολογητής μικρών ή μεγάλων αφηγήσεων της ζωής.
Τα παρακάτω λόγια δεν είναι παρά αποθησαύριση ελάχιστων από τα λεγά
μενα του Θ. Βαλτινού, που καταγράφηκαν και πήραν την μορφή φοιτητικών
σημειώσεων.

Α. Συγγραφέας και έμπνευση

4· Η συγγραφή είναι χαμαλίκι. Χρειάζεται σκλη
ρή δουλειά και βαθύ σκάψιμο.

1. Σε κάθε υποψήφιο συγγραφέα πρέπει να

2.

5- Ο συγγραφέας πρέπει να έχει έλεγχο του εαυ

υπάρχει μια προδιάθεση, μια κλίση.

τού του . (Το καβάλημα του καλαμιού είναι

Την έμπνευση την περιμένουν οι ερασιτέχνες.

κακό πράγμα): Ένα «μπράβο» μπορεί να σου

Είναι λάθος να νομίζουμε ότι το ταλέντο ή η

δώσει κουράγιο και ένα «μπράβο» μπορεί να

«επιφοίτηση» έχουν αυτοματισμούς.

σε καταστρέψει.

3 · Υπάρχει έντονη η ανάγκη να εκφράσεις έναν

κόσμο που σε βαραίνει.

6. Η επιτυχία του πρώτου βιβλίου είναι καθορι
στική.
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Π ερί Σ υ γ γρ α φ ή ς
Το δεύτερο βιβλίο είναι η μεγάλη κρίση για

Γ. Λογοτεχνία και αποτελεσματικότητα

τον συγγραφέα.
Το τρίτο βιβλίο δείχνει αν ο συγγραφέας έχει
δύναμη.
7 . Το αν η συγγραφική παραγωγή συνεχίζεται

όσο γερνάς εξαρτάται από το πόσο βαθιά ση
μαδεμένος είσαι μέσα σου. Αν οι ανάγκες σου
είναι τεράστιες, τότε σκυλιάζεις και γράφεις.

❖

Η δραστικότητα του λογοτεχνικού έργου ε ί-'
ναι πάντα το ζητούμενο.

❖

Η λογοτεχνία δεν περιγράφ ει συναισθήματα,
η λογοτεχνία δημιουργεί συναισθήματα.

❖

Όσο πιο διακριτικές είναι οι λέξεις, που επιλέ
γουμε τόσο πιο αποτελεσματικές είναι.

❖

Οι πιο δραματικές στιγμές αποδίδονται με
ελάχιστα δραματικό τρόπο, (αποδραματο-

Β. Αναγνώστης: ο παρτενέρ του συγγρα
φέα.

ποιημένος / αποτραγικοποιημένος τρόπος
έκφρασης).

❖

❖

❖

Το γράψιμο είναι μοναχική υπόθεση αλλά

❖

να επιδιώκουμε τον βρασμό αλλά χρειάζεται

τη στιγμή της συγγραφής. Αυτός (ο αναγνώ 

αποστασιοποίηση. Είναι η ανάγκη να βλέπεις

στης) συμμετέχει στην ιστορία μας, είναι συν-

ψύχραιμα τα γεγονότα που αφηγείσαι. Είναι

δημιουργός της.

απαραίτητη η απόσταση που διασφαλίζει την

Δεν αφαιρούμε απ ' τον αναγνώστη το δικό

εγκυρότητα της ματιάς ή τουλάχιστον υποδύ

του κομμάτι, αυτό που μπορεί να βάλει ο

εται ότι είναι ψύχραιμη.

ίδιος τη στιγμή της ανάγνωσης. Ο αναγνώ 

❖

Η πρόταση πρέπει να έχει ρυθμό.

στης είναι αυτός που κάνει την ιστορία, που

❖

Το ζητούμενο είναι να χρησιμοποιούμε σω

μπαίνει μέσα στο κείμενο μας και δημιουργεί.

στά τα υλικά μας, τις λέξεις. Υπάρχουν λέξεις

Υπάρχει ένας κύκλος μοιράσματος των πλη

λειτουργικές και μη λειτουργικές.

ροφοριών με τον αναγνώστη μας. Αλλοτε

❖

άμεσα, δηλαδή στην αρχή της ιστορίας, άλλο
ασάφεια, μια μικρή σύγχυση στον αναγνώ 

στο τελικό αποτέλεσμα.

❖

Προσπαθούμε να μην είμαστε δέσμιοι σε έτοι
μες συναισθηματικές εικόνες.

❖

Πράγματα που θεωρούμε καλά στην ιστορία

Όχι στις πληροφορίες που κραυγάζουν.

μας είναι απλά «νοστιμιές» - δεν λειτουργούν

Οι αστοχίες μας μπορεί να μην γίνονται άμε

και είναι καλό να τα κόβουμε.

μένουν στο πίσω μέρος του μυαλού του ως
αναπάντητα ερωτήματα - όπως οι μαύρες
διαφημίσεις στις ταινίες που καταγράφονται
ασυνείδητα στο θεατή.
Το ηθικό συμπέρασμα πρέπει να το βγάζει ο
αναγνώστης και να μην του το δίνουμε εμείς.
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Α ποφ εύγουμε τυποποιημένους λυρισμούς,
π.χ. «τα μαλλιά της μύριζαν γιασεμί».

Αποφ εύγουμε τις άχρηστες πληροφορίες,

σα αντιληπτές από τον αναγνώστη αλλά

❖

❖

Ο συγγραφέας αφήνει τον αναγνώστη να τον

που «μπουκώνουν» τον αναγνώστη.
❖

Ακόμα και ένα «και» να προσθέσουμε ή να
αφαιρέσουμε μπορεί να έχει μεγάλη σημασία

συνεπάρει η ιστορία.

❖

❖

τε στο τέλος. Αλλοτε προκαλούμε εσκεμμένα
στη.

❖

Εξεζητημένες λέξεις (μετοχές ή επιρρήματα)
πολλές φορές «χαλάνε τη μαγιονέζα».

χρειάζεται μια καίρια πληροφορία να δοθεί

❖

Η λογοτεχνία δεν γράφ εται εν θερμώ. Μπορεί

προϋποθέτει έναν παρτενέρ, που είναι απών

❖

Ο περιπαιχτικός τόνος συχνά ταιριάζει στο
ευθυμογράφημα και όχι στη λογοτεχνία.

► Η Άρτεμη Μιχαηλίδου

δημοσίευσε αναλυτική
κριτική για τον Οδυσσέα του
Jam es Joyce στο περιοδικό
Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος
164 (Μάρτιος 2011), σελίδες
192-208.

► Ο Νίκος Πολύζος έγραψε

τα κείμενα και τους
περισσότερους στίχους
στη μουσικοθεατρική
παράσταση "Η Βαλίτσα",
η οποία παρουσιάστηκε
αρχικά στο Θέατρο Altera
Pars στο πλαίσιο του
Φεστιβάλ Νύχτες Nova Pars 4
και στη συνέχεια στο Θέατρο
της Ημέρας και στο Θέατρο
Σοφούλη με ερμηνεύτρια
τη Στέλλα Μακρή. Έγραψε
το κείμενο έναρξης στη
μουσική παράσταση
Τραγουδώντας την αγάπη
που παρουσιάστηκε στο
Θέατρο της Ημέρας με
ερμηνεύτρια την Εύα
Κανέλλη. Συνεργάστηκε
δισκογραφικά με τη
σοπράνο Friederike Steudel
στο δίσκο "Σε μια γωνία
της καρδιάς", ο οποίος

παρουσιάστηκε στο Θέατρο
Friedenau στη Στουτγάρδη
σε συνεργασία με τον
Όμιλο Φίλων Ελληνικού
Πολιτισμού Στουτγάρδης.
Αυτόν τον καιρό ετοιμάζει
τη νέα του δισκογραφική
δουλειά με παιδικά
τραγούδια σε μουσική Ηλ ία
Χατζόγλου και ερμηνευτές
την Αργυρώ Καπαρού,
Αφεντούλα Ραζέλη, Φωτεινή
Σαββατιανού, και τους
Ντίνο Γιαννακό και Πάνο
Μπούσαλη.

► Η Νίκη Παυλίδου έχει
δημοσιεύσει πέντε ποιήματα
στο http://www.poiein.gr/
τρία ποιήματα στο http://
www.e-poema.eu και σε
λίγες μέρες εκ δίδεται
η πρώτη της ποιητική
συλλογή από τις εκδόσεις
«σαιξπηρικόν».

► Από τις εκδόσεις Γαβριηλίδη
εκδόθηκε το Μάιο του
1010 η ποιητική συλλογή
της ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΠΟΙΗΣΗ
στην οποία συμμετείχε με

δέκα ποιήματα η Αντιόπη
Αθανασιάδου. Δύο ποιήματα

της δημοσιεύτηκαν το
φθινόπω ρο στο διαδικτυακό
περιοδικό http://www.epoema.eu.

Τον Απρίλιο του 2011
κυκλοφόρησε η πέμπτη
ποιητική συλλογή του
Παναγιώτη Αργυρόπουλσυ

με τον τίτλο “ Στα χνάρια
των μύθων" από τις
εκδόσεις Γαβριηλίδης.
Μέρος τω ν ποιημάτων
της συλλογής απέσπασε
πανελλήνιο βραβείο
ποίησης από τον Πειραΐκό
Σύνδεσμο και το Δήμο
Χορτιάτη. Χαρακτηριστικό
δείγμα γραφής αποτελεί
το παρακάτω ποίημα με
τον τίτλο: ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΑ
ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΑ: Η
αρ ρενω πότητατου ουρανού
καθρεφτίζεται / στις
γοητευτικές καμπύλες της
γης. I Οι θνητοί ωάρια στον
κόλπο της / εκλιπαρούν για
κοσμογονικά ζευγαρώματα.
/ “ Γονιμοποίησή μας"
φωνάζουν. / “ Ποιος θα
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Ν εα Α ν α κ ο ιν ώ σεις
κληρονομήσει επιτέλους /
τούτο το απέραντο μπλε;”

► Ο Αλέξανδρος Ντερπούλης

έχει εκδόσει το δεύτερο
μυθιστόρημά του με
τον τίτλο “ Το νησί κάτω
από την Ομίχλη” από τις
εκδόσεις Καστανιώτη.
Ένα εκκλησιαστικό θρίλερ ■'
με gothic στοιχεία για
την προαιώνια διαμάχη
μεταξύ της έρευνας και
της πίστης και της ομίχλης
που συχνά την περιβάλλει,
τοποθετημένο στο νησί
της Σαντορίνης κατά τη
διάρκεια της Μεγάλης
Σαρακοστής του 1927 όταν
ακόμα μαινόταν ο πόλεμος
για την επικράτηση του
νέου ημερολογίου εις
βάρος του παλαιού. Επίσης
έγραψε τον θεατρικό
μονόλογο “ Costn Rica” ο
οποίος παρουσιάστηκε στο
θέατρο “ 104 Κέντρο Λόγου
και Τέχνης” τω ν εκδόσεων
Καστανιώτη, από τον
Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο
του 2011 και θα συνεχιστεί
από τον Οκτώβριο του 2011,
σε σκηνοθεσία Πωλίνας
Καραναστάση και με
ερμηνεύτριατην Καλλιρρόη
Μυριαγκού. Ένας μονόλογος
για την αναζήτηση του
προσω πικού παραδείσου
όταν όλα γύρω μας
καταρρέουν, μας προδίδουν,
μας εγκαταλείπουν και η
μόνη διέξοδό μας φ αντάζει
να είναι η φυγή, η οποία
όμως μεταφράζεται
με διαφορετικό τρόπο
στον καθένα από εμάς!
Συγχρόνως συνεχίζει να
λειτουργεί το “ Εργαστήρι
Δημιουργικής Γραφής!” , ένας
χώρος πειραματισμού και
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έρευνας πάνω στον πεζό,
σεναριακό και θεατρικό
λόγο.

► Η θεοδώ ρα
Ευαγγελοπούλου

δημιούργησε και
διατηρεί την ιστοσελίδα
ονειροτρυπίδα (ww w.
oneirotrypida.gr)

► Ο Γιάννης Κατσιγιάννης,

κατέθεσε τις σκέψεις
και τον προβληματισμό
του, γύρω απ’ το βιβλίο
«Ο Σκοινοβάτης» του Ζαν
Ζενέ. Το κείμενο του αυτό,
συμπεριλήφθηκε στο
συνοδευτικό φυλλάδιο
της παράστασης «Ο
Σχοινοβάτης», η οποία και
ανέβηκε από την Ομάδα
Πειραματικού Θεάτρου
Fractals στην Θεσσαλονίκη,
στον Χώρο Τέχνης Camera
Lucida -2 Μαρτίου με 1
Απριλίου 2007- και στην
Αθήνα, στο θέατρο Αργώ όλο τον Μάρτιο του 2008.

► Το ποίημα «Γριά Μώρα»
του Γιώργου Παναγιωτίδη
που αρχικά γράφτηκε
ως πολυμεσικό κείμενο
στο αντίστοιχο μάθημα
της Σοφίας Νικολαίδου,
δημοσιεύτηκε ως ποίημα
στο πέμπτο τεύχος του
περιοδικού «ποιητική»,
Άνοιξη Καλοκαίρι 2010
και ανέβηκε ως θεατρική
παράσταση, μεταποιημένο
από τον ίδιο, στις 2 και 3
Ιουνίου 2010, στο θέατρο
«Επί Κολωνώ», από τη
θεατρική ομάδα Αλμαγέστη
~ Λάσκαρη Κωσταντίνα,
Μπαχαρνίκου Ξένια,
Μ πεζούγλωφ Αδριανός,

Τσιντάρη Αρτεμις - σε
σκηνοθετική επιμέλεια του
Σαμψών Φύτρου. Ποιήματα
του Γιώργου Παναγιωτίδη
δημοσιεύτηκαν επίσης στους
διαδικτυακούς τόπους http://
poeticanet.com/ και http://
www.e-poema.eu καθώς
και στο 42° τεύχος του
περιοδικού «Μανδραγόρας».
Ο Γιώργος Παναγιωτίδης
διάβασε ποιήματα σε
βραδιά που διοργάνωσαν
τα παραπάνω διαδικτυακά
περιοδικά και παρουσίασε
στο βιβλιοπωλείο τω ν
εκδόσεων Γαβριηλίδη την
ποιητική συλλογή της
«Ομάδας από ποίηση»
στην οποία συμμετείχε με
δέκα ποιή ματα η Αντιόπη
Αθανασιάδου. Δημοσίευσε
κείμενα επί ένα εικοσαήμερο
στο blog του ΕΚΕΒ! http://
ekebi.wordpress.com/
το Νοέμβριο του 2011.
Τέλος εδώ και ένα χρόνο
διδάσκει διαδικτυακά
δημιουργική γραφή το
έργο της οποίας βρίσκεται
στον ιστότοπο http://
spoudastirlodimiourgikis
grafis.biogspot.com/.

► Τρία ποιήματα της Τίνας
Χρησχίδη δημοσιεύτηκαν
στο τεύχος 42, του Μαΐου
2010, του περιοδικού
«Μανδραγόρας» και
παρουσίασε το “ Διαβάζω
Μπόρχες και Γράφω: Μια
Διδακτική ΤΠ(σ-)ρόταση
Δημιουργικής Γραφής” ,
ένα σχέδιο διδασκαλίας
πάνω στο διήγημα του
X. Λ. Μπόρχες “ το σπίτι
του Αστέριου” με χρήση
νέω ν τεχνολογιών, στο 6°
Πανελλήνιο Συνέδριο τω ν
Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ,
στη Σύρο στις η Μαΐου 2011.

Εδώ ποιητικός σταθμός δημιουργικές γραφής.
Εκπέμπουν οι «δευτερότοκοι» του μεταπτυχιακού και κλείνουν το 2 ° τεύχος
του «λεξηΐαηί'Ι» με αφιερώσεις ποιημάτων στους εικονιζόμενους.
*5

ff

ff

Στους «βόρειους», που εκδράμουν με
καπελάκια, μαύρα γυαλιά και χαμόγελα
στο ανοιξιάτικο κλεινόν άστυ (2010)
αφιερώνουμε τον ανατροπέα και
πρωτοπόρο ποιητή Νικόλαο Κάλα
και ένα ποίημα του «δικού μας» Τίτου
Πατρικίου με υψηλή περιεκτικότητα
σε ευαισθησία. Ναι, καλά καταλάβατε.
Δεν το κρύβουμε. Το έτος μας (200920 10 )-το δεύτερο στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα της Δημιουργικής Γραφήςζηλεύει την αγάπη του «πρωτότοκου»
(2008-2009) και του «βενιαμίν» τα χάδια
( 2010 -2011).

Π Ο Λ ΥΘ ΡΟ Ν ΕΣ
Απλωθήκαμε σαν πολυθρόνες καφενείων.
Κανείς δεν έρχεται να κάτσει.
Είπεν ο Φ ιξ στην Καλλιρόη:

«Εγώ είμαι ο Ιλισ ό ς»

είπ εν ο Χ ίλ ιο ν στον Παρθενώνα:

«Εγώ είμαι η Ακρόπολη»

είπ εν ο Ένχισον στην κουκουβάγια:

« Εγώ είμαι το φως»

είπ εν η Ελενίτσα στον Μπελαφόντε:

«Ο Όμηρος μου εσ ύ » .

Τίτος Πατρίκιος
Αντιδικίες/ Ύψιλον (Α 'έκδοση )ig 8 i

Τιμής έν εκ εν Νηάρχος θα λέγεται ο Ναύαρχος
και το πλωτό του Τοσίτσα.
Ο Αγνωστος θ εό ς έγινε σταυρόλεξον.
Δόξα τω θεώ που ο Άρειος Πάγος μένει βράχος
και το ΤΖΗ ΜΠΗ Γκραντ Μπρετάγν κι όχι Κύπρος.

Νικόλας Κάλας
Οδός Νικήτα Ράντου ( ΐ 9 4 5 ~19 7 7 )/ Ίκαρος

Ϊ2 ξ

Φ ω τ ο α φ ιε ρ ω ς ε ις
Στη Σοφία Νικολαΐδου αφιερώνουμε αποσπάσματα
από το ποίημα «η Κόρη της Αβύσσου» του Γιώργη
Παυλόπουλου. Ποιος ποιητής δεν θα την ποθήσει;
Την Αβυσσο, εννοούμε... Με την πρώτη ευκαιρία
διαβάστε ολόκληρο το ποίημα.
Κόδει με όνειρο τις φ λέβες της
για να τη βλέπ ουνε της νύχτας οι καθρέφτες
για να παγώνει μέσα της ο κόσμος ο κακός
οι μαστροποί κι οι κλέφ τες.
Ανοίγει τα συρτάρια επιδόξω ν συγγραφέων
με του διαβόλου τ^ αντικλείδια
κλέβει τα αισθηματικά τους κείμενα
και τα πετάει στα σκουπίδια.

( ...)
Στο άχτιστο φως της λ έξη ς μένει εκστατική
με δέος, ηδονή και τρόμο
στα βάθη της λογοτεχνίας χάνεται
χωρίς επιστροφ ή, χωρίς να βρίσκει δρόμο.
Αχτύπητη κι ωραία ττάνω στη Παμάχα της

Την ποθούν, μα τους περιφ ρονεί

κόβει το κρύσταλλο της νύχτας σαν διαμάντι

τους δή θ εν εραστές του απολύτου

στην όψη της χορεύουν φλόγες

το γκόλφι της το χάρισε σ' έναν τρελό τραγουδιστή

από την Κόλαση του Δάντη.

για ένα πικρό φιλί το υ.

Μπαίνει στα μπαρ σεκλετισμένη κι οι νέοι ποιητές

(...)

την τρέμουνε και την κερνάνε βότκα και ουίσκι

Με παίρνει πισωκάπουλα στη σέλα της

μα Εκείνη κοιτάζει αόριστα στην πόρτα να φανεί

κι εγώ την αγκαλιάζω από τη μέση

χλομός ο πρίγκιψ Μΐσκιν,

γέρνω γλυκά στην πλάτη της

Δ εν έχει πού να κ ο ιμ η θεί, γυρίζει εδώ κι εκεί

κλείνω τα μάτια και μ ' α ρ έσ ει.

με μια κιθάρα και δισάκι

Και μ' ανεβάζει ανάλαφρα στον ουρανό

διαβάζει κάτω από τις γέφ υρες

κι από τον ουρανό με κατεβάζει κάτου

Βιγιόν και Καρυωτάκη

μπαίνουμε στο βαρέλι και μαρσάροντας

(-)

γυρίζουμε γυρίζουμε το γύρο του θανάτου.

Σφοδρό το πάθος του για τη δημιουργία και
τη διδασκαλία της. Ρηξικέλευθο το βλέμμα
του χαράζει νέους δρόμους στον χάρτη τω ν
λογοτεχνικών σπουδώ ν. Στον δάσκαλο μας
Μίμη Σουλιώτη διπλή αφιέρωση: ένα ερωτικό
άσμα της Παλατινής Ανθολογίας και επειδή του
αρέσουν τα λογοπαίγνια και οι νεολογισμοί, τον.
πολυσχιδή γάλλο Ρεϊμόν Κενώ, που διαθέτει και
φαντασία και μπόλικη αίσθηση του χιούμορ.
(Μήπως να του αφιερώναμε κανένα Σεφέρη;
Καλά, καλά, μη βαράτε!)
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Αυτές οι ωραίες μέρες με κατέστρεψαν.
Μια τέτοια μέρα παραιτήθηκα
από τη δουλειά μου στο «Ευαγές Ίδρ υμ α ».
Μια τέτοια μέρα άρχισα το κάπνισμα.
Μια τέτοια μέρα ερωτεύτηκα.
Μια τέτοια μέρα ξέχασα
να φέρω αλάτι και ψωμί στο σπίτι.
Μια τέτοια μέρα επιδεινώ θηκε η κατάστασή μου
κι άρχισα να γράφω στίχους.
Αυτές οι ωραίες μέρες με κατέστρεψαν

Orhan Veit Kantk «Ωραίες Μέρες»
Μετάφραση: Μιχάλης Παπαντωνύπουλος
Επιμέλεια: Τόλγκα Μπερσίμ Ουγιάρ

Στους δυο ευειδείς «πρωτότοκους» του Μ εταπτυχιακού της Δημιουργικής Γραφής και στους λοιπούς
του έτους τους- αν και δε μας καλό είδαν ως νεοεισαχθέντες- αφιερώνουμε τον μποέμ Ορχάν Βελή
Κανίκ (19H-1950)) μια σημαντικότατη φ υσιογνω μ ιστής μοντέρνας τουρκικής ποίησης. Αξίζει να τον
ανακαλύψετε. (Πληροφορίες για τον ποιητή στο ηλεκτρονικό ποιητικό περιοδικό: http://www.poiein.
gr/archives/2427/index.htrrii)

Α . ρ ίξε φωτιά και κάψε μ ε, χιόνι και πάγωσέ με
Και αν μου θ έλ εις το κακό, κεραυνοθόλησέ μ ε.
Πέτα με αν θ ες απ' τους γκρεμούς, στης θάλασσας
τα βάθη
Τι άλλο ο ερωτόπληκτος χειρότερο να π ά θ ε ι;...

Ανώνυμου V±68
Παλατινή Ανθολογία, μτφ. Ι.Ν. Κυριαζής

Β.
Αχ θεούλη μου, τι ωραία που θα 'ταν να 'γραφα ένα

Και να σε εμπηγασεύοω

ποιηματάκι.

Και να σε ενστιχώσω

Μπα! Να ένα που περνάει τώρα δα από μπροστά μου

Και να σε εμπεζολογήσω .

Ψιτ ψιτ ψιτ

Να πάρει η ευχή

Έλα εδώ χρυσό μου να σε εμπλέξω

Την κοπάνησε

Στο ίδιο περιδέραιο με τ' άλλα μου ποιήματα
Έλα εδώ να σε εμπήξω

Ρεϊμόν Κενώ (±$03-1976)1 «Έία μια ποιητική τέχνη»/

Στο οικοδόμημα των Απάντων μου

Μετάφραση Αχιλλέας Κυριακίδης, στο Χριστόφορος

Έλα εδώ να σε εμπαταδώσω
Και να σε ενομοιοκαταλήξω
Και να σε ερρυθμολογήοω

Αιοντάκης, Ανθολογία Γαλλικής Ποίησης,
Καστανιώτης, σελ.236

Και να σε ελλυρικοποιήσω
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Ο συγγραφέας ισούται με το έργο του. Ωστόσο δύο συγγραφείς σε μία αίθουσα
διδασκαλίας είναι δύο συγγραφείς με σάρκα και οστά μπροστά σου. Αναπνέεις την
αύρα τους. Τους βλέπεις, τους ακούς, και όταν ανοίγουν την πόρτα του «εργαστηρίου»
τους, κλέβεις μια ματιά. Διακρίνεις στο μισοσκόταδο τον δημιουργό που παλεύει με τις
λέξεις, τις ιδέες, τη ζωή του, τις ζωές τω ν άλλων, τη σάρκα και το αίμα του κόσμου. Πώς
ορίζεται, λοιπόν, ο δημιουργός;
Στον Τίτο Πατρίκιο και στον Θανάση Βαλτινό αφιερώνουμε δύο αυτοαναφορικά
ποιήματα. Στον πρώ το, τον Πορτογάλο Φερνάντο Πεσσόα και στον δεύτερο, τον
Αργεντινό Χόρχε Λουίς Μπόρχες.

Εΐμ ' ένας φύλακας κοπαδιών.
Το κοπάδι εΐ\/ οι σκέψεις μου
κι οι σκέψεις μου ε ιΥ όλες αισθήσεις.
Σκέφτομαι με τα μάτια και τ' αυτιά
και με τα χέρια και τα πόδια

Το κρανίο, η κρυφή καρδιά,

και με τη μύτη και το στόμα.

οι δρόμοι του αίματος που δε βλέπω,

Να σκέφτεσαι ένα λουλούδι σημαίνει να το βλέπεις και

οι σήραγγες του ονείρου, αυτός ο Πρωτέας,

να το μυρίζεις.

τα έντερα, ο σκελετός, ο αυχένας.

Να τρως ένα φρούτο σημαίνει να γνωρίζεις την αίσθησή

Είμαι όλ' αυτά. Απίστευτο,

του.

αλλά είμ' ακόμα η μνήμη ενός σπαθιού
κι ενός μοναχικού ήλιου που δύει

Γι αυτό, σαν μια μέρα όλο ζέστη

και γίνεται χρυσάφι, ίσκιος, τίποτα.

νιώθω θλιμμένος που την απολαμβάνω τόσο

Είμαι αυτός που βλέπει τις πλώρες από το λιμάνι.

κι απλώνομαι παράμερα και πάνω στα χορτάρια

Είμαι τα σπάνια Βιβλία, οι σπάνιες

και κλείνω τα μάσα ολόζεστα,

γκραβούρες, καταπονημένες απ' το χρόνο.

νιώθω το κορμί μου ολάκερο να 'χει αναποδογυρίσει

Είμαι αυτός που ζη λεύει όσους έχουν κιόλας πεθάνει.

στην πραγματικότητα,

Ακόμα πιο παράξενο είναι να 'σαι

ξέρω την αλήθεια κι είμ' ευτυχισμένος.

ο άνθρωπος που πλέκει λ έ ξεις μέσα σε μια κάμαρα.

128

Φερνάντο Πεσσό<χ(ι885- ΐ 935)

Χόρχε Λουίς Μπόρχες

«Ο φύλακας των κοπαδιών»

«Εγώ»

μετάφραση: Φ. Δ. Δρακονταειδής

μετάφραση ΑργύρηςΧιόνης

Φ Ω ΤΟ Α Φ ΙΕΡ Ω ΣΕΙΣ

Ιαματική πηγή η φω νή του. Τα τραγούδια
του τραυματίζουν και θεραπεύουν. ΓΥ αυτό
στον νεοφ ώ τιστο δάσκαλο, που μας άφησε
για λίγο να μπούμε στο «εργαστήρι» του
καλλιτέχνη, αφιερώνουμε δύο ποιήματα:
την αιχμηρή ευαισθησία του διαδικτυακού
ποιητή Γιάζρα Χαλέντ (Jazra Khaleed ) και τη
θλιμμένη του Νίκου - Αλέξη Ασλάνογλου.
(Ο Jazra Khaieed γεννήθηκε στην Τσετσενία το 1979 ζει
στην Αθήνα και γράφει ελληνικά; Σε ερώτημα αν θεωρεί τον
εαυτό του Έλληνα ποιητή απαντάει ότι «σίγουρα δεν ανήκω
στο κατεστημένο όπως ορίζεται από τα περισσότερα ελληνικά
περιοδικά ποίησης και τους εκδοτικούς οίκους, που συνήβως
διευθύνονται από ιδιώτες των οποίων οι προτεραιότητες είναι
το κέρδος και η επιρροή». Μπορεί να μην έχει εκδώσει τίποτα
ακόμα στα ελληνικά, αλλά τα ποιήματα που ποστάρει στο
blog του κατάφεραν να τραβήξουν την προσοχή του ελιτί
στικου αμερικάνικου λογοτεχνικού περιοδικού "World Lit
erature Today" που στο τεύχος Ιουλίου 2009 δημοσιεύει το
"W0 RTER" - σε μετάφραση του πολυβραβευμένου Αγγλοαμερικανού συγγραφέα και μεταφραστή Peter Constantine,
Μαζί με τον Τίτο Πατρίκιο αντιπροσώπευσε το 2010 την Ελ
λάδα στο διεθνές φεστιβάλ ποίησης του Βερολίνου.
«Η αλήθεια της ποίησης βρίσκεται στην άρνησή της», δηλώνει ο
τέτοιους ελπιδοφόρους δρόμους εκτός Ελλάδας.,. Επισκεφτείτε

η ο πρώτος Έλληνας ποιητής που το internet του ανοίγει
ιστολόγιο του: http://jazrakhaleed.blogspot.corn/)

Δ εν έχω πατρίδα

Κάνουν πεζοδρόμιο κάθε βράδυ

Κατοικώ μέσα στις λ έ ξεις

Οι λ έ ξ ε ις μου είναι προλετάρισσες, σκλάβες όπως

Μ αυροφορεμένες

εγώ

Αιχμάλωτες

Δο υλεύουνε στα φασονάδικα, μέρα-νύχτα

M ustapha K h a ya ti, με ακούς;

Δ εν θέλω άλλα μοιρολόγια

Στη γλώσσα εδ ρ εύ ει η εξουσία

Δ εν θέλω άλλα ρήματα που ν' ανήκουν στον άμα

Μέσα της περιπολεί η αστυνομία

χο πληθυσμό

Δ εν χρειαζόμαστε άλλους ποιητικούς κύκλους

Χρειάζομαι μια καινούργια γλώσσα, όχι νταΒατζι-

Δ εν χρειαζόμαστε άλλους σεφ έρ ηδες

λίκια

Στη γειτονιά μου θυσιάζουν τους παρθένους ποι

Περιμένω μια επανάσταση να με εφ εύρει

ητές

Ποθώ την γλώσσα του ταξικού ανταγωνισμού

Ράπερς με σκονισμένα μάτια και φαρδιά παντε

Μια γλώσσα που έχει γευτεί την εξέγερση

λόνια

θα την κατασκευάσω!

Σπρώχνουν ρίμες σε πιτσιρίκια που σνιφάρουν
λ έ ξ ε ις
Να πέφ τεις και να ξανασηκώνεσαι: η τέχνη του
ποιητή
Je a n Genet, με ακούς;
Οι λ έξεις μου είναι άστεγες

Αχ, τι αλαζονεία
Εντάξει, φεύγω
Μα κοίτα, στο πρόσωπό μου χαράζει η αυγή μιας
νέας ποίησης
Καμιά λ έξη δε θα μείνει αιχμάλωτη πίσω
Αναζητώ ένα πέρασμα

Κοιμούνται στα παγκάκια της Κλαυθμώνος
Σκεπ ασμένες με χαρτόκουτα από το Ike a
Οι λ έ ξ ε ις μου δεν μιλάνε στις ειδ ή σ εις

Jazra Khaleed,«WORTER»,
στο jazrakhaleed. blogspot com
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Φ ω τ ο α φ ιε ρ ω ς ε ις

Καμιά αφΐσα ή τοίχος δεν θα μαρτυρεί

Καμιά σκαπάνη μουσικού δεν θα σ ε βρει

το ελαφρό σου πέρασμα στη φλέβα

τόσο βαθιά στο αίμα

Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου

Π έφ τεις σα σιγανή βροχή ανύποπτη

«Καμιά αφίσα ή τοίχος»

ανάμεσα στα ξεραμένα φύλλα

Ποιήματα για ένα καλοκαίρι, 1969

Στον καθηγητή μας Θόδωρο Παπαγγελή αφ ιερώ 
νουμε τον Paul Ceian, ποιητή που κινητοποίησε
συναισθηματικά και διανοητικά τον Derrida. Αν
και ο Ceian κατηγορήθηκε ότι «απευθύνεται μόνο
σε επαϊοντες και όχι στις 'μάζες', στον λαό », εμείς
μπορούμε να τον απολαύσουμε με τα λίγα, τα
πρώ τα μας εργαλεία της αποδόμησης.

Ο Μίμης Σουλιώτης κόβει βασιλόπιτα και η Έφη
Παπαγεωργίου επιβλέπει το μαχαίρι στο δεξι
του χέρι, (πάλι κοινότυπη ομοιοκαταληξία ... μας
προέκυψε. ). Η Έφη γνω ρίζει καλά την ιστορία
του βιβλίου και την αξία του. Για την Αμερικάνα
Έμιλυ Ντίκινσον το βιβλίο είναι το πιο ανέξοδο
μεταφορικό μέσο. Σου την αφιερώνουμε, Έφη.

Ο ΛΟΓΟΙ ΝΑ-ΠΗΓΑΙΝΕΙΙ-ΣΤΟ-ΒΑΘΟΙ
Αυτός που διαβάσαμε.

Δεν θα β ρ εθ εί κανένα πλοίο για να ταξιδέψ εις

Τα χρόνια, οι λ έ ξ ε ις έκτοτε.

σαν το Βιβλίο και να πας στα μακρινά τα ξένα ,

Εμείς αυτό είμαστε τώρα και πάντα.

μητ' άλογο σβέλτο πολύ να το καβαλικέψ εις,
σαν μια σελίδα ποίησης με λόγια φτερωμένα.

Ξ έρ εις ο χώρος είναι άπειρος,
ξέρ εις, δεν χρειάζεται να π ετά ξεις,

Τέτοιο ταξίδι ανέξοδο και το φτωχό συμ φ έρει,

ξέρ εις, αυτό που στο μάτι σου γράφτηκε,

δεν του γυρεύουν διόδια και ναύλο δεν χρωστάει.

μας βαθαίνει το βάθος.

Τόσο λιτό , κι όμως παντού το νου μας μεταφ έρει,

Paul Ceian, Του Κανενός το Ρόδο
μετάφραση Χρήστος Λάζος
Άγρας,
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1995,

σελ.65

το μέσο αυτό που ταξιδιώ τες όλους μας χωράει.

Έμιλυ Ντίκινσον, C

Φ Ω Τ Ο Α Φ ϊΕ Ρ Ω Σ Ε ϋ

Φ εύγεις και πας είσαι καράβι
μπροστά κοιτάς η θάλασσα σου
πυρκαγιές και πάγοι.
Μα πιο μπροστά πάντα θα στέκει
ο γυρισμός σου στη φουρτούνα αντέχει.
Φ εύγεις που πας και που π ισ τεύεις
τι κυνηγάς ποια γη σε θ έλει
ποιον εαυτό γ υρ εύ εις.
Όλα είναι εδώ κι όλα για πάντα
κάθε ταξίδι είναι γυρισμός.
Φ εύγεις και πας που επιστρέφ εις
σε ποια στεριά η ξενιτιά σου είναι όσα έχ εις.
Κι όλα είναι εδώ κι όλα για πάντα
και πιο μακριά σου είσαι μόνο εσ ύ.
Εσύ γεννάς τη θάλασσα
και χτίζεις το καράβι
είσαι το εδώ και το αλλού
είσαι η γιορτή του γυρισμού
το δάκρυ του αποχωρισμού.
Και το ταξίδι σου είσαι εσύ
είσαι το κύμα το νησί
είσαι ο αέρας το πανί
και τ' άσπρο μου μαντήλι.

Είναι πανταχου παρούσα και τα πάντα ειδούσα. Η
Άννα Βακάλη μας ξέρει έναν έναν, μία μία. Ήταν
εκεί: στην άφιξη μας στη Φλώρινα, δίπλα μας, στη
μικρή μας πορεία στο Μεταπτυχιακό. Ακούσε τις
λογοτεχνικές μας δοκιμές - άλματα σε βατήρα- κι
ευχήθηκε επιτυχείς εκτοξεύσεις. Άννα, σου αφιε
ρώνουμε τον αγαπημένο σου Αλκίνοο Ιωαννίδη.

Φ εύγεις και πας που τα ξιδ εύεις
δρόμοι ανοιχτοί τα σύνορά σου είναι όπου αντέχεις.
Όλα είναι αλλού κι όλα για λίγο
όταν δεν ξέρ εις πως ο δρόμος σου είσαι εσύ

Αλκίνοος Ιωαννίδης, *Ό δρόμος σου είσοα εσύ"
CD Νεροποντή

Σε όλους τους συμφοιτητές, σε όλες τις συμφοιτήτριες του Μεταπτυχιακού-παλιούς/ιές και νέους/ες
προσφ έρουμε το παρακάτω «ντούμπλ φας» ποίημα του Τίτου Πατρικίου, για τις στιγμές που η δημιουρ
γική αμφιθυμία χτυπάει κόκκινο.
Η ΑΛΛΗ ΕΚΔΟ ΧΗ
Δ ε μένουν πολλά

Μένουν πολλά

για νέα ποιήματα,

για νέα ποιήματα

ίσως να έχουν όλα ειπω θεί

κι ας έχουν όλα ειπω θεί

από χιλιάδες ποιητές

από χιλιάδες ποιητές

εδώ και χιλιάδες χρόνια.

εδώ και χιλιάδ ες χρόνια.

Μένει μονάχα ο θάνατος

Μ ένει η υπόλοιπη ζωή

για τον καθένα μας

για τον καθένα μας

ανείπωτος.

απρόβλεπτη κι ανείπωτη.

Τίτος Πατρίκιος
Η ηδονή
των παρατάσεων
Διάττων, 1992
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Φ Ω ΤΟ Α Φ ΙΕΡ Ω ΣΕίΣ

Όχι δεν είναι λύση
να πέφ τεις στις ράγιες του τρένου όπως η Άννα του Τολστόι
ούτε να εξα ντλείς το αρσενικό της Μαντάμ Μποβαρύ

Γραφείο-σανίδ ι-έδρα. Όλα εί
ναι λόγος που γίνεται δράση. Η
Πένυ Φυλακτάκη γράφει θεα
τρικά έργα, σκηνοθετεί, παίζει,
μεταφράζει, μελετά, διδάσκει.
Κατέχει το αντικείμενο της σε
βάθος. Συνδυάζει ποιότητες και
ιδιότητες που σπάνια συμπί
πτουν σε ένα πρόσωπο: θεα
τρικός συγγραφέας, μεταφρά
στρια, ακαδημαϊκός. Πάθος,
γνώση και ήθος. Ευδαίμονες οι
μαθητές και οι μαθήτριες της
τής αφ ιερώ νουμε τη Ροσάριο
Καστεγιάνος (i 9 ^5~1 9 74 )j μια
από τις σημαντικότερες λογο
τεχνικές φωνές του Μεξικού,
που επηρέασε τον χώρο των
πολιτισμικών σπουδών και τη
φεμινιστική κριτική.
Διακειμενικές όλες οι γυναίκες
-ηρω ίδες και συγγραφ είς- του
ποιήματος. Τις αναγνωρίζετε;

ούτε να π ερ ιμ ένεις στους ερημότοπους της ΆΒιλα την επίσκεψη
του αγγέλου με το πέπλο
πριν τυλιχτείς τον μανδύα στο κεφάλι
κι αρχίσεις να υποκρίνεσαι.
Ούτε να καταλήγεις στους γεω μετρικούς νόμους, μετρώντας
τα δοκάρια του κελλιού του μαρτυρίου
όπως το έκανε η Ιο ρ Χουάνα. Δεν είναι λύση
να γράφεις, ενώ φτάνουν ο? επ ισκέψ εις
στο σαλόνι αναμονής της οικογένειας Ώ στεν
ούτε να κλείνεσαι στο υπερώον
κάποιας κατοικίας της Νέας Αγγλίας
και να ο νειρ εύ εσ α ι, με την Βίβλο των Ντίκινσον
κάτω απ' το μαξιλάρι μιας ανύπαντρης.
Πρέπει να υπάρχει άλλος τρόπος που να μη λέγεται Σαπφώ
ούτε Μεσσαλίνα, ούτε Μαρία Αιγύπτια
ούτε Μαγδαληνή, ούτε Κλεμεντίνη Ισάουρα,
Άλλος τρόπος να υπάρχεις ανθρώπινος κι ελεύθ ερ ο ς.
Άλλος τρόπος να υπάρχεις.

Rosario Castellanos
«Στοχασμός στο κατώφλι»
Μετάφραση: Ελένη Κεφάλα
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Η τελευταία σελίδα είναι αφιερωμένη στους πρωτοετείς του
Μ εταπτυχιακού μας (2010-2011), που δείγματα της δημιουργικής τους
γραφής θα δούμε στο 30 τεύχος του ΛεξηΐθπίΙ. Αν σας ψαρώσανε, καλά μου
πρωτάκια, και σας είπαν ότι δεν υπάρχει συνταγή για ένα καλό ποίημα, την
πατήσατε.
Επειδή όμως είμαστε γενναιόδωροι, σας αποκαλύπτουμε το μυστικό. Ναι,
υπάρχει ποιητική συνταγή με βασικό υλικό τα ουσιαστικά και μπόλικες άνω
τελείες... Και ιδού το αποτέλεσμα: ένα πεντανόστιμο ποίημα!
Το ποίημα «Ποιητική Συνταγή» από τα τέλη του 19ου αιώνα είναι του
δυναμικού Κεφαλλονίτη -σχετικά άγνω στου αλλά ανθολογημένουποιητή Παναγιώτη Πανά (1832-1896). Διαβάστε το προσεχτικά και... καλό
μαγείρεμα!!
Υ.Γ. Ο Επτανήσιος λόγιος που διακρίθηκε για τη φιλολογική του σάτιρα, την ένταξη του στο ριζοσπα
στικό κόμμα και τις αλλεπάλληλες εξορίες, αυτοκτόνησε. Αξίζει λοιπόν να τιμήσουμε τη μαγειρική
δημιουργική του πρόταση.

Πάρε δυο σύγνεφα- μια λίτρ' αγέραΔροσιάς δυό γράνα και μια φλογέραΤρεις τόννους Πίνδο- τέσσαρους χιόνιΜια λίτρ' ανάσαση και ένα αηδόνι.
Δεμάτια τέσσερα δάφνες, μυρτούλες*
Ράσα· ξεσκλίδια- γύφτους- αυγούλες ■
Πέντ' έξη σήμαντρα- γλαν γλαν
καμπόσαΧιλιάδα κύματα- Ολυμπο κίΟσσαΚρεβάτια- γαίματα- σάπια κουφάριαΑστροπελέκια- σκύλους και ψάρια.
Ενα ξεφτέρι- δυο πήχες ράμμαΚάμποσα δάκρυα μέσα σε γράμμαΛαψάνες- λάπατα και καυκαλίδες.
Περικοκλάδι και τσουτσουμίδες.
Δυο δράμια άγρια, σκληρά σκουλήκιαΒροντές- βοριάδες- ρόδα και φύκια.
Αητό κλωσσούρα- δέκα φλοκάτεςΔυο ραμπαούνια- μάτια πινιάτεςΜια νυχτερίδα- μία χελώναΝιόνυφη άνοιξη- προεστό χειμώναΒλαστήμιες άπειρες- σάρκα κάμποση

Και νεκρολούλουδαχορτάτη δόση.
Αχτίδες-σάβανα και έρμα πλάγιαΕνα βρικόλακα* μια κουκουβάγια-'
Εναν Αλήπασσα* καντάρι τρέλα,...
Σε μια θεόχτιστη ρίξ' τα παδέλα.
Υστερα, κρούσταλλο ρίξε νεράκι,
Βρυσούλας γέννημα... ή και απ' αυλάκι.
Πέσε τ' ανάσκελα και πίθωσέ τα
Στα έρμα στήθια σου, και βάσταέ τα.
Φύσησε, φύσησε στα σωθικά σου.
Καμίνι άναψε μες στην καρδιά σου.
Ας την παδέλα να πάρει βράση,
Μονάχα πρόσεχε να μη σου σπάσει.
Ας πάρει μπούρμπουλα μονάχα τρία,
Και είναι έτοιμο μ' επιτυχία
Γιαχνί αθάνατο, ποιητικό...
Κένωστο, κένωστο ζεστό ζεστό
Σε αλαβάστρινο σκουτέλι ή πιάτο...
Και πες του κόσμου- «Κόπιασε, φάτο.»
Παναγιώτης Πανάς, «Ποιητική Συνταγή»
Η Ελληνική Ποίηση. Φαναριώτες, Άνθη Ευλαβείας,
Επτανήσιοι, τόμος A ', Σοκόλης, σελ 282-283

133

βίο γραφικά
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γεννήθηκα σε φορτηγό καθ' οδόν προς το μαιευτήριο πρωτεύουσας νομού.
Ήταν μέσα της δεκαετίας του '6ο. Αποβιβάστηκα σε πολυμελή οικογένεια αφό
ρητης κωμόπολης και στις ζωές των άλλων. Για να έχω ελπίδες να ερμηνεύσω
κάποτε και τη δική μου ζωή, αναζήτησα την ακαδημαϊκή μου τύχη στην πα
ρακείμενη συμπρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Στη συνέχεια δίδαξα, ως
φιλόλογος, σε ευαγή ιδρύματα της βορειοελλαδικής επαρχίας. Επέστρεψα στη
συμπρωτεύουσα, όπου πραγματοποίησα το όνειρο του δημοσίου υπαλλήλου
που σέβεται τον εαυτό του: να εργάζεται κοντά στο σπίτι του. Στον λεγόμενο
ελεύθερο χρόνο μου καταγράφω εσωτερικές διαδρομές και απόπειρες να βρω
τι κρύβεται κάτω από το περικάλυμμα του κ όσ μου. Όταν γίνω διάσημος λογο
τέχνης ή έστω λογοτέχνης, θα το πω ασκήσεις στην ανθρωπογεωγραφία του
εαυτού και του άλλου.
e-mail:adamidisdim@cyta.gr

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γεννήθηκα πριν από μερικές δεκαετίες (λίγες μπροστά στην αιωνιότητα) σ'
ένα χωριό της Μεσσηνίας. Από τότε κρύβομαι διαρκώς απ' τον χρόνο και τη
διαβρωτική μηχανή του. Κατά βάση είμαι ηθοποιός αφού αλλάζω διαρκώς
ρόλους. Έχω ως τώρα ερμηνεύσει αρκετούς: φοιτητής, καθηγητής, σύζυγος,
πατέρας, ποιητής,, πεζογράφος... και άλλους που δεν αφορούν το πλατύ κοι
νό. Είμαι πολύτεκνος, πατέρας ενός γιου και μιας κόρης, τεσσάρων ποιητικών
συλλογών και ενός μυθιστορήματος. Γιατί γράφω; Δεν ξέρω. Ίσως πάλι για να
κοροϊδέψω τον χρόνο. Αν αναρωτιέστε πόσο χρονών είμαι, μην εξαπατηθείτε
από την φωτογραφία. Απλώς βάφω χρυσαφιές τις ελπίδες μου, γι' αυτό μικροδείχνω.

ΑΡΜΕΥΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
Πρέπει λέει να γράψω βιογραφικό σημείωμα, μα έχω μια δυσκολία να περιγράψω τα βήματα στην άμμο... Μαρίνα Αρμεύτη το όνομα. Πρώτα του Ανδρέα
και της Χριστίνας. Τώρα πιο πολύ του Ρωμανού και της Αριάδνης. Φιλόλογος
στην Κύπρο. Ενίοτε στιχουργός και άλλα.
Δεν ξέρω πόσα βήματα θα κάνω ακόμα δίπλα στη θάλασσα. Ξέρω σίγουρα πως
θέλω να κάνω άλλα τόσα γράφοντας.

ΓΙΑΠΑΛΑΚΗ-ΧΑΛΑΖΑ ΜΑΡΙΑ
Ερωτική μετανάστις, βρέθηκα να ζω στη πόλη που γεννήθηκα. Την άμορφη
Θεσσαλονίκη. Οι θετικές μου σπουδές, καθόλου δε βοήθησαν στην ορθολο
γική αντιμετώπιση μιας καθημερινότητας, που οι προύχοντες της πόλης "των
φαντασμάτων" καθορίζουν. Όλα ξεκίνησαν, τη στιγμή που συνειδητοποίησα
ότι, επί της ουσίας οι μόνες καρμικές σχέσεις είναι αυτές που αναπτύσσουν τα
αμύγδαλα με τη σοκολάτα...
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ΓΚΡΕΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Όλυμπος, Λάρισα, Ξάνθη, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Φλώρινα. Δασκάλα, σύνδρο
μα, τα «άλλα παιδιά», γράψιμο, παραμύθια, ο Όλυμπος εκεί, σταθερό σημείο
αναφοράς. Και η πένα πάντα « εφ' όπλου». Για ειρήνη.

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
Ηράκλειο Κρήτη. Ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας, Χαρακτική και Σκη
νογραφία. Υποτροφία για τη Σκηνογραφία, μεταπτυχιακή υποτροφία για τη
Ζωγραφική. Από το 1988 εκθέσεις ατομικές. Από το 2994 <?τη Αίθουσα Τέχνης
Μέδουσα, Α θήνα.(ΐ994,1997/ 2000, 2005,2012...). Ομαδικές εκθέσεις, (Βουλγα
ρία, Ντουμπρόβνικ, Βέλγιο, Πεκίνο, Παρίσι). Έργα σε πολλές συλλογές, στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Διδασκαλία τέχνης από το 1988, σε διάφορες βαθμί
δες της εκπαίδευσης.
Σκάβω χρόνια για εικόνες. Πέταγα απρόσεχτα τις λέξεις που έβρισκα, ώσπου
έγιναν βουνό. Θα το ανέβω για να βρω τη χωροταξία που διαβρώνει το νόημα.
Γέλιο ή κλάμα. Παιχνίδι αδιαπραγμάτευτο.
Email: mgrigor@sch.gr
Ιστοσελίδα: www.mariagrigoriacli.gr

ΖΑΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
Κυρία προπολεμική με συνείδηση μεταπολεμική.
Από την Κύπρο στη Φλώρινα με σκοπό... την επισκευή αναμνήσεων.
Φαν της κυπριακής διαλέκτου, γιατί «...στην γλυκειάχώ ρα της Θεάς... η μιλιά
και το άκουσμα είναι το παν, το τι κάμνει με τα φωνήεντα και με τα σύμφωνα
η μουσική νόρμα της Νήσου, και πώς τα ομορφαίνει, πώς τα φλοισβίζει, τα κυ
ματίζει, τα γλύφει, τα ταχταρίζει μέσα της και τα ξεπροβοδίζει».
Διευκρίνιση: Ουδόλως νομίζει πως ομιλεί τα Καλαμαρίστικα.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
Γεννήθηκε στην Καβάλα τον Αύγουστο του 1985 τη νύχτα της μεγάλης φωτιάς
και ενώ οι φλόγες έγλειφαν το μαιευτήριο. Γράφει από καθαρή αδυναμία να
αποδεχθεί τον κόσμο ως έχει. Πιστεύει στην ανατροπή των πραγμάτων (δικαι
ολογείται, νέος είναι ακόμα) και στην αλληλεγγύη των ανθρώπων. Τον προβλη
ματίζει, βέβαια, το γεγονός ότι δε μπορεί ποτέ να γράψει ένα βιογραφικό που
να μην είναι κοινότοπο...

ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ)
Γεννήθηκα με το όνομα, μου είπαν. Μεγάλο Σάββατο γαρ, της Αναστάσεως.
Κρατήθηκε ως επίσημο διαπιστευτήριο. Μετά προέκυψε μετονομασία. Οποια
δήποτε ομοίότης με τη Σίσσυ της Αυστρίας εντελώς συμπτωματική (φευ!).
Φλώρινα - Λιβαδειά - Αθήνα - Θεσ/νίκη για σπουδές και, τελικά, Φλώρινα οι
μεγάλες στάσεις. Ο φαύλος κύκλος σε πλήρη σύνθεση ή, αλλιώς, «επιστροφή
στον τόπο του εγκλήματος», ή μήπως όχι; Ζωή τακτοποιημένη με δουλειά,
άντρα και παιδιά, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, ανάγκες, ΔΝΤ. Τι άλλο να θέλει
κανείς; Η ζωή σε βαλκάνιο ροκ... Ένα πράγμα μου λείπει, η θάλασσα. Αλλά θα
λυθεί και αυτό το ζήτημα οσονούπω. Έχω εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, θα
την υποσχεθούν στις επόμενες εκλογές. Όχι παίζουμε!
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ΚΑΤΣΙΠΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Εντάξει λοιπόν, παρουσιάζομαι!
Γεννήθηκα στη Βοστόνη το 197 1 · Λατρεύω τα δέντρα, τα ταξίδια, τον έρωτα, τα
λουλούδια, τη θάλασσα, τους γλάρους, τη ροκ μουσική, τονΛέννον, τον Γκάντι, τις μπύρες, τον Δον Κιχώτη, την ανατροπή, αυτόν που προσπάθησε αλλά
τερμάτισε τελευταίος, την προσπάθεια, την ελευθερία, εμένα καμιά φορά, το
γράψιμο... Όσον αφορά τώρα αυτό το τελευταίο, κάνω και κάτι.
Το βιβλίο μου «Για ένα χαμόγελο», είναι φτιαγμένο από αγνά σπιτικά υλικά και
είναι light. Ανήκει στην κατηγορία της παιδικής λογοτεχνίας και κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Μικρή Μίλητος.
YiannisKatsiyiannis@yahoo.com

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Γεννήθηκα ένα πρωινό του Αυγούστου, δίπλα στο τζάκι. Ακολούθησα τη συμ
βουλή της γιαγιάς μου «μάθε γράμματα για να γίνεις άνθρωπος». Το πρώτο το
προσπαθώ, για το δεύτερο δεν είμαι βέβαιος. Ζω στη Θεσσαλονίκη δουλεύο
ντας σε λύκειο της πόλης και μοιράζω το χρόνο που απομένει ανάμεσα σε αν
θρώπους και δραστηριότητες που αγαπώ.

ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
Η πρώτη μου ανάμειξη με το μελάνι του κόσμου έγινε πριν από ιη χρόνια, στην
Κέρκυρα. Έκτοτε ξαναγεννιέμαι κατά βούληση ή κατά τύχη σ' ένα λευκό χαρτί.
Από τα πρώτα κιόλας βήματα γέμιζαν οι τσέπες με λάφυρα λέξεων, μισοσπασμένων μολυβιών και εικόνων, ώσπου ο καιρός πέρασε και βρέθηκα στην Κρή
τη για σπουδές. Εκεί άδειασα τις τσέπες κι άπλωσα όλη μου την περιουσία στο
Αιγαίο της ποίησης. Τώρα πια με δύο βιογραφικά. Το ένα αναφέρει απόφοιτος
μηχανικός πολυτεχνείου και έχει σκοπό να γεμίζει, και το άλλο αδέσποτος ερα
στής της θάλασσας κι έχει σκοπό την εξαΰλωσή του στο μπλε.

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Δεν την θέλησα ήρεμη τη ζωή μου. Δεν την μπόρεσα έτσι. Παραδίνομαι σε ό,τι
με συγκινεί. Διώχνω κάθε πρωί μακριά φόβους και λάθη. Παλεύω να γυρίσω
τον κόσμο ανάποδα, να τον αλλάξω. Σκοντάφτω συχνά. Πέφτω. Σηκώνομαι.
Όλα τα αισθήματα να τα νιώσω. Όλες τις ηδονές να τις γευτώ. Είμαι εδώ, εκεί,
παντού και πουθενά. Ματώνω, μα συνεχίζω να προχωρώ. Γυρεύω να πεθάνω
και να μη ξεχαστώ. Αλεξάνδρα με βάφτισαν. Ετών τριανταοκτώ κι ακόμα ονει
ρεύομαι.

ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Είδα το φως λαξεύοντας λέξεις. Τις πελεκάω, βγάζω απ' τα σπλάχνα το σχή
μα τους. Λειαίνω την επιφάνεια των ολόγλυφων παραστάσεών τους και ύστε
ρα τις τοποθετώ σε αετώματα, τρίκλιτους ναούς, φατνωματικές πλάκες ή τις
ενσωματώνω σε μελανόμορφους δίνους εαρινών συμφωνιών. Τέκτονας που
ζυγίζει τα υπέρθυρα για να ισορροπήσουν οι υπόγειες φωνές της γης. Απ' την
όχθη του Ληθαίου πετώ στα νερά το πρωτοστάλαγμα των λέξεων που πριν βυ
θιστεί σχηματίζει ομόκεντρους κύκλους - οδοσήματα της ύπαρξής μου. Συχνά
απ' τον βυθό αναδύονται φωνές συφοριασμένες, κραυγές από φραγγελώματα. Στις πτυχώσεις του ταραγμένου νερού επιπλέουν ξεριζωμένα όνειρα σε
σχηματισμό τόξου που τα άκρα του μπήγονται στις κρηπίδες της αγωνίας ημ ε
ρών παραπληγικών. Αλλά κάθε φορά που κάποιος σκύβοντας στα απόκοσμα
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νερά γεμίζει τις χούφτες με τη διαύγεια τους, κόρες ενός άλλου κόσμου τον
ανεβάζουν στο τέθριππο που μέσα από μυστικές διαβάσεις μέρα τη μέρα του
αποκαλύπτουν τα τεταρτημόρια μιας ευτυχίας οριστικά χαμένης, όσο φορά το
φόρεμα της παιδούλας ύλης. Ύστερα, σκαρφαλώνω στους τοίχους των λέξε
ων κι αγναντεύω απ' την κορυφή τους την προοπτική της μνήμης με το μάτι
στυλωμένο στις παλάμες των εφήβων, να τους τραβήξω απ' τις υπώρειες, να
τους μυήσω στην ιεροτελεστία της άνοιξης. Έτσι φυτρώνουν στους ώμους τους
οξιές που στα κλαριά τους ζυγιάζουν τα φτερά τους αετοί και ιππαλεκτρύονες.
Καιρό πολύ επαναλαμβάνεται το πάθος σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, προορι
σμός σφραγισμένος στα Τρίκαλα, βράδυ του 1956

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
Γεννημένη στην Αθήνα το 1974 / σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστή
μιο Αθηνών. Από μικρή λάτρευε τα ταξίδια, κι έτσι έδωσε εξετάσεις στο ί.ΚΎ.
για να χρηματοδοτήσει ο Έλληνας φορολογούμενος τις λογοτεχνικές της πε
ριπλανήσεις στην Αγγλία (ευτυχώς τότε δεν υπήρχε κρίση...) Επέστρεψε στα
πάτρια εδάφη μ' ένα διδακτορικό στη Μοντέρνα Αμερικανική Ποίηση, που της
άνοιξε την όρεξη για περαιτέρω αναζητήσεις. Έχοντας δημοσιεύσει άρθρα σε
ακαδημαϊκά περιοδικά, θέλησε να πειραματιστεί με τη Δημιουργική Γραφή για
να γνωρίσει εκ των έσω και την άλλη πλευρά... Κατά τ' άλλα, αγαπά το σινεμά
και το θέατρο, τη ροκ και λάτιν μουσική, τα περσικά γατιά και το κολύμπι,
e-mail: enpgpster@gmail.com

ΜΠΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λιβαδειά. Μένει στην Αθήνα οικειοθελώς, μέχρι
νεοτέρας. Διδάσκει και διδάσκεται.

ΜΠΕΛΙΑΣ ΜΑΚΙΣ
Μια ζωή στους δρόμους...
Μεταπολίτευση, στα χρόνια των σπουδών στην Α.Β.Σ.Θ. χαράματα στις οδ.οο
στη Συγγρού, με την «Εργατική Φωνή» στη μασχάλη για τις κλωστοϋφάντρες
των βιοτεχνιών. Και τις Κυριακές το «Ριζοσπάστη» - σ' ένα σακίδιο εκστρατείας
- να μοιράζουμε στις γειτονιές της Σαλονίκης.
Αργότερα να τρέχω, κάθε τρεις και πέντε, στην Αθήνα, για «υποθέσεις» του
Δήμου, που το Αθηνοκεντρικό μας το ρημάδι όριζε να διεκπεραιώνονται εκεί.
Στους δρόμους, μαζί μ' άλλους πολλούς, για να γίνει ο δρόμος Κοζάνη-Σερβία,
δρόμος της προκοπής. Να πάψω να φοβάμαι καθημερινά, πηγαίνοντας για τον
επιούσιο στο Παν/μιο Δ. Μακεδονίας, μην τύχει και αφήσω την Αμαλία και τον
Αντώνη ορφανά- και μια σύζυγο δυστυχισμένη, να βολοδέρνει (αν και οι χήρες,
στα μέρη μας, φτιάχνουν επιδερμίδα).
Στους δρόμους και τώρα -όλη η μικρή μας κοινωνία- για να μείνει ο τόπος μας,
ο Δήμος μας, του δελβεντού, ως έχει, στον αυτοδιοικητικό χάρτη και με τον
«Καλλικράτη». Αλλά αι βουλαί του Ραγκούση (της των λογιστάδων ομάδας) μ'
άλλους μας τσουβάλιασαν. Και μια κοινωνία να κλαίει, μ' ένα ΓΙΑΤΙ στο στόμα.
Και σ' άλλους δρόμους, δρόμους πολλούς, που τώρα ξεχνώ. Σκόπιμα αλήθεια
ή φταίει το Αλτσχάϊμερ;
Το κεφάλι κάτω, λοιπόν. Και δεύτερη δουλειά, στα χωράφια, να βγουν τα ρη
μάδια τα δάνεια, για το «κεραμίδι του Έλληνα». Μέχρι τα ογδόντα μου. Αν ζω
ως τότε. Και είμαι μόλις 53 Ανοίξεων, μπουμπούκι σκέτο.
Και ευτυχώς, αναλαμπές -σ αν τούτο δω το Μεταπτυχιακό- με βγάζουν απ'
τους δρόμους.
I
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Και η ζωή να τρέχει... στους δρόμους ή μακριά τους.
Εγώ, ο Μάκις (κατά θεό και παπά, Θωμάς) Μπελιάς.Το εμπεδώσατε. Βελβεντινός.

ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1975 -Έζησα κάποια από τα παιδικά και όλα τα εφηβι
κά μου χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έχω σπουδάσει οικονομικά και κινηματογρά
φο. Ζω στο Παγκράτι, εργάζομαι (κυρίως) ως μοντέρ, και εύχομαι οι συγγραφι
κές μου απόπειρες να σας φανουν συμπαθητικές.

^ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Αγαλμα, 3οχρονη, εξωτική καλλονή από το Μπραχάμι, αναζητεί εργασία ή
σοβαρή γνωριμία με κύριο ή εκδότη. Υπομονετική, υπάκουη, χωρίς προκατα
λήψεις, επιθυμεί να εκδοθεί από το χώρο της και υπόσχεται ικανοποίηση με
απόλυτη εχεμύθεια.
Σύγχρονη, ευέλικτη, ανταγωνιστική, δεν κρίνει, δεν απαιτεί, δε σιχαίνεται.
Με πλούσια εμπειρία ως αγγαρειογράφος, αναλαμβάνει:
X
ν'
ν'
V
ν'
ν'

προκηρύξεις, διαφημίσεις,
συνταγές μαγειρικής, άρθρα, ζώδια,
διηγήματα, λίστες για ψώνια,
απειλητικές επιστολές, θεατρικά έργα, προσκλητήρια γάμων,
ερωτικά ποιήματα (με ή χωρίς ομοιοκαταληξία),
πολιτικά μανιφέστα, διαθήκες.
* Αμοιβές σε είδος (π.χ. ένα πιάτο ρύζι/ιοσελ)
γίνονται δεκτές κατόπιν συμφωνίας

ΠΑΓΊΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
Προϊόν μιας συνουσίας στην επέτειο του ΟΧί εν έτει 1975- Μου αρέσει να περι
οδεύω σε αστικά τοπία και να κλέβω ανακλάσεις φωτός. Γράφω και λέξεις σε
τεφτέρια, μερικές βρίσκουν το δρόμο τους, άλλες κοσμούν χάρτινους μικρούς
τιτανικούς.

ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Η ταυτότητα στην κωλότσεπη αφηγείται την ιστορία της Αντωνίας Πατσιοδήμου που γεννήθηκε το 1977 στη Θεσσαλονίκη. Έργο αμείλικτης αφαίρεσης. Την
επιδεικνύω συχνά. Δεν έχω άλλη λογοτεχνία να παρουσιάσω.

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ
Ζω στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη ποιητική μου συλλογή "Η κότα" κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Σαιξπηρικόν.

ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Η Ποιμενίδου Αφροδίτη γεννήθηκε πριν έξη δεκαετίες και συνεχίζει να μεγα
λώνει πάντα στην ίδια γειτονιά της Θεσσαλονίκης.
Απόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής (ΙΞΓΦ) του Α.Π.Θ. συνέχισε τις σπουδές της
στο μάρκετινγκ και ειδικεύθηκε σε θέματα προώθησης των πωλήσεων και
επικοινωνίας.
Μετά από μία δεκαετία ως στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρείες σε Αθήνα και

Θεσσαλονίκη άνοιξε τη δική της εταιρεία παροχής υπηρεσιών την οποία έκλει
σε μετά από μια 2οετία για να αναλάβει τη διεύθυνση των Εκδόσεων του Πανε
πιστημίου Μακεδονίας όπου εργάζεται μέχρι σήμερα.
Υπήρξε μέλος συντακτικής ομάδας στα περιοδικά ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, FIX CARRE,
υπεύθυνη σύνταξης περιοδικών διαφόρων επιχειρήσεων και για πολλά χρόνια
ασχολήθηκε ως συντονίστρια ή εισηγήτρια με επαγγελματικά σεμινάρια σε ΕΛΚΕΠΑ, ΕΕΔΕ,ΟΠΕ, ΕΕΔΣ κλπ.
Η συγγραφική της εμπειρία περιορίζεται σε άρθρα και σχόλια σχετικά με το
αντικείμενο της δουλειάς της που δημοσιεύθηκαν σε διάφορα επαγγελματικά
περιοδικά.
Φανατική οπαδός της δια βίου μάθησης πιστεύει ότι η συμμετοχή της στο με
ταπτυχιακό της «Δημιουργικής Γραφής» θα την κάνει ακόμη καλύτερη αναγνώστρια και ίσως τη βοηθήσει να γίνει πιο δημιουργική η ίδια στο γράψιμο.

ΣΙΑΜΕΤΗ ΘΕΑΝΩ
Συντάκτης του ισχνού βιογραφικού και συγγραφέας εν τω άμα η Θεανώ Σιαμέτη, φιλόλογος, εκπαιδευτικός και κατά τις λοιπές ιδιότητες πολυτεχνίτισσα,
αλλά... ολιγογράφος πάντα.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Μια φορά κι έναν καιρό, γεννήθηκε η Μαρίνα Σταυροπούλου. Μεγάλωνε κάθε
μέρα, δεν καταλάβαινε το γιατί. Ώσπου μια μέρα βρέθηκε ένα μολύβι στο χέρι
της. Την επομένη ανακάλυψε μια γραφομηχανή κι έπειτα ήρθε και το PC. Μια
και δυο, κάθησε ξανακάθησε κι έγραψε. Κι έζησαν αυτοί καλά...

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Θ.
Μια σύντομη, σαφής, ειλικρινής και δυναμική παρουσίαση της μέχρι τώρα πο
ρείας της Ιωάννας:
Γεννήθηκε, πρώτη από τρεις αδερφές, σ' ένα μικρό τόπο της ευρύτερης περιο
χής της Δυτικής Μακεδονίας.
Μεγάλωσε, σπούδασε Βιβλιοθηκονομία και είχε την τύχη να εκτιμηθεί δεόντως
η προθυμία κι η εργατικότητά της κατά την πρακτική της άσκηση αλλά και μετέπειτα, με αποτέλεσμα να προσφέρει σήμερα τις γνώσεις και την εμπειρία της
ως προϊστάμενη της ιστορικής βιβλιοθήκης της Κοζάνης, ευρύτερα γνωστής
ως «Κοβεντάρειος».
Ταυτοχρόνως με τα δημοσιοϋπαλληλικά και προσφάτως με τα μεταπτυχιακά
της καθήκοντα, ασκεί καθημερινά την τέχνη της μαγειρικής, πλένει, σιδερώ
νει, σκουπίζει, σφουγγαρίζει...συμφώνως του άσματος, με κύριο ζητούμενο,
πρώτα και πάνω απ' όλα, να είναι καλή μαμά.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια κοπέλα που σπούδαζε δασκάλα, στο δεύτερο
έτος. Στην κοιλιά της είχε ένα κοριτσάκι που το έπαιρνε κάθε μέρα μαζί της. Ένα
ζεστό πρωινό του Ιούνη αντί να πάει να δώσει εξετάσεις γέννησε το κοριτσάκι.
Το είπανε Ελένη.
Στην Ελένη άρεσαν πολύ η θάλασσα, η μουσική και τα παραμύθια. Έτσι, η μαμά
της τής έμαθε να διαβάζει, πριν πάει στο σχολείο. Από τότε και μετά διάβαζε
μόνη της. Συνέχεια. Όταν τελείωσε το σχολείο, σπούδασε Φιλολογία, για να μά
θει περισσότερα παραμύθια. Έκανε κι ένα μεταπτυχιακό.
Τώρα είναι καθηγήτρια και μαθαίνει στα παιδιά παιχνίδια με λέξεις. Εξακολου-
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θεί να αγαπάει τη θάλασσα, τη μουσική και τα παραμυθία. Κάνει και ένα ακόμα
μεταπτυχιακό, για να μπορεί να γράφει τα δικά της παραμύθια.
Και, αφού το παραμύθι της ζωής της δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ελπίζει πως
θα έχει καλή συνέχεια και όμορφο τέλος. Και ότι θα ζήσουμε όλοι καλύτερα.

ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ
Από τη Δράμα που γεννήθηκα, ένα καράβι πάντα ονειρευόμουνα σε πολιτείες
ξένες να με πάει. «Η πόλις θα σε ακολουθεί», αλλά οι πόλεις σαν παλιές αγα
πημένες λένε την ιστορία σου, τις ιστορίες του κόσμου όλου. Λάρισα-Θεσ/νίκη
-Ρόδο-Αθήνα-Χανίά-Λουξεμβούργο, είναι μερικές, που κρύβουν κάτι απ' τον
εαυτό μου. Κοντά σ' αυτές θα βρείτε και την αγαπημένη του Σαββατοκύρια
κου, Φλώρινα...

ΤΣΑΚ1ΡΟΓΛΟΥ ΠΛΑΤΩΝ
Χημικός Μηχανικός, 39 / ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. {Ελληνικά Πετρέλαια), Θεσσαλονίκη. Είναι
σύντομο, το ξέρω, αλλά βαθμοί και πτυχία δε νομίζω ότι έχουν θέση, θα μας
(με) πάρουν με τις πέτρες..:-)

ΤΣΟΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακόμα δε μου συγχωρώ
που ζούσα έτσι πάντα
που από πολύ μικρό μωρό
ως τα εδώ τριάντα
γεμίζω μέσα μου βυθούς
κι εκεί πνιγώ τους πόθους
και τους κρατώ εκεί κρυφούς
και ζω με πόθους νόθους

ΧΑΒΑΤΖΑΣ ΕΛΕΝΟΣ
Γεννήθηκα το 19 S 1 στην Αθήνα. Αλλαξα τέσσερα σχολεία για να ολοκληρώσω
την μέση εκπαίδευση (δεν με έδιωξαν ποτέ). Χρειάστηκα ένα πανεπιστήμιο
(τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης) και όση ποίηση έβρισκα
σε βιβλιοθήκες και περιπλανήσεις για την υπόλοιπη θητεία μου. Για δεύτερη
φορά στη ζωή μου φοιτώ σε σχολή που λειτουργεί μόλις για δεύτερη χρονιά
έχει αρχίσει να με ψυλλιάζει αυτό) και βρίσκομαι εδώ για την ποίηση όπως κι
αν την καταλαβαίνεις.

ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Άνδρας λευκός, μεσαίου αναστήματος, ηλικίας έως ι6 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
καί 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 ινεμα γιατί
χάρη σ' αυτό έμαθε να ονειρεύεται στον ξύπνιο του. Παρουσιάζει δυσανεξία
στις λέξεις κουλτούρα, indie, auter, σοβαρός, στόχος, αντικειμενικός, μηχα
νικός. Το τελευταίο πιθανότατα του έμεινε από την πετυχημένη (sic) θητεία
του στο Πολυτεχνείο Ξάνθης. Συγκινείται στο άκουσμα των λέξεων Φελίνι, Κι-
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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 «έν
θεν μέν Σκύλλη, ετέρωθι δέ διά Χάρυβδις ανεροίβδησε θαλάσσης αλμυρόν
ύδωρ.» Στη θάλασσα του Θ,ερμάίκού.
leonoral@otenet.gr

ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
(ΣΕ ΚΑΜΙΑ Π ΕΡΙΠ ΤΩ ΣΗ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ ...)

Ανθρωπος ερασιτέχνης, οπαδός του «ανέφικτου μαρξισμού», ψωμίζομαι ως
ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής. Αναπνέω από συνήθεια, ενίοτε από ανάγκη, δημιουργικογραφώ 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 Μόριά. 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
στωικισμό του Σενέκα και το διονυσιασμό των ροκ εφηβικών καταβολών μου.
Χόμπι: συλλέγω μνήμες.

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 ϊοπάλη
ίδρυσε την εταιρεία 24 + ι, με δράση στο χώρο των οπτικοακουστικών και της
εκπαίδευσης. Εργάζεται ως κειμενογράφος και σκηνοθέτης.

δρενοςδημητρης
Ο Δημήτρης Δρένος γεννήθηκε το 19 8 1 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.
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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 οίκογένειά 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.

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.manol8 chis.gr, ακούγοντας κάποιονΤσιτσάνη. Έχω
και μια μικρή αδερφή, την Ιωάννα. Εμένα μου αρέσει ο σπάιντερμαν. Είμαι και
ΠΑΟΚ. Α, Κωνσταντίνο με λένε.

ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΣ
Ο Νίκος Πολύζος επιμένει να λέει ότι γεννήθηκε το 1967, ενώ όλοι οι συμφοίτητές/"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 Χατζήμανώλης, 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 δεύτερο.

ΣΙΑΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γεννήθηκα στην Φλώρινα και σπούδασα στο τμήμα Αγγλικής γλώσσας και
λογοτεχνίας του ΑΠΘ. Με την απόπειρα συγγραφής προσπαθώ να στήσω γέ
φυρες 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
ξαναγυρνάω στον πιο αγαπημένο, εκεί «όπου δεν έλειψε ποτέ λουλούδι και
πουλάκι».

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
Γεννημένη στο Παρίσι το 1983.
Μικρή έτρωγε κόλλα, τώρα κάνει κολάζ.
Σπούδασε Φιλοσοφία & Παιδαγωγική και Κοινωνική Ανθρωπολογία.
Marette ne parle pas frangais.
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 μίζέρια και στη συμμόρφωση. Πριν λαλήσει 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
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δώδεκα. Έφυγα. Δίπλα, το άστρο μου μ' ένα βιβλίο, έλαμπε στη ναυτία. Αρχισε
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 συνοδοιπόρουςσυμφοιτητές μου.

ΦΟΙΝΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Στιγμιαίο Βιογραφικό:
Δημήτρης Φοινίτσης
Ηράκλειο-Αθήνα-ΘεσσαλονίκηΤένοβα-Αθήνα
Τώρα και στη Φλώρινα!
Γιά περάστε...

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.

ΧΡΗΣΤΙΔΗ TINA
ΗΤίνα Χρηστίδη γεννήθηκε το 197.0 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.
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Αθλα και Έπαθλα
Διακρίσεις και εκδόσεις

Βίοι, πολιτείες, έργα και ημέρες
Βιογραφικά

θ Μεγάλος Δυτικός σαλπάρει
Αντί επιλόγου (γράφει η Χαρά Νικολακοπούλου)

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων του
περιοδικού Λεξηίαηίί με τον όρο να αναγράφεται η
πηγή (περιοδικό Λεξηίαηίί), ο συγγραφέας, ο τίτλος
κειμένου, ο αριθμός τεύχους και ο αριθμός σελίδας
ή σελίδων.
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Ένα ακόμα Αεξηίαηϊί

Το τρίτο τεύχος του περιοδικού των ασκούμενων
και επίδοξων συγγραφέων βρίσκεται στα χέρια σας.
Στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του Μεταπτυχιακού
Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, οι απόφοιτοι του 2012 είναι κατά
κύριο λόγο υπεύθυνοι για το τεύχος αυτό. Βέβαια,
έδειξαν φιλελεύθερο πνεύμα και σε αντίθεση με
προηγούμενα τεύχη, συμπεριέλαβαν κείμενα
αποφοίτων προηγούμενων ετών αλλά και
πρωτοετών.
Το Μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής, το
μοναδικό στην Ελλάδα, είναι ένα υβρίδιο. Προσπαθεί
να ισορροπήσει ανάμεσα στις ακαδημαϊκές νόρμες
του ελληνικού πανεπιστημίου και τα σεμινάρια
δημιουργικής γραφής που παρά την κρίση - ή
ίσως και λόγω αυτής - αυξάνουν με εντυπωσιακή
ταχύτητα στην Ελλάδα. Το τεύχος αυτό αποτυπώνει
αυτήν την υβριδική κατάσταση. Περιλαμβάνει
κείμενα που γράφτηκαν με αφορμή συγκεκριμένες
ασκήσεις, κείμενα ελεύθερα που ζητήθηκαν, κείμενα
μιας ημερίδας που έγινε για τον Κάτουλλο, κριτικές,
μεταποιήσεις, συρραφές, ακρωτηριασμούς,
μιμήσεις, παρωδίες, σχόλια.
Το χαρτί είναι μέσο που έχει συγκεκριμένα όρια.
Θα ήταν χωρίς νόημα να περιλάβει συναντήσεις
της λογοτεχνίας με τον ήχο, την εικόνα, τις
διαδραστικές αναζητήσεις των νέων τεχνολογιών.

Για τις εξαιρετικές αυτές εργασίες, που έγιναν κατά
τη διάρκεια του μεταπτυχιακού, δημιουργήθηκε το
multilitera.wordpress.corri, ώστε το δημιούργημα να
έχει το μέσο που του ταιριάζει.
Ακόμα το περιοδικό δεν μπορεί να αποτυπώσει
με ακρίβεια το διήμερο αυτοσχεδιασμού με την
Σαβίνα Γιαννάτου, την περιδιάβαση στην ευρωπαϊκή
λογοτεχνία και τις εφαρμογές πολυμέσων με τη
Σοφία Νικολαιδου, τις συζητήσεις με τον Τίτο
Πατρίκιο, τη λεπτή ειρωνεία του Μίμη Σουλιώτη,
τις παραδόσεις του Γιώργη Γιατρομανωλάκη,
του Στρατή Χαβιαρά, του Νάσου Βαγενά, το
βούτηγμα στις νότες με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τη
γλωσσολογική περιήγηση με τον Κώστα Ντίνα, τη
μεταδομική καταιγίδα του Θόδωρου Παπαγγελή,
την αναγκαστική προσγείωση στην εκδοτική
πραγματικότητα από την Ελένη Μπούρα, τις
μεταφραστικές απόπειρες με την Πένυ Φυλακτάκη,
τα σχόλια του Θανάση Βαλτινού. Αυτά θα μείνουν
κτήμα εκείνων που τα έζησαν.
Αλλά ο προσεκτικός αναγνώστης ίσως διακρίνει
μέσα από τα κείμενα τη μυρωδιά του τσίπουρου
και του κόκκινου κρασιού δίπλα στον παγωμένο
Σακουλέβα, γέλια και καυγάδες στη «Ρόζα», έρωτες,
κόντρες και εξομολογήσεις σε ακαδημαϊκές αίθουσες
και δωμάτια ξενοδοχείων από δόκιμους, επίδοξους,
εν δυνάμει αλλά (γιατί όχι;) και απλώς συγγραφείς.
Γιάννης Αντωνιάδης

ΠΟ ΙΗΣΗ ΚΑ! ΣΤΙΧΟ ΥΡ ΓΙΚ Η

ναλύοντας τον «Βασιλιά της Ασίνης» του Γιώργου Σεφέρη,
ένα υπαρξιακό ποίημα με διαρκή επεξεργασία όπου βαραίνει
η απουσία, κολυμπήσαμε, όπως καταλαβαίνετε, στα βαθιά
νερά της ποιητικής τέχνης. Μετά «Ατελή» του Κ.Π. Καβάφη και με τα
σχεδιάσματα από τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Λιονυσίου
Σολωμού μυηβηκαμε στα μυστικά της ευφωνίας, της παρηχησης και
της συμπλοκής νοημάτων πάνω σε ποιητικά μοτίβα που μεταβλήθηκαν
ριζικά μέσα στον χρόνο. Όλα αυτά χάρη στην έμπειρη πλοήγηση που μας
παρείχε ο Γιώργης Γιατρομανωλάκης. Τέλος, δοκιμάσαμε τις δυνάμεις
μας στη συγγραφή σονέτων και λοιπών κειμένων με θέμα Μνήμη και
/Μνημόνιο. Και Μνήμα θα προσθέταμε.

Α

Με τον Αλκίνοο κάναμε ένα γρήγορο, όσο και γοητευτικό, πε'ρασμα
από την τέχνη της τραγουδοποιίας. Επτά όγδοα το μέτρο για τον
καλαματιανό, τόνος - η απόσταση ανάμεσα σε δύο νότες, μινόρε κλίμακα
η λυπημένη, ματζόρε η χαρούμενη. Τραγουδήσαμε για τις με'ρες της
αρμύρας και ο ήλιος πάντα εκεί (πάντα εκεί).
Για αεροπλάνα και βαπόρια και τους φίλους τους παλιούς. Ακούσαμε
περί αρμονίας και αντίστιξης, πράγματα δηλαδή πρωτοφανέρωτα για
κάποιους από εμάς. Αλλά τα τραγούδια καλά κρατούν ακόμα. Οι πιο
τολμηροί είπαν να δοκιμάσουν την τύχη τους στη στιχουργική.

η πειθαρχία στο σονέτο
Κατερίνα Βούλγαρη

Νανούρισμα

Κοιμήσου, αγγελούδι μου

Το ξέρω, μάνα μου γλυκιά

Κοιμήσου, αυγερινέ μου

Κι από τον ουρανό ψηλά

Κι η μάνα είναι δίπλα σου

θα λες το Τ αγαπώ σου

Να διώχνει ό,τι φοβάσαι
Παρηγοριά θα σου ζητώ
Η μάνα πάντα σ' αγαπά

Στο Σ' αγαπώ σου θ' ακουμπώ

Κι όταν πεθάνει ακόμα

Το δρόμο να μου δείχνει

Από τον ουρανό ψηλά
Τον δρόμο θα σου δείχνει
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Στεφανία Ζουρλίδου

Μνήμη θανάτου
Λίθους στη λήθη πετάνε οι ζωντανοί
χάρες κάνουν στο νου ό,τι τους ζητήσει
αιώνια κανένας τους δεν θα ζήσει
επιμύθια ακούν ο? κατοπινοί
Και όμως τα ίδια λάθη, σαν χθεσινοί
που 'πιαν νερό της λησμονιάς απ' τη βρύση
πίστεψαν ο κύκλος τους πως δε θα κλείσει

Βασίλης Κυριαζάκης

μακάρια μνήμη θανάτου αδειανό

Σονέτο

Ξαφνικά κάτι ακούν καθώς κοιμούνται
πήρε το γήρας τα κουπιά της λησμονιάς
τιτανικός ψυχών και ξεψυχισμένων

Είπα πως ήθελα απλά να δω πού μένεις.
Την πόρτα να δω που σταματά ο χειμώνας,
όταν στην τσάντα ψάχνεις το κλειδί και μπαίνεις,
και δραπετεύει τ' άρωμα μιας ανεμώνας.

Συνετοί όσοι τον θάνατο θυμούνται
εν ζωή και του προσφέρουν φύλλα ελιάς
πριν διαβούν τη χώρα των κεκοιμημένων.

Την ταράτσα να δω που κοιτούν θλιμμέν' αστέρια,
τη σκεπή που μαζεύονται από πάνω για να δουν
-που θα την έκαναν πιο κει, αν είχαν χέρια—
σαν λούζεσαι γυμνή κάτω απ' το ντουζ.

Χριστίνα Κρυστάλλη

Απόπειρα για ένα σονέτο...
«0 χρόνος πάντα κυλάει σα νερό»
Κοινοτοπίες που όλοι μας λέμε
Μετά καθόμαστε χάμω και κλαίμε
Γιατί μας έφυγε έτσι ο καιρός.
Η Ιστορία με οφθαλμό παγερό
Ξεγράφει και ξαναγράφει ό,τι καίμε

Μπροστά μου περνάς και πας προς την έξοδο.
Ξοπίσω στο κλαμπ, σπρώχνοντας και πατώντας,
σ' ακολούθησα γιατί σκέφτηκα θα 'ταν ανέξοδο.
Λάθος ωστόσο γιατί σ' έχασα κάπου στον δρόμο.
Μη με δεις, να μείνω αόρατος ποθώντας,
έγινα ένα με του χιονιά και των άστρων τον πόνο.

Χαμένοι σε μιαν άβυσσο πλέμε
Κι η μοίρα μάς Βάζει στο σημάδι σωρό.

Μαγδαληνή Μπεκρή

Κι έτσι στο τέλος αυτό π' απομένει

Αντιγόνη (Σονέτο;)

Είναι μια λήκυθος και μέσα στάχτη
Γιατί της Λάχεσης το μαύρο αδράχτι
Μ' αυτό είναι που μας μαραίνει.
Στημένο είναι απαρχής το παιχνίδι
Και πώς να γλιτώσει κανείς το λεπίδι

Δεν δείχνει πια κανένα έλεος ο ήλιος που φωτίζει
σήμερα τα εγκλήματα της Θήβας. Η Ιοκάστη κρεμάστηκε.
Από την ήττα της Σφίγγας και μετά η πόλη δεν σφύζει
πια από μυστικά. 0 Οιδίποδας τυφλώθηκε.
Εκείνη τρέχει μες στα χαρακώματα, δεν έχει
άλλη επιλογή, ψάχνει. Αναγνωρίζει τον νεκρό Πολυνείκη
την ώρα που αποσυντίθεται, θυμάται που του άρεσαν
οι τηγανίτες με άχνη. Μια χούφτα χιόνι στο στόμα ενός νεκρού.
Τότε τα χέρια αποκόβονται απ' το σώμα της, παλεύουν
να στηρίξουν τον θεό. Αν έβλεπες τα μάσα της θα 'νιωθες
πως φοβάται. Τα νύχια της ξερνάνε χώμα, φως και τον θάνατό της.
θα προσπεράσει τον Αίμονα, σα να μην τον αγκάλιασε
ποτέ. Την κυνηγάει σαν τον τρελό, θα ενωθεί μαζί της,
μενταγιόν, σφιχτά δεμένο στον λευκό αφίλητο λαιμό της.
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Μαρίνα Παπαδοπούλου

Κανέλλος
Δώδεκα χρόνια στο Πολυτεχνείο δαμασμένος για γνώση και φαΐ.
Γνώριζες απ' έξω το διαλεκτικό υλισμό και τις ιδέες του Μπακούνιν.
Κι όμως οι ρόδες σε έκαναν να κόψεις τις διαδηλώσεις και να κοιμάσαι
σε κούνια* Γάβγιζες μόνο αν σου άρπαζε το ζαμπόν κάνα γατί.
Πάνω στο ειδικό καροτσάκι που σου φτιάξαν οι σύντροφοι
έδειχνες ευτυχισμένος, θύμιζες τον Μπουκόβσκι με αρθρίτιδα.
Πονούσες απ'το ξύλο όταν μια μέρα δάγκωσες στο μπούτι μια δαπίτισσα
που φώναζε βροντόφωνα κατά των διαδηλώσεων.
Στην ασφάλεια σε είχαν φακελωμένο πως τάχα υποκινούσες επεισόδια
μεταξύ Στουρνάρη και Σταδίου. Νόμιζαν πως τη νύχτα καλούσες
άλλους κοπρίτες να πάρουν μέρος στον ένοπλο αγώνα που τόσο αγαπούσες.
Δεν ξέραν πως κορτάριζες ωραίες αδέσποτες, εσύ που άλλοτε το πάθος
άναβε τις οπλές σου στην άσφαλτο. Τώρα που σε εγκατέλειψε η νιότη,
επιθύμησες να μοιάσεις στον μεγάλο δάσκαλό σου, τον Νίκο Μαζιώτη.

Γιώργος Πραματευτάκης

ΒΡ0ΧΗ=δώρο
Διάφανη βροχή διαμάντι απάνω
Στις στέγες έπεσε και τα μπαλκόνια.
Μαζεύτηκε στις υδρορροές απ' τα σιφόνια
Και κύλησε στα πεζοδρόμια χάμω.

Φωτιές ανάβουν τ' ανεκπλήρωτα πάθη
Απ' τα σοκάκια συρρέουν χιλιάδες σκιές
Χέρια μαχαίρια βουτηγμένα σε λάθη

Ώσπου διέξοδο να βρει στους δρόμους
Στα σκουπίδια των κάδων σταμάτησε
Και μαύρες λίμνες μεγάλες σχημάτισε.
-τελικά γλίστρησε στους υπονόμους-

Έλα μαζί μας σαν τρελός εραστής
Να γιατρευτούνε οι φαύλες αρχαίες πληγές
Και να πεθάνεις για να μάθεις πως ζεις

(Δώρο είναι από την πάνω πόλη
Στην πόλη την κάτω την οποία

Λάζαρος Σιάντσης

Ποτέ ήλιος 6ε βλέπ ει, σαν τιμωρία)

Αποφάγια

Τη μαυρίλα μας παίρνει όλη,

Τι λόγος και τούτος για αποφάγια

Στο πέρασμά της τίποτα όρθιο δεν αφήνει

Εγώ το νόημα δεν κατανοώ.

Κι από διαμάντι, κάρβουνο ξανά θα γίνει.

Μια ζήλεια στα στήθη σου θο(ω)ρώ
Σαν να θες να ρίξεις παραγάδια

Τρύφων Σημάδης

Σύναξις βρικολάκων
Όταν τα βλέφαρα της μέρας σφαλίζουν
Κι έχουνε κλείσει τα βρεγμένα σπιρτόκουτα

Απορώ μην είν' η καρδιά σου άδεια
Και εγώ να τη γιομίσω προσπαθώ
Μη με πιλατεύεις άλλο, δεν μπορώ.
Δε βλέπεις της καρδιάς μου τα ρ(σ)ημάδια;

Η ανεμελιά, μια χαμένη απλότητα

Τι σε σκιάζει; Τι φόβος σε τρομάζει;

Έλα μαζί μας, στον χορό μας αφήσου

Για εμέ τόσες νύχτες ξενυχτούσες

Και θα σου δείξω μιαν άγνωστη πόλη
Όπου οι φόβοι είναι μελάνη στο δέρμα

Η ψυχή μου για άλλην δεν φωνάζει
Εγώ είμαι τούτος που καρτερούσες

Και μη νομίσεις ότι είσαι στο τέρμα

Εγώ μικρό ποτέ δεν θα σ' αρνηθώ.

θέλει κολύμπι για να βγεις απ' τη φορμόλη

Έως του θανάτου μου θα σ' αγαπώ.
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μνήμη του στίχου
Στεφανία Ζουρλίδου

Παναγιώτα Μωυσιάδου

Μνήματα δακρύων

Μνήμες

Δυο μνήματα στο πρόσωπο*

Μνήμες αχνές, μνήμες θαμπές, μνήμες

δανείζεται η ίριδα το ρούχο από την κόρη,

ξεθωριασμένες

μαύρος ποδόγυρος οι αναμνήσεις

Ήταν μαζί μου πάλι χθες ξανά ξελογιασμένες.

στα πράσινό, στα μπλε και στα καφέ.

Λυτά μαλλιά, πόδια γυμνά, στα μάτια τους μανία

Κακές ειδήσεις θάβω εντός μου
ρίγανη όχι γαρύφαλλα στο σώμα
η αλήθεια τρώγεται ωμή, γεύση από χώμα
Βουρκώνουν οι λέξεις, ψαρεύω το νόημα.

Και γονατίζουν στον βωμό να κάνουν ικεσία.
Χορό χορεύουν έξαλλα σ' έναν θεό δικό τους
Γιατί φοβούνται οι δειλές τον άδικο χαμό τους.
Χορό στήσαν αλλόκοτο, τσιρίζουν, ικετεύουν
Της λησμονιάς τον ποταμό φοβούνται να κατέβουν.

Λήθη η λύση, φυτρώνει εκτός μου

Μα η Λήθη ξεσυλλόγιαστη χαϊδεύει τα μαλλιά τους

κλωνάρι μπολιάζω στο μέτωπο

Και τάχα ξεκουράζεται μέσα στην αγκαλιά τους.

μπουμπούκια πετάγονται οι μνήμες

Πού να 'ξέραν οι άπληστες, σε λίγο θα τις πάρει

θυμάμαι, θυμάμαι, ΘΥΜΗΣΟΥ.

Και θα καούνε στο μυαλό σαν το ξερό χορτάρι.

Μνήμες κηδευμένες σε δυο τάφους ρηχούς

μάτια μου, μάτια μου

Έφη Ντασκαγιάννη

μου πες ψέματα μαμά ~ δεν βλέπω απ' τα

Αιμοκάθαρση

μάτια
οι λύπες ποτίζουν την ρίγανη.

Μονοκονδυλιά που σβήνει τον χρόνο
Αυλαία στο ένδοξο παρελθόν

Πες το A.

a,

α,

α.

Μνημόνιο της α ιδο ύς...

μάτ-α-ια μάτια μου. Μάταια.
Το νερό έχει μνήμη
Κι η ξερολιθιά που ρουφάει τον ήλιο του καλοκαιριού

Χριστίνα Κρυστάλλη

Κι η θάλασσα δεν ξεχνά

Από μνήμης

Και τα παλιά σκαριά που τα τρώει τ' αγιάζι.
Απόψε

Δημοκρατία... Ελευθερία...

Αφήστε με να εκδηλωθώ

Πήραν πνοή με τον αγέρα της Ακρόπολης

Χωρίς ντροπές και λύπες.

Αραγε ανιχνεύονται στα κύτταρά μας πια;

Αφή, όσφρηση, ακοή
Είν' όλα στο παιχνίδι.
Το σχήμα και το μέγεθος

Το νερό έχει μνήμη
Το ίδιο και το αίμα.

Είναι πουκάμισο άδειο
Σκοτάδι είναι που σέρνεται

Μαρίνα Παπαδοπούλου

Και γλύφει τις καμπύλες

Homo memorabilis

Ήχος που τρίβει ξόβεργες
Και πιάνεται γλιστρώντας
Ισιώνει τις γωνιές γλυκά
Ταράζει γεωμέτρες
Οσμή γυμνή και γυάλινη
Πληγώνει τα ρουθούνια,
Ανάσα κόβει, σφίγγεται,
Εκβάλλει δίχως δέλτα.
Όλα τα κάνει ο έρωτας
Μα έλεος δεν δείχνει.

Ο ιερός αγιασμός του ονόματος
Στο μνήμα των οικείων νεκρών
Οικείοι μαζί και ανήκοοι
Εδώ
Στο τελευταίο επισκεπτήριο του ονόματος.
Σκαλισμένο στο μάρμαρο το αμετάκλητο
ονοματοχρονολόγιο:
Ρούσσος Μαρίνος

21/1/1919-14/8/2010
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Ποίηση

και

Σ τ ιχ ο υ ρ γικ η

θυμάται άραγε κανείς

Άπλωσε το χέρι και δώσ' μου

Ή ψηλαφΐζει τα ανάγλυφα ιερά ονόματα

Ένα μπουκαλάκι λήθης σου ζητώ

Στο χωρικό αναπλήρωμα της μνήμης;

Εδώ

Δαυίδ Πέρλα Λίζα Ιάκωβος Μαρίκα

Στο τελευταίο επισκεπτήριο του ονόματος.-

ΆουσΒιτς Νταχάου Μπούχενβαλντ,
Βλεφαρίζουνε τάχα τα πιθανά τυπωμένα συμβάντα

Τρύφων Ση μάδη ς

στις σκληρά προπονημένες οπτικές μας μνήμες;

Μνησίδες

Στα βουνά της Αλβανίας
Κρύο και πείνα.

Είμαστε κάτι παραστρατημένες νησίδες

θυμάμαι ή με βοηθώ τελικά να ξεχάσω;

Βουνά καταμεσής του πελάγους

Τον ύπνο πλάτη με πλάτη

Και τώρα

Τον Κωστή

που η γης απέχει απ' το Φεγγάρι της Θράκης

Που σκαρφαλώνει ψηλά να τραγουδήσει

Ρωτάν οι καταιγίδες για μας

Καί σκάει με θόρυβο στο χιόνι.

Κρατάν κλαδευτήρια και πρόκες

Κοιμήθηκε είπαμε

Μα ανάμεσα από νοσταλγία και πόθο

Το παγωμένο αηδόνι.

όταν και η τελευταία σχεδία του Αυγούστου

θυμάμαι ή με βοηθώ τελικά να ξεχάσω;
Οδός Ιωαννίνων 17
Κοντά στο Παπάφειο
Ορφάνεψε μαζί με τους ενοίκους,

περνάει τον φάρο
Πιασμένοι όνειρο μ' όνειρο
Χορεύουμε μυσταγωγικά
Γλείφοντας τις πληγές στις πηγές.

θυμάμαι ή με βοηθώ τελικά να ξεχάσω;
Τα σπίτια στην Αθήνα

ΘοδωρήςΤόλης

Έτρεχαν τότε για μένα οι μνήμες

Κατάπληξη

Μου έλειπαν δυο πόδια
Τα άφησα Αλβανία.
θυμάμαι ή με βοηθώ τελικά να ξεχάσω;

Πήραν με τη σκόνη τα μάτια.
Δυο παρατημένοι ουρανοί
κάνουν λακκούβες στο τραπέζι.

Τα ιερά τα χέρια του Μάνθου
Βαπτίζουν τον Μαήρ τον Ρούσο

θα γυρνούσα μήπως ήρθες.

Μυρώνουν τον Μαρίνο τον Ρούσσο
Αγιάζουν τις νέες του converso συνήθειες,

Οι σιωπές είναι συρτάρια που τεντώνουν,

θυμάμαι ή με βοηθώ τελικά να ξεχάσω;

μυρίζουν καθέτως.

Οδός Λήθης 7
Μετά τον ψυχρό πόλεμο

Όλα αυτά είναι αόρατα ή αντικείμενα.

Έπιασε καλή τιμή μαζί με τους ενοίκους.
Γι' αυτό

Πάνω πάνω στον νεροχύτη ψιχαλίζει θόρυβος.

Μην μου ταράττεις τους αιώνιους μου ύπνους
Σε παρακαλώ
θ εέ Άμμωνα
Άσε μου το μόνο ευγενές μνημόσυνο της λήθης
Να δηλητηριάζω τη μνήμη
Με την υπόμνηση
(Προς συστηματική αμνησία οδεύουμε εξάλλου)

Τα παιδιά παίζουν,
από πάντα αναρωτιέμαι γιατί.
Το παρελθόν είναι αφράτο
μαλλί της γριάς, γλυκόξινη αφή.
Εγώ είμαι ποιητής, αλλά δε γράφω.

Άσε με λοιπόν να ξεχάσω
Εδώ
Α-λήθεια
Εδώ

Νίκη Χαλκιαδάκη

ερωτικό [από μνήμης]

Βασιλιά θαμού

Σκουλήκι με άρωμα μήλου

Δώσε αξία στο φάρμακό μου της γραφής

αποπλανεί τα χαμομήλια

Φαρμακώνει τη μνήμη

οι λύκοι βγάζουν κυνόδοντες

Δεν την αντέχω

μας εξορίζει η Φύση στον Νατουραλισμό

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΥΡΠΚΗ
Από το στήθος σου ταΐζουμε ίο Μέλλον

Σοφία Χολέβα

το γάλα λήγει βραχυπρόθεσμα

Σημαία

με ποπ-κορν φτάνουμε στη Γη
του Υπερρεαλισμού

Δύο σημαίες Πολλά κοντάρια
Εγκρίνουν το βόλεμα

Μα τα βράδια που κουμπώνω το σώμα μου
μέσα στο δικό σου

Γεμίζουν πλατείες
Τώρα*

είμαστε καρτ ποστάλ

Όλοι αρεστοί στην τιβί

γνώριμου αποστολέα που υπογράφει

Το μνημόνιο είναι εδώ

με φύλο Συκής

Για να σε ηγηθεί

πεσμένο από τα Άνθη του Ρομαντισμού

ελευθερία του θέματος
Αντιόπη Αθανασιάδου

Άγια Νύκτα
θ εέ μου που κατοικείς
Στον κοίλο και κυρτό ναό
Της χριστουγεννιάτικης μπάλας
Που ρυθμίζεις τα μικρά τελετουργικά
Το βούρτσισμα του γιλέκου
και των φρεσκοβερνικωμένων λουστρινιών
το θερμόμετρο στη γαλοπούλα
Που «εκπολιτίζεις» το μαύρο διάνυσμα
με νηπιαγωγεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς
συσσίτια απόρων
που φροντίζεις για την «πράσινη ενέργεια»
τη δυνητική πραγματικότητα, τα υπό εξαφάνιση είδη
και άλλα τέτοια μυθικά όντα
κρύβοντας προσεχτικά την ου-χρονία, την ουτοπία
την α~λεξία, την α-νοησΐα
Όταν το βράδυ, φορώντας τις πυτζάμες μου,
μες στον καθρέπτη μ' αντικρίσει το σκοτάδι
χωρίς σπιτάκι πια και καμινάδα
και τ' άλλα ζώα που τα λεν οικογένεια
Τότε θα πω
Σ' ευχαριστώ θεέ μου για το ντεκόρ
Τ' αγάπησα σαν αληθινό
Πώς ν' αγαπήσω τώρα το αιώνιο μαύρο που είμαι

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΐΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗ

Μαρία Γρηγοριάδη

Οδυοσέας Ελύτης, Προσανατολισμοί,

«Επίγραμμα»
ι.
Πριν να σε δω ήσουν κανείς
Πριν απ' το φως σκοτάδι
Κι όταν σε πήρε η θάλασσα
Ναυάγιο

2.

Άρτεμις Μιχαηλίδου

Πριν σε γνωρίσω αόρατος

Χαμόγελο διαφήμισης

Πριν να σε δω σκοτάδι
Όταν σε τράβηξα σιμά
μου Φάρος

Μου 'στειλες μια φωτογραφία σου καινούρια.
Σε φάκελο λευκό, χωρίς διεύθυνση.
Ή ξερες προφανώς πού θα με βρεις.

Άρτεμις Μιχαηλίδου

Ωστόσο το είδωλό της δεν σου έμοιαζε.

Περί επαγωγής

Δεν σ' είχα συνηθίσει να χαμογελάς.

Έστω ότι πέταξα χαλίκι

Λάθος του φωτογράφου, προφανώς.

και το τζάμι ράγισε.

Μα και δικό σου λάθος, που τον ακόυσες.

Έπειτα πήρες πέτρα

Τι να σου κάνει η λεύκανση πάνω σε σάπια

και γίναν χίλιες οι ρωγμές.

δόντια...

Ήθελα να ελέγξω τη θωράκιση.
Κι εσύ να μου αποδείξεις την ευτέλεια της
δομής.
Ωρίμου ενηλικίωσης ανήλικα παιχνίδια,
πολύτιμες απώλειες απόλυτης τιμής.

Ελένη Σωτηρίου

Οδύσσεια
Ήμουν εκεί.
Λωτοφάγος
να ρίχνω στη λήθη

Το τέλος είναι πάντα θορυβώδες,

της απουσίας το πρόσχημα

θα παραμείνω στην αθόρυβη μαγεία της αρχής,
Ήμουν εκεί.
Κίρκη
στο λασποτόπι του έρωτα.
Ήμουν εκεί.
Κύκλωπας,
ο κανένας στα μάτια σου
Κι ήμουν εκεί
Καλυψώ και Ναυσικά μαζί,
του ταξιδιού μαγνάδι.
Δεν είμαι εκεί.
Ο Μνηστήρας της προδοσίας σου.
Γιατί ποτέ δεν έγινα
άπιαστη,
Πηνελόπη.
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Ποίηση

Ποίηση και στιχουργική

και

Σ τ ιχ ο υργικ ή

(Τίτος Πατρίκιος)

Γιώργος Τσοχαλής

Φλώρινα
Δε θα 'πρεπε η ζωή μας έτσι να 'ναι,
τα Σάββατα που σμίγουν και πονάνε
τα σώματα, των φίλων και τα ξένα
εμείς πάμε στη Φλώρινα με Ι.Χ . και τρένα.
Δε θα 'πρεπε η ζωή μας έτσι να 'ναι,
τις Κυριακές οι πιο πολλοί στις δύο όταν ξυπνάνε
στο ένα χέρι τον καφέ, στο άλλο εφημερίδα.
Μα εμένα ήρθε η Κυριακή κι ακόμα δεν σας είδα
να γράφετε, να σβήνετε, στην ποίηση δοσμένοι
στο πείσμα αυτής της εποχής κάτι καλό να μένει,
γιατί λοιπόν στη Φλώρινα σας ψάχνω επιμόνως;
Γιατί δεν μπόρεσα ποτέ να ζω τελείως μόνος.

Ποίηση και στιχουργική (Αλκίνοος Ιωαννίδης)
Γ ιώργος Τσοχαλής

Η παρέλαση
Από εμένα μην περιμένεις πατρίδα τίποτα
σαν καλοί φίλοι ας λογαριάσουμε τις απαιτήσεις
γιατί δεν θέλω να με κοιτάς τόσο καχύποπια
που αναιδώς σου απαγόρευσα να με ζητήσεις.
Στις παρελάσεις από τον ώμο του πατέρα μου
σ' έβλεπα αγέρωχη να περπατάς δίχως αντίπαλο
και κει που νόμιζα πως τόσο άσκοπα τέλειω νε η μέρα μου
ο μύθος σου έζησε μα δε μας άφησε κανένα αντίλαλο.
Ίσως να έφτασε η εποχή που όλοι στεγνώσαμε
απ' τις σταγόνες των προηγούμενων αιώνων
κι έτσι που έμεινε πάνω η σκουριά κι ευθύς σκεβρώσαμε
λέμ ε, στα δύσκολα, παιδιά πως είμαστε άξιων προγόνων.
Έτσι στεγνοί σε μια στεριά κι όμως βουλιάζουμε
και αφοπλίζουμε από τη μνήμη μας το χέρι
μέσα στο πλήθος πιο μόνοι ζούμε, χαμένοι μοιάζουμε
και περιμένουμε κάτι σαν θαύμα να μας συνεφέρει.
Ούτε από σένα δεν περιμένω πατρίδα τίποτα
είναι αργά κάτι καλύτερο να ονειρευτούμε
λόγους μου δίνεις να σε κοιτάω τώρα καχύποπτα
και φταις στα μάτια μου για τον αβίωτο βίο που ζούμε.
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Λ/Ι

ε τη βοήθεια της Σοφίας Νικολαιδου μεταμορφωθήκαμε
ουσιαστικά σε μικρούς μάγους-θαυματοποιούς.
Χρησιμοποιώντας τα μαγικά ραβδάκια: τα μολύβια μας. Η
το μαγικό μας ποντίκι ™του υπολογιστή, εννοείται. Με τη δίκη της
καθοδήγηση, θαυμαστά πράγματα συνέβησαν: ρομαντικά κείμενα
μεταμορφώθηκαν ως διά μαγείας σε ρεαλιστικά, μοντερνιστικά σε
ρομαντικά και ούτω καθεξής. Εμείς οι ίδιοι μεταμορφωθήκαμε σε
μικρούς ρομαντικούς η αντιρομαντικούς και υποστηρίξαμε με πάθος
το αγαπημένο μας κίνημα μέσα από δυναμικά μανιφέστα. Βουτηξαμε

με θάρρος στο υποσυνείδητο και βγάλαμε στην επιφάνεια τις υπόγειες
διαδρομές του μυαλού και της ψυχής γράφοντας εσωτερικούς
μονολόγους. Πλάσαμε με λέξεις και φαντασία τους βίους υπαρκτών
η ανύπαρκτων προσώπων και τους μετασχηματίσαμε σε τολμηρές
(αυτοβιογραφίες. Προχωρήσαμε σε ευφάνταστες περιγραφές. Τέλος,
τολμήσαμε να προβούμε σε κριτικές αναλύσεις αγαπημένων έργων της
παγκόσμιας λογοτεχνίας.

μετατροπές:
από ύφος σε ύφος
Μετατροπή αποσπάσματος από Ρεαλισμό σε Ρομαντισμό
(Γεώργιος Βιζυηνός, «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον»)

ο ραφτάκος και η βασιλοπούλα
Ιω ά ν ν α

Αμτταΐζή

Ένας ραφτάκος έκοβε, έραβε και μετρούσε,

Περνάει τότε η άμαξα, χρυσή, του βασιλέα

Vta τΓΙ Υενιά Του ^ τΡανΠ Ρ6 πάθος τραγουδούσε.
Υμνούσε τα ραφτόπουλα, κεντήστρες και μοδίστρες

με τη χλωμή την κόρη του τη Δόνα Δωροθέα

κι όλα τα εργαλεία τους, καρφίτσες, κουβαρίστρες.

Μες στην καρδιά της φώλιασε θανατερό μεράκι.

Κι αφού καλά παινεύτηκε καιχάρηκε η καρδιά του

Γιατί ήταν όμορφο πολύ του ράφτη το τραγούδι

-θαρρείς όσοι τον ακόυσαν ζήλεψαν τη δουλειά του-

και η ψυχή της άνοιξε σαν δροσερό λουλούδι,

Σαν άκουσε, αγάπησε το ταπεινό ραφτάκι.

τα νιάτα του τον έσπρωξαν κι άλλο τραγούδι λέει

Στον βασιλιά τον κόρη της λέει πως θα πεθάνει,

που όποιος κι αν το άκουγε θα άρχιζε να κλαίει.

πως άμα δεν τον παντρευτεί, δεν ξέρει τι θα κάνει!

Για έρωτες τραγούδησε πιάνονταςτο βελόνι,

Για δηλητήρια μιλά, για αίμα, για θυσία,

λευκοί κι αγνοί να απλώνονται, νυφιάτικο σεντόνι.

ένιωσε πως λιποθυμά, την πιάνει απελπισία.

Μακρομαλλούσσες κοπελιές, γενναία παλικάρια

Ο βασιλιάς φοβήθηκε, μία την είχε μόνο.

καντάδες, νυχτολούλουδα, ολόγιομα φεγγάρια.

Αλλά το ράφτη να 'βάζε στο διπλανό το θρόνο;

Έραβε και τραγούδαγε για μια αγαπημένη.

Η κόρη του δεν άλλαζε γνώμη κι επιμένει:

Γάργαρη, δυνατή φωνή από το στήθος βγαίνει.
Όρκοι, φιλιά, ημιθανείς μυριάδες υποσχέσεις,
ιππότες με ιδανικά και με αγνές προθέσεις,

σε πύργο μέσα θα 'μενε για πάντα αμπαρωμένη.
Αυτός ήταν ο κύρης της, δεν λάθευε η ματιά της,

πλημμύρισαν τα λόγια του, τα μάτια του με δάκρυ

Ο βασιλιάς κατέβηκε, την πόρτα τού χτυπάει

τόσο που το ψαλίδι του το άφησε στην άκρη.

κι αν ήθελε την κόρη του, αμέσως, τον ρωτάει.

το θεϊκό τραγούδι του της χάιδευε τ' αφτιά της.
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Ις τ ο ρ ια τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς Λ ο γο τ εχ ν ια ς
Το δέχτηκε και κλείστηκε στην κάμαρα μονάχος.
Ούτε τ' αυτί του ίδρωσε ούτε τον πιάνει άγχος.
Γιατί ο ραφτάκος ήτανε νεράιδας εγγόνι
και δεν χρειάζονταν κλωστές ούτε ψιλό βελόνι.
Περίμενε με υπομονή, όλοι να κοιμηθούνε,
να μην τον καταλάβουνε, τι κάνει να μην δούνε.
Στο δάχτυλό του φόραγε μια δαχτυλήθρα άσπρη,
την έτριψε και κάλεσε τη νόνα του για νά 'ρθει.

Εκείνος, όταν γύρισε και είδε την κοπέλα,
κύλησε από τα χέρια του ένα ρολό κορδέλα.
Ποτέ του δεν φαντάζονταν μια τέτοια δεσποσύνη
που άστραφτε από ομορφιά και από καλοσύνη.
Γλυκά της χαμογέλασε, την άμαξα πλησιάζει
και από πόθο η καρδιά αμέσως λαμπαδιάζει.
0 βασιλιάς τον πρόσταζε να φύγει μακριά της,
Μόνο αν ήταν άξιος θα κάθονταν κοντά της.
Γι' αυτό και τον προκάλεσε να δείξει την ανδρεία
που δείχνουνε οι ήρωες που γράφει η ιστορία.
Μήπως τον μαύρο δράκοντα με θάρρος να δαμάσει
ή το λιοντάρι απ' τα ψηλά βουνά να κατεβάσει;
Ήπάλι, αν το ήθελε, να πάει να κυριεύσει
καμία χώρα μακρινή για να τη διαφεντέψει.
Ο ράφτης του απάντησε και τον ενημερώνει
πως ούτε ζώο ούτε άνθρωπο ποτέ του δε σκοτώνει!
Του λέει, αποκλείεται να κάνει τέτοιο πράμα!
Αντί γι' αυτό, θα έραβε δίχως ραφή και ράμμα.
Συμφώνησε ο βασιλιάς, τον πρόσταζε να ράψει
σαρανταδυό φορέματα από λευκό μετάξι.
Αν όμως έβρισκε ραφή, κλωστή ή κάποιο ξέφτι,
θα 'βλεπε το κεφάλι του στο πάτωμα να πέφτει.

Έρχεται εκείνη, χαίρεται και τον γλυκοφιλάει.
Της λέει την ιστορία του, βοήθεια της ζητάει.
Χτυπάει τότε δυνατά τα χέρια τα λευκά της
και νεραϊδόπουλα πέτουν και στέκονται μπροστά της.
Της φέρνουνε τις φορεσιές, τις χρυσοπλουμισμένες
υπέροχες, αέρινες και νεραϊδοραμμένες.
Ο ράφτης τρισχαρούμενος στον βασιλιά πηγαίνει
«Ορίστε αυτά που ζήτησες», τραγουδιστά του λέει.
Για δες τα, που δεν έχουνε ούτε ραφή και ράμμα!
Σε μια νυχτιά τα έφτιαξα, αυτό κι αν είναι θάμα!
Αφήνει τα φορέματα, ζητάει την καλή του
κι ο βασιλιάς στενάζοντας τους δίνει την ευχή του...
Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Μετατροπή σε ρομαντική φόρμα-Σονέτο
(Κώστας Ταχτσής, «Το τρίτο στεφάνι», κεφ. 6)
Κατερίνα
RntiAi/nnn
* ”

Σαν έμαθα πω^έφυγες για πάντα
Ήθελα να 'μαι στο στερνό αντίο
Αχ να γινόταν να'μαστέ οι δύο
Κι ένα τραγούδι να 'παίζε η μπάντα
Που να σου λέει πως ήσουνα για μένα
Ό,τι πιο όμορφο είχα στη ζωή
Και αν για σένα πόνεσε η ψυχή
Τα χρόνια μου δεν πήγανε χαμένα

Που αν μπορούσαν πίσω να γυρίσουν
Κοντά σου ήθελα να ζήσω πάλι
Γλυκιές στιγμές, προτού να μας χωρίσουν
Πάθη ανθρώπινα, ψεύτικα κάλλη
Στην αγκαλιά σου να μ' έκλεινες σφιχτά
Και να μιλούσαμε λόγια τρυφερά

Μετατροπή - Ρομαντική εκδοχή
(Ηλίας Παπαμόσχος, «Φως αθέριστο»)
Κώστας
Καβανόζης

lb

ό ψωμί, ώ άναγνωστά, τό ψωμάκι το §υ- τας τούς διωκόμενους καί ανέστιους, τούς φυσεξεύρετον κατ’ εκείνον τον καιρόν, ό γάδας, τούς λιμώττοντας καί κονιορτοβριθείς.
άρτος ό επιούσιος, ούτος ηύθύνετο. Ό
Πλήν όμως καί είς τούς άλλους, τούς εναντίους,
άρτος ό άλευρίτης ό ζυμωτός, καί ή καρδίατούς
της εχθρούς αυτών, τούς ταλαίπωρους καί ζέή αγαθή. Άφειδώλεύτως όμοΰ μετά τής συννύμχνοντας διώκτας των, τούς φθειροκομίδας τοϋ
φου της και άόκνως είς τούς πλάνητας των όρέ- τακτικού στρατού. XI ναί, ούδόλως έφείδοντο
ων πολεμιστάς τον προσέψερεν. Εις τούς άντάρτού άρτου οί δύο αύται γυναίκες, ώ άνάγνώστα,
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ουδόλως έφείδοντο εις ούδένα τής προσφοράς.
Άπαντες έπείνων οι άντιμαχόμενοι, άπαντες
μανάδων ήσαν υιοί. Και γάλα, έπίτρεψόν μοι,
ώ άναγνώστα, την μεταφοράν, είς τό βυζίν των
έάν είχον, ώς τέκνα των άπαντας μεγαλοδώρως
θά έβύζαινον.
Και λήξις διά τήν προσφοράν των ταύτην
δεν έσήμανεν, εί μή μόνον άμα τή λήξει του
άδελφοκτόνου εκείνου Εμφυλίου. Άνεκουφίσθησαν έκ των άντιμαχομένων τά ορη, έγαλήνησαν, έπαυσαν ούτοι δύστηνοι νά περιφέρωνται είς τά γύρω χωρία. Ανεπιστρεπτί διέβησαν οί άντάρται τήν διαχωριστικήν των ορίων
γραμμήν, έπέστρεψαν οι στρατιώται είς τάς
οικίας των. Και έκ νέου εκεί εύρον, οι δεύτεροι
αύτοί, τήν άπό καιρού άπολεσθεισαν οικογενει
ακήν θαλπωρήν. Τάς μάνας των εύρον και τάς
άδελφάς των καί τάς γυναίκας των, τάς οποίας
ύπό τον φόβον τού απηνούς διωγμού ήθελον οί
πρώτοι διά παντός στερηθεί. Ούτως πώς άπεφάσισεν, όμού μετά τής συννύμφου της, έκειθεν
των συνόρων τον σύζυγόν της νά άκολουθήση.
Όμού μετ5έκείνης, άμφοτέρων διότι οί σύζυγοι,
οί δύο όμοαίματοι αδελφοί, τήν διαχωριστικήν
των ορίων γραμμήν εϊχον, ώς διωκόμενοι
άντάρται, διέλθευ
Μίαν καί μόνην φοράν εΐχον, όσον εκείνος
είς τό βουνόν μετά των ομοϊδεατών του ήγωνίζετο, απαντηθεί. Μίαν καί μόνην φοράν, οτε
ρητώς τής άπηγόρευσε τού χωρίου των προς
άναζήτησίν του νά έξέλθη. «Ό ,τι κι άν γίνη
μήν έρθης νά μέ βρής, μή σέ πετύχη έκεΤνο τό
σκυλί καί σέ γαλάση», άνευ περιστροφών τής
έδήλωσεν.
Άλλος δέν ήτο «έκεινο τό σκυλί» ή ό τού
πατρός της φονεύς. Νεόνυμφη έβίωσετήν απώ
λειαν ταύτην, θάλλουσαν είς τον γάμον της ό
γονέας της δεν έπέπρωτο νά τήν ΐδη. Πρωίαν
εΰδιον τινά έλπιδοφόροι έξεκίνησαν διά τάς
άγροτικάς τής σποράς εργασίας. Τάς συνήθεις,
ούδέν προέδιδε τό ταχέως έπερχόμενον χα
λεπόν συμβάν. Είχε ό πατήρ προηγηθεΐ πρός,
μοιραίαν ώς άπεδείχθη, συναρμολόγησιν καί
τακτοποίησιν τού άροτρου. Πεζή ή μήτηρ καί
ό άδελφός της πρός τον άγρόν έπορεύοντο, επί
τής φορβάδος έκείνη, άπειρομέριμνοι άπαντες
καί ανύποπτοι. Τρεις όπλου κρότοι ξηροί τήν
γαληνήν τής εύδίας ήσυχίαν έτάραξαν, τρεις,
κατά τό κοινώς λεγόμενον, «ντουφεκιές» τάς
καρδίας των έκλόνισαν. Ό υίός ήτο, ώς δικαίως
υποπτεύεσαι, ώ άναγνώστα, όστις είς σύζυγον
καί θυγατέρα τού φονευθέντος, είς μητέρα καί

άδελφήν αυτού, τό άνέκκλητον άνεκοίνωσεν.
Τό τετελεσμένου καί όριστικόν, προπορευθείς
έδραμεν έσπευσμένως είς τό σημεΐον, δυσοίω
νος έπέστρεψε άγγελος είς τάς άγων ιού σας καί
έκ τής σπουδής των άσθμαινούσας γυναίκας,
«σκότωσαν τον πατέρα», ήρκέσθη κλαίων νά
ε’ίπη. Ό φονεύς, «έκεϊνο τό σκυλί», δέν είχε
προλάβει νά διαφύγη. Τό ποτάμιον είχε μόνον
διαβει καί όπισθεν δένδρων πυκνόφυλλων ό
άχρεϊος άποκρυβείς, τάς συνέπειας τής μιαράς
αυτού πράξεως νηφαλέος παρηκολούθει. Έναγκαλιζομένη δε έκείνη τον άπνοον τού πατρός
της πεπτωκότα κορμόν, γοερώς κλαίουσα,
άράς καί όνειδισμούς καί άναθέματα πρός τήν
αίσχράν τού φονέως φωλεάν έξετόξευε,
.«Ό,τι κι άν γίνη μήν ερθης νά μέ βρής»,
τής είχε λοιπόν ρητώς διά ζώσης δηλώσει είς
τήν μίαν καί μόνην άπάντησίν των ό σύζυγός
της, τον άνομον διά τήν σάρκα της καί άσεβή
καί άκόλαστον πόθον «εκείνου τού σκυλιού»
δικαίως φοβούμενος. Πλήν, εί κραταιός, ώ άνα
γνώστα, ό φόβος, έτι μάλλον κραταιά ή αγάπη.
Όμού μετά τής συννύμφου της έξωθεν χωρίου
γειτονικού συνελήφθησαν άπό τάς Άρχάς είς
ένέδραν. Ό άρτος, ώς προείπομεν,. ό επιούσιος,
τό ψωμάκι τό δυσεξεύρετον κατ’ εκείνον τον
καιρόν, τό άδιακρίτως, πλήν όμως, καί άνυστεροβούλως είς άπαντας τούς αντίμαχο μένους καί
άφειδώς προσφερόμενον άπετέλεσε, ώ άναγνώ
στα, τήν αιτίαν. Ιταμοί κάλοθεληταί άμελητί
όπως τούτο είς γνώσιν τών Αρχών περιέλθη
έφρόντισαν. Καί ούδεμίαν αί άρχαί ολιγωρίαν
έπέξειξαν. Είς τό φρουραρχείου αυθωρεί αί δύο
συλληφθεΤσαι δίκην ληστών ώδηγήθησαν πρός
άνάκρισιν, δίκην φαυλεργατών άπαίσίων καί
κακούργων αισχρών. «Ταιζατε τούς συμμορί
τες;», είς έκείνην άπηύθηναν πρώτην τό ερώ
τημα. «Τωμί τούς δίναμε», εδωκεν εύθαρσώς
τήν άπόκρισιν, «καί στο στρατό δίναμε, όπλο
βαστούσε κι ό ένας, όπλο κι ό άλλος, νά μή δίνα
με;». Έξήλθεν εϊτα τού άνακριτικού γραφείου
σιδηροδέσμια, ώδηγήθη έντός του ή συννύμφη της. Άπό τής συλλήψεώς των καί έντεύθεν
ούδεμία ταΐς επετράπη συνάντησις, ουδόλως
κατώρθωσαν νά συνάψωσι καί τήν παραμικρόν
επαφήν. Ανύποπτος ή συννύμφη, άδολος, ειλι
κρινής έν τή άφελείςι της, «οχι μόνο ψωμί, καί
πίτες τούς δίναμε!», άφοπλιστικώς εις τό αυτό
έρώτημα άπεκρίθη. Ώς καλώς εννοείς, άναγνώ
στα, τήν άγουσαν εικότως διά τήν ειρκτήν έπορεύθησαν.
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Μετατροπή οε Μοντερνισμό
(Γεώργιος Βιζνηνός, «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον»)
Χριστίνα
Καλαϊτζή

Βάλε ΜαΓίστρΑ μου τα δυνατά Σου

ΒαΤρΑχΟπόδΑρΑ και μύξες ΝΑΝΟΥ
Γριξοματόκλαδα με ό ρ χ ε ι ς λ ά γ ν ο υ

Θέλω τη, βε λό ν α σου να μ ε ------ / / κεντά / / - ■ - Μόνο εαένα η σταυοο ί Βελονιά. 1
Ε ν ν ο ε ί ς τ' αδύνατο (^Γ)δε

μπορώ;

Φλουριά χρυσά*** στο π η γά δ ι καρτερώ

ε,._ΡΑΦΤ_ϊ£... δε μου μ ιλ ά ς αν δε ντυθώ;
Φορέματα - α ηδίες

τ α μ ισ ώ

Δ Ε Ν / Ο Χ Ι / Μ Η / Α Λ Λ Α όσο πρ ο σ πα θ ε ίς
Με ρ ά β εις με

ο υ ρ λ ια χ τ ά ά ά ά .

Πόσο μπορείς;

Το σκήπτρο ΘΕΛΕΙ ιιά λι μάτια ξένα

Δαντέλα η, |____ I (αχ) Θα με π ν ίξ ε ι
Σ τ α σκούρα ά - ξ εν α ίσως με ρίξ ει
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Μετατροπή σε μοντερνιστικό ύφος
(Αγνώστου,«Έρωτος αποτελέσματα»)
ε λένε Ελενίτσα. Γελοίο υποκο αγκομαχήσαμε στα προκαταρκτικά, ξέρετε
ριστικό αρχαίου ονόματος μιας
αυτή είναι η Bardo, παλιά θεά του sex-άντε
γιαγιάς με alzheimer. Εγώ είμαι,
να πλησιάζουμε στο ψαχνό- τώρα προστα
γιαγιά, η Ελένη. 'Οχι, δεν είμαι η κόρητεύει
σου.τα δικαιώματα των ζώων, οικολογία,
Η εγγονή σου είμαι. Όχι, ούτε η Σβετλάνα
δικαιώματα όλων των έμβιων όντων, δικαι
ούτε ο παππούς. Είναι τα παραμύθια της
ώματα στην Τέχνη, αποδόμηση, Derrida και
δεν συμμαζεύεται, το sex ως δικαίωμα ...
που θυμάμαι κι αντί να κλάψω, θέλω να
λιώσω με τα χέρια μου το άσπρο της κεφάλι
ώωπα! Αράξαμε. Στο κρεβάτι όμως, γιαγιά,
με τα άδεια μάτια, στο πρόσωπο που αγά όλα ξαναγεννήθηκαν, νέα. Ανευρύσματα
της ύπαρξής μου, βαθύφωνα αρχαία μαδριπησα πολύ γιατί δεν είχα άλλον. Η κόρη σου
η Κατίνα έγινε Κατριν όταν πήρε τον πατέρα
γάλια...Ήταν καλά. Τόσα άσκοπα one night
stands γιαγιά -ευτυχώ ς δεν ξέρεις αγγλικά.
μου. Ανέβηκε. Πότε σε σουαρέ και πότε σε
γκαλά. Κάπου ανάμεσα με γέννησε κι εμέ Συναντήσαμε τον ήλιο χέρι με χέρι, το κα
φεδάκι ελληνικό, είχαμε αδειάσει από νου
να. Πώς, μυστήριο. Διαγωνίως και καθέτως
και τώρα στο απαράμιλλο κενό διέλαμπε η
στα σαλόνια και το ρετιρέ ακατοίκητο -μη
μαγεία.
σου κακοφανεί, γιαγιά. Ακατοίκητο ακατοί
Μετά από λίγες μέρες e-mail: Σ' αρέσουν
κητο, όμως τον άρπαξε τον χονδρέμπορο.
οι διαφυγές; Προτείνω Κουφονήσια. E-mail
Από Κατίνα μέχρι Κατρίν, τραχύς ο δρόμος
και πώς τον ανεβαίνεις; Έρποντας, γλείφο εγώ: ok. E-mail αυτός: Μετρώ τις ώρες, εί
μαι σε αναμονή νεροποντής. Μέσα στην
ντας και με τα κέρατά σου. Με γέννησε, με
αποθήκη
των στιγμών πώς να σε ξεδιψάσω
ξέχασε, απλό.
με ανέμους; E-mail εγώ: Ξέρεις ποιήματα;
Γι' αυτό τη μισώ, που δεν με ξέρει - για
Γράψε κανένα. E-mail αυτός:
σένα, λέω γιαγιά που δεν θυμάσαι πώς μου
σκούπιζες τα δάκρυα. Που δεν το βλέπεις
Τα μονοκοτυλήδονα και τα δικοτυλήδονα
ότι αν υπάρχω λίγο, είναι από σένα. Δεν σ'
ανθίζανε στον κάμπο,
έχω πια. Γιαγιά, θα σε σκοτώσω να ησυχά
μου το 'χαν πει στον Κλήδονα
σεις, να ησυχάσω. Θέλω να σου πω για το
και σμίξανε φιλήδονα
Γιωργάκη. Γελοίο υποκοριστικό, κι αυτός.
τα χείλια μας Μαλάμω.
Όλοι είλω τες μιας γελοίας παράδοσης.
E-mail εγώ: Χα! Χα!
Βέεεβαια, παραδοσιακές αξίες κι ο μπαμπάς
E-mail αυτός:
του «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» κι ο μπαμπάς μου
Γυμνή γυναίκα
«ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ». Γνωριστή
Το ρόδι που 'σπάσε
καμε τυχαία. Τυχαία; Καημένη Νινόν, Ελεήταν γεμάτο αστέρια.
νίτσα μεταποιημένη απ' το κοινωνικό μας

Μ

status. Τυχαία λοιπόν; Κούνια που σε κούνα
γε, Ελενίτσα, Νινόν και Νανά. Κανονισμένα
όλα. Όλα τυχαία, πλην επιμελώς προετοι
μασμένα από την «Κατασκευαστική» και
τα «Ναυτιλιακά». Αεράκι θαλασσινό στη
Μύκονο. Α, τι τύχη..., τυχαία συναντηθή
καμε. ΤΥΧΑΙΑ - εντάξει το εμπεδώσαμε. Ο
γιος μου ο Τζωρζ - η κόρη μου η Νινόν. Θα
θέλατε να πάμε μια βόλτα;. Ωραία φωνή αν δεν ήτανε «His master's voice». Βεβαίως,
μετά χαράς. Καλή φωνή κι εγώ, αν δεν ήτα
νε «my master's voice». Σ' ένα «καφέ» με
παλιές διασημότητες στους τοίχους. Αφού

Φρίντα
ΚολοβούΜήτσιου

E-mail εγώ; «Σε γνωρίζω από την κόψη...»
E-mail αυτός:
ΟΛΓΑ ~ ΒΟΛΓΑ
Αποφασιστικά ο ποταμός
τα βήτα του όλα γδύθηκε.
Πρώτα τους βράχους
τα βρύα μετά
τα βράδια, τις βοές του
τις βίδρεςκαι τα βότσαλα...
Όλγα πια,
Μπήκε στις πόλεις
Έβαλε ρούχα πρόκλησης
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Τα χείλη έβαψε
Κι άφηνε αρσενικούς σωρό
να την ποθούν.
Τα βράδια εκείνοι χάιδευαν
Της Όλγας- το κορμί
Που ήταν νερό και χάνονταν
από το στόμα και το χέρι τους
Τρελοί, απέλπιδες
πήγαν σε γέφυρες
έσκυψαν
Σκύφτηκαν ■
Έκλαψαν
και πήδησαν στον ποταμό
Αυτοκτονία, είπαν οι γνωστοί,
Μονάχα του βυθού
τα ψάρια και οι πρώην εραστές
το ήξεραν
από της κοίτης το αναρίγησμα,
πως ήταν η βουτιά στον ποταμό
η τέλεια ένωση
η τέλεια συνουσία.
E-mail εγώ: Δικό σου είναι; E-mail αυτός:
Το «σε γνωρίζω από την κόψη» σε ρώτησα
εγώ ποιανού είναι; E-mail εγώ: Λειτουρ
γείς κι από την μέση κι απάνω. Εύγε! E-mail
αυτός: Λειτουργείς ολόκληρη. Δυο φορές
εύγε! E-mail εγώ: Αυτή η Όλγα ποια είναι;
E-mail αυτός: Αυτή η Όλγα είσαι συ. Η Νινόν, η Ελενίτσα, η Ελένη, η νύχτα μου. Τα
πρωινά σου μάτια. Σου 'φερα και πασουμά
κια για τα δυο σου ποδαράκια μην κρυώσεις
στα πλακάκια κι αρρωστήσω εγώ. [Δεν το
διδάχθηκα στο Yale]. E-mail εγώ: Τότε πού;
E-mail αυτός: Δεν ξέρω. Θυμάμαι μόνο τον
ήχο από ένα ούτι στη Σκόπελο. Κι οι βάτοι
να με κοιτάζουν με τα μικρά σεμνά τους μά
τια, τα βατόμουρα. Παλιά. Το 'χα ξεχάσει.
Γιαγιά, αυτό ήτανε. Δικός μου. Θέλεις, λέει,
να σε πάρω με παπά και με κουμπάρο; Κι ο
δήμαρχος δεν με χαλάει, λέω. Κάνω χαζά
αστεία, το ξέρεις, για να μην κλάψω. Κι όπα,
να ο πατέρας μου. Αυτός που μου χαλάει
τα πάντα, μέσα έξω, γύρω κοντά και μα
κριά μου. Σκέφτηκαν, λέει, και ευχάριστο
που τα βρήκαμε, λέει, εκείνος ο Τζωρτζ κι
εγώ, η Νινόν, λέει. Πώς; Όλα τα ξέρει αυτός.
Τι δίνει μια περιουσία στα «παιδιά», λέει.
Χαρτί και καλαμάρι. Σκεφτόμαστε εδώ και
χρόνια, λέες σύμπραξη οι επιχειρήσεις, η
κρίση, η δύναμις εν τη ενώσει κ.λπ. Πρό
κειται για δισεκατομμύρια, το άριστο είναι
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να «δένονται» οι συμφωνίες, έτσι στεριώ
νουν οι δουλειές, λέει. Ρίξαμε αγκίστρι,
λέει, τσίμπησε ο νέος. Το κελεπούρι. Κι εγώ
στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου τα ξέρω
αυτά, λέει. Μην κάνω την υπεράνω. Όλα
μπίζνες είναι, γιατί δεν έβγαλα τα μάτια
μου με το γκρουμ του ξενοδοχείου, λέει. Ο
νεαρός είναι χρυσωρυχείο, αν είναι και κα
λός γ... (δεν το 'πε ο μπαμπάς) είναι σεμνός,
τόσο το καλύτερο, λέει. Αν πάλι όχι, δεν
χάλασε ο κόσμος. Η δουλειά, δουλειά και η
διασκέδαση, διασκέδαση. Είμαι μεγάλη πια,
να μην μου τα κάνει λιανά όλα...
Πα-τρο-κτό-νος. Ωραία λέξη. Πώς θα σκό
τωνε ο Ορέστης τη μάνα, τον πατέρα του
αν ήτανε γυναίκα; Με δηλητήριο: Να σου
θυμίσω ότι η Κατίνα σου, η Κατρίν η μάνα
μου, έφυγε μ' έναν Αραβα πρόπερσί; Μπίζ
νες κι αυτή. Ανοιχτή η πληγή μου στο λιθο
βολισμό. Πα-τρο-κτό-νος. Χτυπήματα σαν
σε πλήκτρα παλιάς γραφομηχανής. Κτόνος
Κτήνος. Το «πατρό» το σβήνω. Δεν υπήρξε
ποτέ.
E-mail εγώ: Φεύγω. Γυμνή απ'1τ' όνομά μου.
Σ' αγάπησα. E-mail αυτός: ΟΚ. Μαζί σου.
Πότε; E-mail εγώ: Ποιος είσαι; E-mail: Α υ
τός. Για όλους ο κανένας. Για σένα ο δροσε
ρός βοριάς, ο λειαντής της μνήμης σου και
της δικής μου.
Ξέρει κανείς πόσο κοστίζουν οι γαμήλιες
δεξιώσεις; Εγώ, ναι. Ασ' τους να την ετοιμά
σουν. Να φάει ψωμί κι ο εργαζόμενος. [Σο
σιαλιστική μπαρούφα, μ' αρέσει]. Αυτός. Ο
Γιώ ργος -ούτε Τζωρτζ ούτε Γιω ργάκης ούτε
Ζωρζ. Κι εγώ. Η Ελένη -ο ύ τε Νένα ούτε Νι
νόν ούτε Νανά. Τους αποκληρώσαμε επισήμως σήμερα.
Φεύγουμε. Χανόμαστε στον κόσμο των
ανθρώπων. Για προικιό μου, τα πασουμά
κια. Για διαβατήριο, ο βοριάς -κ ι όσο κρα
τήσει. Αιώνιος μόνον ο θάνατος. Κραταιή
ως θάνατος η αγάπη.
Το ποίημα «ΟΛΓΑ-ΒΟΛΓΑ» είναι
από την συλλογή Ορέων και θανάτων
του 8 .Σ. Παπακωνσταντίνου,
εκδόσειςΊβυκος, 1999.
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Ρομαντισμός

Κάποιες βραδιές σημαδιακές
Ξυπνούν οι πεθαμένοι
Τινάζουν χώμα κι έντομα
Και βγαίνουνε στη γύρα.
Στους σκονισμένους τους βολβούς
Είδωλα δεν υπάρχουν
Κι ο χρόνος, τα βαρίδια του
Δεν έχουν σημασία.
Πιάνουν να πουν
Μα τι να πουν με στόμα που δεν έχουν

Για ό,τι είχαν και χάσανε
Τα πλούτια, την αγάπη,
Τα σκοτεινά υγρά φιλιά,
Το σμίξιμο, τα ρόδα,
Το δέρμα π' ανατρίχιαζε
Στο φίδι που σερνόταν,
Την ευωδιά που οσμίζονταν
Και λίγωνε η καρδιά τους.
Τα χάσαν όλα οι τυχεροί
Και πόνο πια δεν έχουν.

Χριστίνα
ΚρυστάλΛη

Μεταποίηση από Ρομαντισμό σε Ρεαλισμό
(Edgar Allan Poe, «Το πορτραίτο»)
δεν πήγαινε καλά μ' αυτόν τον χάρτη. Το σί
εν συνάντησαν κανένα τρελαμένο
σάίκεντελά νεοχίπι, μουσική δεν
γουρο ωστόσο ήταν πως πεντακόσια μέτρα
ακουγόταν από πουθενά. Μόνο οι
πίσω είχαν δει ένα σαλέ. Φαινόταν το μόνο
ήχοι του δάσους. Που μέσα τους στριμώμέρος που θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια
χτηκε αιφνιδίως ένα σφύριγμα και ένας κο
και έτσι ξεκίνησε προς τα κει. Είχε αρχίσει
φτός μεταλλικός ήχος. Γύρισε και είδε τον
να νυχτώνει.
φίλο του σωριασμένο στο χώμα. Κατάλαβε
Το σαλέ ήταν χτισμένο στην πλαγιά του
πως είχαν χαθεί και ότι αυτό που ακούστη
βουνού. Μισό στον αέρα, μισό στα βράχια,
κε ήταν παγίδα για αγριογούρουνα.
το στήριζαν δυο τσιμεντένιες κολόνες μιΤόσα κλαμπ στο Βουκουρέστι και τόσες
σοχτισμένες γύρω γύρω με πέτρα. Το υπό
γκόμενες, κι εκείνοι έπρεπε να ψάχνουν
λοιπο ήταν ξύλινο αλλά ο ιδιοκτήτης είχε
στα βουνά ένα και μοναδικό γκομενάκι, τη
τοποθετήσει επίσης πέτρινες προσθήκες
Ρούξι, που τους έδωσε εκείνο το αναθεματι στα μπαλκόνια και ψηλά στη σοφίτα προ
σμένο φλάιερ για το ρέηβ πάρτυ στα βουνά,
σπαθώντας να μετατρέψει το σαλέ σε πύρ
μέσα στα δέντρα και κάτω απ' τα αστέρια
γο ή σε κάστρο ή σε ναό ίσως μεσαιωνικό,
και πάνω στο φεγγάρι. Καί τώρα έπρεπε να
γοτθικού ρυθμού στα πρότυπα της Μαύρης
Εκκλησίας που ήταν λίγο πιο κάτω, καμιά
κουβαλάει στην πλάτη του τον Νίκο λιπόθυ
πενηνταριά χιλιόμετρα, στο Μπρασόβ. Πρέ
μο και σε σοκ. Αν στη θέση του ποδιού του
πει να ήταν μεγάλος φαν του Τιμ Μπάρτον
Νίκου ήταν το κανισάκι της Ρούξι, θα το 'χε
και του Χάρυ Πότερ, αν σ' όλο αυτό προσθέ
κόψει στη μέση. Ευτυχώς, φορούσε εκείνα
σει κανείς και τα αγαλματένια λιονταράκια,
τα βαριά ορειβατικά με την ενίσχυση στον
δρακουλάκια και διαβολάκια διάσπαρτα
αστράγαλο. Γιατί δεν ήταν και σίγουρος ότι
στον προαύλιο χώρο καί στις γωνίες των
είχε χώρο στο σακίδιο για το πόδι του φίλου
μπαλκονιών. Ακόμα και το κουδούνι στην
του.
πόρτα έβγαινε μέσα απ' το στόμα ενός λιο
Το επόμενο καταφύγιο, σύμφωνα με τον
νταριού που είχε κέρατα τράγου.
χάρτη, βρισκόταν τρία χιλιόμετρα μπροστά
Ο Πέτρος χτύπησε το κουδούνι αλλά δεν
και προς τα πάνω. Σύμφωνα με τον ίδιο
χάρτη, είχαν περάσει το πλάτωμα που γι του άνοιξε κανείς. Κόλλησε το αυτί του στη
πόρτα αλλά δεν άκουσε τίποτα. Δεν υπήρχε
νόταν το πάρτυ πριν ένα χιλιόμετρο. Κάτι

Δ

Βασίλης
Κυριαζάκης
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χρόνος να γυρίσουν πίσω και ο καιρός είχε
χαλάσει παρ' όλο που στο διαδίκτυο δεν
έλεγε τίποτα για επιδείνωση. Έπρεπε να
μπουν μέσα. Άρχισε να βρέχει.
Ακούμπησε τον φίλο του στα σκαλιά και
κοίταξε την πόρτα με τον φακό. Ένα λεπτό,
λευκό καλώδιο ήταν σφηνωμένο στην κάσα
και κατέληγε σ' ένα μικρό κόκκινο λαμπάκι.
Συναγερμός οπλισμένος. Περπάτησε στα
πλάγια του σπιτιού κοιτώντας τα παντζού
ρια και τα παράθυρα. Τα πίεζε με την παλά
μη του μήπως κάποιο είναι από λάθος ανοι
χτό. Στο τέλος πήρε μια πέτρα και έσπασε
το τζάμι και έτσι άνοιξε και μπήκανε μέσα.
Κανένας συναγερμός δεν ήχησε.
Μέσα το σαλέ ήταν ζεστό. Διατηρούσε
ακόμα τη ζέστη απ' το τζάκι. Ο ιδιοκτήτης
δεν πρέπει να είχε φύγει πολλή ώρα και
πιθανότατα δεν θα αργούσε να επιστρέφει
γιατί λίγο πιο μέσα στην κουζίνα είχε άπλυ
τα πιάτα στον νεροχύτη, υπολείμματα φα
γητού, καπνιστό χοιρινό, πατάτες και ομε
λέτα, Μύριζε αυγά.
Εκεί στην κουζίνα, στο τραπέζι επάνω
ξάπλωσε το παρ' ολίγον πτώμα, τον Νίκο,
και με το κουζινομάχαιρο του έσκισε το πα
ντελόνι και τα κορδόνια του ορειβατικού. Η
κάλτσα του ήταν πηγμένη στο αίμα. Το αίμα
συνέχιζε να τρέχει. Την τράβηξε μαζί με το
ορειβατικό. Ο Νίκος παρέμενε αναίσθητος.
Δεν αντιδρούσε.
Άνοιξε το σακίδιό του και από τον πάτο
έβγαλε ένα ιατρικό κιτ. Δεν πήγαινε πουθε
νά χωρίς αυτό. Μέσα είχε γάζες, ράμματα,
ψαλιδάκι, λαβίδα, αντισταμινικά, κορτιζό
νες, παυσίπονα, αναισθητικά, οινόπνευμα,
οξυζενέ και πολλά άλλα και μεταξύ αυτών
και αυτό που θα έσωζε την κατάσταση. Βου
τηγμένο στη ζούλα απ' το Σφίντουλ Ιοάν, το
νοσοκομείο που έκανε γενική χειρουργική,
διάλυμα ατροπίνης και αδρεναλίνης ο ,ι σε
φυσιολογικό σε δεκάρα σύριγγα. Δυστυ
χώς όμως με βελόνα ι6 τζι. Αν για κάποιο
λόγο στο εμπόριο έπαυαν να κυκλοφορούν
άλλου είδους βελόνες και κυκλοφορούσαν
μόνο ι6 τζι, τα τζάνκια θα προτιμούσαν να
κόψουν την πρέζα παρά να κάνουν χρήση μ'
αυτό το πράγμα.
Αυτό το πράγμα του το κάρφωσε στον
μηρό, πάνω απ' το παντελόνι και οι φωνές
του Νίκου πρέπει να ακούστηκαν μέχρι το
ρέηβ πάρτυ που δεν βρήκαν. Ο Νίκος ξύπνη
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σε και άρχισε να βρίζει. Μαλάκα γιατρέ, το
γάμο-ρέηβ πάρτυ σου και την καριόλα την
γκόμενά σου. Και μετά άρχισε να μουγκρί
ζει, γιατί εν τω μεταξύ ο Πέτρος ανακουφι
σμένος που ο φίλος του συνήλθε άρχισε να
ασχολείται με το τραύμα. Πρώτα το έπλυνε
με φυσιολογικό ορό. Και μπόρεσε να δει ότι
το τραύμα ή τα πολλά μικρά τραύματα απ'
τα δόντια της παγίδας ήταν βαθιά αλλά δεν
είχαν πειραχτεί αγγεία. Ούτε το κόκκαλο.
Έτσι απλά έβαλε αντισηπτικό και το έδεσε
με μια γάζα σφιχτά για να σταματήσει το
αίμα. Δεν μπορούσε να το ράψει. Υπήρχε
κίνδυνος να μολυνθεί το τραύμα.
«Τι έγινε; Πού είμαστε;» ρώτησε μετά
από λίγο ο Νίκος. Ο Πέτρος του είπε ότι πά
τησε μια παγίδα και μετά λιποθύμισε, ότι
τώρα βρίσκονται στο σαλέ που είχαν προσπεράσει και ότι δεν μπορούσαν να φύγουν
γιατί έβρεχε και είχε νυχτώσει. Έπρεπε να
μείνουν εκεί μέχρι το πρωί που θα έπαιρναν
τον δρόμο προς τα κάτω. Του έβαλε ένα πο
τήρι χυμό πορτοκάλι που βρήκε στο ψυγείο
και σηκώθηκαν ν' ανεβούν τις σκάλες και
να βρουν ένα δωμάτιο στο πάνω πάτωμα
να περάσουν τη νύχτα.
Κατέληξαν σ' ένα από τα πίσω δωμάτια.
Ο Νίκος την έπεσε κατευθείαν στο κρεβά
τι. Ο Πέτρος άνοιξε το σλίπινγκ μπανγκ,
το 'στρώσε στο πάτωμα και χώθηκε μέσα.
Αναψε να κάνει ένα τελευταίο τσιγάρο πριν
κοιμηθεί. Τις στάχτες τις πέταγε σ' ένα πλα
στικό ποτήρι με λίγο νερό. Ο Νίκος άναψε
και αυτός ένα τσιγάρο. Θα είχε μια μικρή
δυσκολία με τον ύπνο λόγω της αδρεναλί
νης. Αναψε το πορτατίφ δίπλα στο κρεβάτι
και άρχισε να παρατηρεί το δωμάτιο.
Η διακόσμηση ήταν παλιά, ξεφτισμένη
και ανακατεμένη. Το κρεβάτι θύμιζε βικτω
ριανή εποχή, με κολόνες ανάγλυφες και
κουρτίνες που ήταν τυλιγμένες γύρω απ'
αυτές τις κολόνες και πιασμένες πάνω τους.
«Παλαιότερα, φαίνεται, ήταν πιο απλό τα
κρεβάτια να έχουν κουρτίνες και όχι τα πα
ράθυρα» σχολίασε. Το κομοδίνο που πάνω
του ήταν το πορτατίφ ήταν επίσης παλιό.
Το βερνίκι στις γωνίες ήταν ξεφτισμένο. Τα
χερούλια στα συρτάρια μεταλικά στριφο
γυριστά, οξειδωμένα ελαφρώς σε κάποια
σημεία. Έξυσε τη σκουριά με τον αντίχειρά
του. Το πορτατίφ, μπλε, πλαστικό απ' το
Ικέα. Στους τοίχους ήταν κρεμασμένες πολ-
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λες φωτογραφίες και μετάλλια και τρόπαια
από χειμερινά σπορ. Πού και πού ανάμεσά
τους παρεμβαλλόταν ένα σπαθί ή ένα τσε
κούρι ή μια ασπίδα. Απομιμήσεις αυθεντι
κών μεσαιωνικών όπλων. Έκανε να σχολι
άσει αλλά είδε ότι τον Πέτρο τον είχε πάρει
ο ύπνος και έτσι έμεινε να παρατηρεί μόνος
του τον χώρο και να προσπαθεί να ξεδια
λύνει στο μισοσκόταδο τοπία και πρόσωπα
στις φωτογραφίες.
Ως τα μεσάνυχτα τις είχε δει όλες και τις
είχε μελετήσει, στρέφοντας το φως σε δι
αφορετικές κατευθύνσεις και αλλάζοντας
γωνίες. Μπορούσε να πει ποιος μπορεί να,
ήταν ο ιδιοκτήτης, ποια η γυναίκα του. Ποια
θα μπορούσε να 'ταν η αδερφή του, ποια
τα παιδιά του. Πώς μπορεί να τον έλεγαν.
Αραγε αυτός ήταν που είχε πάρει το χάλκινο
μετάλλιο στο σλάλομ; Ο Νικουλάε Σταιτσέσκου ήταν ο ιδιοκτήτης;
Μία μόνο γωνία δεν είχε φωτιστεί. Η
γωνία πίσω απ' την πόρτα που είχαν διπλο
κλειδώσει και προς τα "κει έστρεψε το φως
του πορτατίφ. «Διάολε» είπε. Ένα γυναικείο
πρόσωπο τον κοίταζε. Ίσια στα μάτια. Ένα
κορίτσι που γινόταν γυναίκα. Έκλεισε τα
μάτια του, τα 'τρίψε και τα ξανάνοιξε. Δεν
τον γελούσαν. Ήταν ακόμα εκεί. Ήταν άλλη
μια φωτογραφία. Σηκώθηκε και πλησίασε
κουτσαίνοντας. Τον κοίταζε μέσα από ένα
μεγάλο βιβλίο, που ήταν ακουμπισμένο
πάνω σ' ένα στασίδι, μέσα από ένα coffee
table book. Ήταν τόσο όμορφη που ευχό
ταν να είναι πραγματική, με σάρκα και οστά
τώρα, εκεί μαζί του στο δωμάτιο.
Αφού έμεινε κολλημένος νατην κοιτάζει
κανένα πεντάλεπτο, άρχισε να γυρίζει τις
σελίδες ψάχνοντας κι άλλες φωτογραφίες
της. Ανακάλυψε πίνακες και ζωγραφιές.
Ώστε δεν ήταν φωτογραφία; Αλλά πίνακας;
Ένα πορτραίτο;

Ένα πορτραίτο. Ζωγραφική σε πίξελ.
Το λένε φωτογραφικό ρεαλισμό.: Ρεύμα
που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του εξήντα.
Έπρεπε να αποτυπώνει την πραγματικότη
τα με τη μικρότερη λεπτομέρεια. Τοπία, αν
θρώπους, πράγματα όπως είναι και όπως
υπάρχουν. Ο Νίκος είχε δει στο παρελθόν
πίνακες του Richard Estes, του Bertrand
Meniel, του Chuck Close, πίνακες που με
δυσκολία δεχόσουν ότι δεν είναι φωτο
γραφίες. Ωστόσο, ποτέ δεν είχε δει κάτι τέ
τοιο. Τόσο αληθινό. Τόσο πετυχημένο. Τόσο
όμορφο. Σου 'δίνε την εντύπωση πως, αν
της δάγκωνες τα χείλια, θα ματώνανε. Πως,
αν της έλεγες πόσο όμορφη είναι, θα κοκ
κίνιζαν τα μάγουλά της. Πως, αν της έλεγες
πως είναι ψεύτικη, θα έκλαιγε.
Στη διπλανή σελίδα, ήταν γραμμένες
πληροφορίες για τον πίνακα. Το όνομα του
ζωγράφου, ένα δύσκολο πορτογαλικό όνο
μα, οι διαστάσεις του, ογδόντα επί εξήντα,
τα υλικά που χρησιμοποίησε, λάδι σε καμ
βά, ο τίτλος. Ιζαμπέλ. Δεν θα μπορούσε να
είναι άλλος απ' το όνομά της. Ιζαμπέλ. Της
ταίριαζε. Ήταν αδερφή του ζωγράφου.
Ξεκίνησε να κάνει το πορτραίτο της όταν
έμαθε ότι είχε λευχαιμία. Εκείνη δεν το είδε
ποτέ τελειωμένο.
Ο Νίκος άνοιξε το ιατρικό κιτ του φί
λου του. Έψαξε και έβγαλε από μέσα ένα
διάτρητο μεταλλικό κουτί. Μέσα του ήταν
ένα νυστέρι. Το ακούμπησε ψηλά στη σελί
δα και με μια κίνηση ευθεία προς τα κάτω
έκοψε τη σελίδα. Θα την έπαιρνε μαζί του.
Θα την τύλιγε σαν πάπυρο και θα την έκρυ
βε στο σακίδιό του. Ή θα την κράταγε χύμα
στα χέρια για να μην την τσαλακώσει. Πριν
απ' αυτό όμως, θα την κρατούσε κάτω
απ' το φως της νύχτας που έμπαινε απ' τα
παντζούρια και θα ψιθύριζε: Είναι ατόφια η
Ζωή.
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Μετατροπή ρεαλιστικού κειμένου σε μοντερνιστικό

Ιοκάστη ή η αυτοκτονία (απόσπασμα)
Μαγδαληνή
Μπεκρή

ερικες φορές μου 'ρχεται
να σου ουρλιάξω: φέρε μου
πίσω τις αναμνήσεις μου. Και
ξέρω πόσο φριχτά αντιφάσκω με όσα σου
'λεγατότε.

«Μ

Ό,π έχει να κάνει με τον έρωτα είναι κα
θαρό.
Όταν σε κράτησα στην αγκαλιά μου για
πρώτη φορά, ήταν σα να έτρεχα να συνα
ντήσω τον εαυτό μου και το σόμπαν την ίδια
στιγμή. Ήξερα ποια ήμουν, δεν ήξερα ποιος
ήσουν, ήμουν δική σου, σε είχα ολόδικό μου
και τίποτε πια δεν είχε σημασία.
Τρεις μέρες και τρεις νύχτες κράτησε
αυτή η πρώτη αγκαλιά. Ένιωθα γύρω μου
τον χρόνο να πυκνώνει και έκλαιγα και πνι
γόμουν και κυλούσα και χόρευα και πονούσα και φώναζα. Καιγόταν όλη μου η ζωή.
Αλλά εσύ ήσουν μέσα μου και πολύ μακριά.
Ούτε που το κατάλαβα πώς έγινε. Ήμουν
τριάντα οκτώ χρονών, δεν ήμουν κοριτσάκι.
Έφτασες τσακισμένος από τον πυρετό. Τα
μάτια σου έκαιγαν και λαμπύριζαν. Τα ρού
χα σου σκονισμένα και πεινούσες. Έγλειφες
συνεχώς τα χείλη σου. Αγωνιζόσουν να τα
δροσίσεις.
Ήθελα να σ' αγκαλιάσω. Να σε φιλήσω
και να πάρω από το σώμα σου τον πυρετό.
Δεν έβλεπα άλλο δρόμο για να ζήσω. Είχα
ανάγκη να σ' ερωτευτώ. Ήταν τόσο επικίν
δυνο, που δεν μ' ενδιέφερε να μάθω τις συ
νέπειες. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα φοβηθεί
τόσο πολύ, ίσως τη μέρα που σε πήραν για
τον Κιθαιρώνα. Αλλά την ίδια στιγμή ήξερα
ότι ζούσα ό,τι ομορφότερο όριζε η μοίρα
μου.
Η φήμη σου είχε γεμίσει ολόκληρη την
πόλη. Τα μαύρα μάτια σου, ο τρόπος που
περπατούσες, τα σγουρά σου μαλλιά κι
αυτό το μυαλό σου που μας το στείλαν οι
θεοί για να μας σώσει. Πού να το φαντα
στούμε ότι αυτή θα ήταν η παγίδα μας;
Μέχρι να σε γνωρίσω, ούτε κι εγώ το είχα
υποψιαστεί πως θα γυρνούσε ο κόσμος μου
ανάποδα για σένα.
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Μόνον ο Κρέοντας το είδε απ' την αρχή.
Εκείνος ήξερε πως αγαπώ τους έξυπνους
ανθρώπους. Όλη μου την ζωή άλλωστε δί
πλα τους την πέρασα. Ακόμα κι όταν δεν
τους είχα κοντά μου, τους είχα μέσα μου.
Τους έτρεφα με το αίμα μου και γιγαντώνο
νταν και κατακτούσαν την ψυχή μου. Ρου
φούσαν όλο της το βάθος.
Ανήκες σ' αυτό το υπέροχο καταραμένο
είδος. Από τη μέρα που σε γνώρισα, είχα
ανάγκη τον έρωτά σου για να ζήσω. Μόνον
όταν η ανάσα μου μπορούσε να κόβεται απ'
τον πόθο, μόνο όταν ο φόβος μήπως γκρε
μιστώ με έφτανε μέχρι την τρέλα, μόνο
όταν το μυαλό μου ξεχείλιζε από σένα, όταν
η μήτρα μου γευόταν αχόρταγα το σπέρμα
σου, όταν ένιωθα να ξεπερνάω τα όρια της
λογικής και να ξεφεύγω, μόνο τότε μπο
ρούσα να υπάρχω. Ο άλλος χρόνος, ο κανο
νικός, της ηρεμίας, της καθημερινότητας ή
της σιωπής ήταν ο θάνατός μου.
Τώρα τίποτα πια δεν είναι όπως πριν. Και
ενώ δεν ξέρω καν τι σημαίνει αυτό, ξέρω
σίγουρα πόσο πολύ πονάει. Ο χρόνος μέσα
στο σπίτι κυλάει δύσκολα. Κάτι που ήταν
κατακτημένο, που κανείς δεν το σκεφτό
ταν, που έτρεχε αβίαστα, σαν ένα ποτάμι
από στιγμές, τώρα μαγκώνει πάνω στο δέρ
μα μας, γδέρνει, τσούζει, ματώνει, αρπάζει
τις στιγμές και τις συνθλίβει, τους αφαιρεί
το νόημά τους, το λόγο της ύπαρξης τους,
μας αδειάζει, μας εξουθενώνει.
Χθες βράδυ, είδα στο όνειρό μου ότι
κάναμε έρωτα. Έγινε απλά, σχεδόν φυσι
κά, όπως κυκλοφορεί κανείς με τις πυτζάμες μέσα στο σπίτι ή αναπνέει ή πίνει νερό.
Όταν ξύπνησα, δεν πονούσα όπως τις άλλες
φορές. Ένιωθα μόνον το κενό της πλάνης
του ύπνου.
Φυσάει ένας γλυκός νοτιάς που σε κάνει
να νιώθεις πως τη ζωή ακόμα κι όταν μα
τώνεις, κυρίως τότε, αξίζει να τη ζεις βαθιά
και ουσιαστικά. Όμως εμάς καμιά κανονι
κή σκέψη, κανένα ανθρώπινο αίσθημα δεν
μπορεί να μας χωρέσει. Το κατάλαβα τη
μέρα που άφησα τον πατέρα σου νά σε σύ

Ις τ ο ρ ια
ρει από την αγκαλιά μου και να σε στείλει
στο σκοτάδι. Το αισθάνομαι και τώρα.
Κάθε πρωί που ξυπνάω, κοιτάζω το πρό
σωπό μου στον καθρέφτη. Τρομάζω. Ένας
παραμορφωμένος θάνατος παραμονεύει.
Με κοιτάζει ίσια στα μάτια. Δακρυσμένα,
σκοτεινά, δαμασμένα από τη δυσκολία της

της
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νύχτας, από τη συναίσθηση μιας ήττας που
αρνείται πεισματικά να γίνει παραδοχή. Χα
μογελάει ευχαριστημένος».
Η Ιοκάστη κι ο Οιδίποδας αγκαλιάζονται.
Κάνουν έρωτα για τελευταία φορά. Με φό
ντο την αιωνιότητα.

Μοντερνισμός

Πίσω απ' τους καλαμιώνες, τα βούρλα, τα
αλμυρίκια.
Πράσινες μπάρες, βαριές μυρουδιές.
Δίπλα ο Αλιάκμονας.
Χοντρή άμμος
νοτισμένα βότσαλα
λερωμένες κροκάλες
γδαρμένα ξύλα.
Άβολα που είναι- ξέμαθα. Μούδιασε το
μυαλό.
Μπροστά ο μύθος του Μάρτη -πόσο μικρός
φαίνεται- και ο δρόμος σε γαλάζιο φόντο,
χωρίς άνοιξη και ζωή.
Θύμηση Ζωής
Πέρα, ομίχλη
Γραμμένο πάνω της τ' όνομά σου
Μουσκεμένα όνειρα
Τι να κάνω; μου κλάφτηκες
Βαρύς ήταν ο γδούπος, μύριζαν υγρασία
τα μαλλιά της, αράχνες ψηλά στις γωνίες
Κόκκινο, γαλάζιο φως μέσα στη φορμόλη,
λευκές μπλούζες, κουφός λυγμός
Ποιο νούμερο; δεν έχω νούμερο.
Δεν αντέχω τη στολή
Ω θεέ μου, κόλλησε στο δέρμα μου. Να
το ποτάμι, να, να φτάνω, αχ να ξύσω την
πλάτη μου εδώ, εδώ
Δεν προφταίνω
Μείνε να σε μυρίζω, μα όχι κοντά μου, σε
φοβάμαι, όχι πολύ κοντά μου. Μόνο να σε
νιώθω, να αισθάνομαι τη δροσιά σου, να
γεύομαι την ανάσα σου

Θα κατέβω στο σπίτι.
Πόσα χρόνια! Πώς μίκρυνε έτσι; Η φτελιά,
το μουτράκι της, η δάφνη, η περγολιά, τα
μάτια της. Αχ τα μάτια της...
Εγώ πώς μίκρυνα έτσι;
Πάλι θα φύγω, πάλι θα την αναζητήσω.

Νίκος
ΜπΛάνχζας

Παντού η βουερή σιωπή της
Πάλι με τρομάζει,
πάλι την ακούω καθαρά
Γύρω η πλατεία, λαχειοπώλες, πρεζόνια,
βιαστικοί, βαλίτσες με ρόδες, περίπτερα,
κουλουρτζήδες, χέρια απλωμένα, μπάτσοι,
λερό σκοτάδι, άδειες βιτρίνες, πυκνά ρολά,
χιλιάδες σπίθες οι προβολείς, υγρασία,
ρίγη, βρομισμένο χνώτο

Παντού η βουερή σιωπή σου.
Ήρθες la mia luna -θυμά σ αι- μα δε σε
φτάνω, χαμήλωσε το πέταγμά σου.
Σε θέλω έτσι, καλά είναι
Είμαι πολύ κουρασμένος. Θέλω να
ξαπλώσω πλάι σου, θέλω να κοιμηθώ, να
κοιμηθώ...
Κρινάκι της Σύρας είμαι στα χέρια σου
Όλα γυρίζουν, ζαλίζομαι
μη με σφίγγεις, δεν μπορώ να αναπνεύσω,
πνίγομαι. Ουφ...
Σε μυρίζω.
Μη με πετάς, μη με πετάς...
φίλησέ με να βγάλω φτερούγες
χορτασμένος να φύγω, να φύγω
να'ρθω να σε βρω
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Μετατροπή από Ρεαλισμό σε Ρομαντισμό
(Λ. Παπαδιαμάντης, «Η Φόνισσα»)

Έφη
Ντασκαγιάννη

Κόρη μου εσύ, μονάκριβη και μοσχαναθρεμένη
Μην ξεθαρρεύεις και τραβάς πέρα προς ίο πηγάδι
Τι θε να βγει η Φραγκογιαννού στον πάτο να σε ρίξει...
«Να νιώθουν, άραγε, οι ψυχές κι από τον άλλο κόσμο;
Κι αν μάνα μου είσαι και πονάς στον πόνο το δικό μου
Σημάδι στείλε, δείξε μου· συ πήρες μου την κόρη;
Κοντά μου φέρ' την, υστερνή φορά για ν' αντικρίσω
Αλλιώς, ανάπαυση μη βρεις στου πέλαγου τα βάθη...»
Μαύρος σκοτείνιασε ο γιαλός, εχάθη το φεγγάρι
Και τα τριζόνια σίγησαν και τα πουλιά λουφάξαν
Και στο ξωκλήσι τ' Αϊ-Γιαννιού καντήλι πια δεν καίει...
Που οργίστηκαν οι ουρανοί, λυσσομανά ο αγέρας
Τα κυπαρίσσια λύγισαν, τα μνήματα ραγίσαν
Κι εμάνιασεν η θάλασσα κι εθέριεψεν το κύμα
Και πέσαν χίλιοι κεραυνοί, χίλια σκαριά τσακίσαν...
Κι ως έδερναν τα κύματα τον βράχο του Αϊ-Σώστη
Λευκός της θάλασσας αετός βουτά, στον πάτο φτάνει
Ζάλο βαρύ φορτώνεται, αργό το πέταγμά του
Πετάει ζερβά, πετάει δεξιά και στη στεριά διαβαίνει
Και χαμηλώνει τα φτερά τη γραία ν' απιθώσει...
Μαύρο είναι το τσεμπέρι της, το χράμι έχει στην πλάτη
Το καλαθάκι της κρατεί και το ραβδί στο χέρι
Μα μέσα στις παλάμες της μαύρα έχει τα σημάδια...
Και σαν από τα μάτια της την άμμο αποτινάζει
Πέφτει στα γόνατα, θρηνεί, μαδάει τα μάγουλά της:
«Αγιε μου Γιάννη μου Κρυφέ, βαριά τα κρίματά μου ,
Δεν ημπορώ, δε δύναμαι στον τάφο να ησυχάσω
Πολλές οι αμαρτίες μου, πικρά έχω μετανιώσει
Που ανέβηκα γι' αυτό στη γης, συχώρεση για νά βρω
Και τες ψυχούλες πό 'βλαψα εγώ θε να γλυκάνω
Εγώ θα γένω η μάνα τους, εγώ η παρηγοριά τους...»
Αστραψε λάμψη φοβερή, φώτισαν τα πέλαγη...
Κι άνοιξε ο ουρανός στα δυο κι ο Βαπτιστής εφάνη
Τρίχινο έχει το ρούχο του, ξυπόλητα τα πόδια
Στο χώμα σέρνεται η Γιαννού, σαν ψάρι σπαρταράει:
«Άγιε μου Γιάννη, σχώρα με, λύτρωσε την ψυχή μου
Σαράκι τρώει τα σωθικά, μα η σάρκα μου δε λιώνει

Που τες ψυχούλες πό 'βλαψα σκέφτομαι νύχτα μέρα
Κοντά τους θέλω να βρεθώ, να τες παρηγορήσω...»
Μεριάσανε τα σύννεφα, προβάλλουν πέντε αγγέλοι
Οπού 'χουν άσπρα τα φτερά, χρυσές τις φορεσιές τους
Το πέταγμά τους αλαφρύ, τη γέρισσα ζυγώνουν:
«Σήκω, Χαδούλα, σίμωσε, εδώ είναι τα παιδιά σου...»
Κι ως στρέφει αυτή την κεφαλή, τις κοπελούδες βλέπει
Σπαράζει μ' αναφιλητά, στην αγκαλιά τις κλείνει
Στα μάτια όμως δεν δύναται η Γιαννού να τις θωρήσει
Ντροπή φωλιάζει στην καρδιά, όνειδος στην ψυχή της...
Κακία όμως δεν βαστούν οι αθώες οι ψυχούλες
Κι όσους τις έβλαψαν σχωρνούν, γρήγορα λησμονούνε...
«Παίξε μας, μάνα, φίλα μας, γλυκά τραγούδησέ μας..,»
Από κοντά τρέχει η Γιαννού, δεν τους χαλνά χατήρι...
Τις δυο κρατεί στην αγκαλιά, τις άλλες απ' το χέρι
Στα περιβόλια σεργιανούν προς τα Μνημούρια πάνε
Κι όλα της γης τα ζωντανά ριγούν στο πέρασμά τους
Και τα πουλιά βουβαίνοντας κουρνιάζουν στη φωλιά τους...
«Κόρες μου, εδώ στο ξέφωτο θα υφάνω τα προικιά σας
Της Βενετιάς μεταξωτά, της Πόλης τα βελούδα
Απροίκιστες, ωσάν εμέ, στον γάμο δεν σας στέλνω
θε να 'στε οι εμορφότερες, νυφούλες σα ντυθείτε...»
Και το φεγγάρι χλώμιασε κι η κουκουβάγια σκούζει:
«Έλα, κυρά, στα συγκαλά,,, Προικιά στον άλλο κόσμο;»
Μα οι κοπελούδες χαίρονταν, χορεύαν και γελούσαν:
«Πώς θε να υφάνεις, μάνα μας, και πού 'ναι ο αργαλειός σου;»
«Εγώ είμαι μάγισσας γενιά»... Και το ραβδί της πιάνει
Και δίνει μια στον άνεμο και να σου ο αργαλειός της
Πο 'χει χρυσά τα χτένια του, σαΐτες ασημένιες
Μα μαύρο το στημόνι του, και τα λανάρια μαύρα...
Και ματαπιάνει το ραβδί και τρεις στροφές το φέρνει
Θροΐσαν τα φυλλώματα, σούρθηκεν ο αγέρας
Κι επρόβαλαν τα ξωτικά, της νύχτας θυγατέρες
Κόρες λιγνές, καμαρωτές, φεγγαρογεννημένες...
Ημια τραβάει στον αργαλειό κι η άλλη στην ανέμη
Κι η τρίτη η μικρότερη ρόκα κρατεί και γνέθει...
Σαράντα νύχτες ύφαιναν, έγνεθαν και κεντούσαν
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Και σαν απόκαμαν αυτές, οι αράχνες αρχινούσαν
Στον αργαλειό μαστόρισσες, στη ρόκαφημισμένες...
Και τότε οι κόρες της νυχτιάς, έπιαναν το τραγούδι
Ουράνιες οι φωνούλες τους, γαλήνευεν η πλάση...
Και τα πουλιά ξεθάρρευαν, μαζί τους κελαηδούσαν...
Κι ένα πουλάκι κάθησε στον αργαλειό από πάνω:
«Σύρε, πουλί μου, ναχαρείς, τη Δελχαρώ να φέρεις
να ιδεί τη θυγατέρα της, την αδικοπνιγμένη...»
Σαν έφτακε η βαριόμοιρη, αρπάζει το στερνό της
Σφιχτά στον κόρφο το κρατεί που στέρεψε απ' το γάλα
Και σκούζει και μοιρολογεί και σκίζει τα σκουτιά της
Κι ύστερα παίζει και γελά, χίλιες χαρές του κάνει...
Κι ήτανε το κορμάκι του πάγος σαν το μαρμάρι...
Θωρεί και τη Φραγκογιαννού που μαύρο δάκρυ χύνει:
«Πώς μπόρεσες, μανούλα μου, ποιος δαίμονας σε
πήρε;»
«Στα μάτια σου δεν δύναμαι, κόρη, να σ' αντικρίσω
Τι είναι βαρύ το κρίμα μου κι ο πόνος μου περίσσιος
Όπου δε βρίσκω αναπαμό κι η σάρκα μου δεν λιώνει...
Που γύρισα γϊ αυτό στη γης, συχώρεση για νά βρω
Και τες ψυχούλες πό 'βλαψα εγώ θε' να γλυκάνω
Εγώ θα γένω η μάνα τους, εγώ η παρηγοριά τους...»

Και πιάνει τότες το ραβδί και τρεις στροφές το φέρνει...
Κι ανοίγει ο ουρανός στα δυο κι ο Άγγελος εφάνη
Ρομφαία φλόγινη κρατεί, χρυσά είναι τα φτερά του
Ξωπίσω του άτια φτερωτά στον άνεμο καλπάζουν
Που σέρνουν άμαξα λαμπρή, ντυμένη στα βελούδα...
«Ήρθεν η ώρα, κόρη μου, να σ' αποχωριστούμε
Προτού να βγει ο Αυγερινός κι η μέρα να χαράξει
Ένα μονάχα σου ζητώ, τράβα στον Αϊ-Γιάννη
Και το καντήλι πό 'σβήσε σύρε για να τ' ανάψεις...»
Και πέφτει τότε η Δελχαρώ στης μάνας την αγκάλη
Στερνή φορά για ν' ασπαστεί, συγχώρεση να δώσει..,
Απόκαμε η γριά Γιαννού· στην άμαξα ανεβαίνει
Σφιχτά στην αγκαλιά κρατεί τις πέντε κοπελούδες
Από κοντά τα ξωτικά, της νύχτας οι υφάντρες
Προικιά στον κόσμο ζηλευτά στην άμαξα ανεβάζουν
Της Βενετίας μεταξωτά, της Πόλης τα βελούδα
Θε να 'ναι ο γάμος ξακουστός, πέρα στον άλλο κόσμο.,.
Κι ως μάκραινεν η άμαξα κι υψώνονταν στα νέφη
Αγέρι φύσηξε απαλό, της θάλασσας μελτέμι
Που θρόισαν οι φυλλωσιές και τα πανιά φουσκώσαν
Και στον Αι-Γιάννη έκρουσανχαρμόσυνα οι καμπάνες...

Μετατροπή οε ρομαντικό ύφος
(Πάνος Θεοδωρίδης, «Ωδη στα πουλιά»)
Πουλιά σωπάστε μια στιγμή! Η αγάπη μου κοιμάται.
Στρώμα βαρύ απ' το δάκρυ της που πότισε τους τοίχους.
Απ' τ' ανοιχτό παράθυρο κανείς δεν με θυμάται
κι η πόρτα επτασφράγιστη για τους δικούς της ήχους.

Χρίστος Γ.
Παπαδόπουλος

Κάποτε θ' ανταμώσουμε σε μια λερή ταβέρνα.
Ίσως μεθύσουμε μαζί! Και στη βαριά μας ζάλη,
στο πιο βαθύ της όνειρο θα μου φωνάζει πέρνα!
Μα έρωτας και θάνατος θα πλησιάζουν πάλι,
Πουλιά σωπάστε μια στιγμή! Η αγάπη μου κοιμάται
Κι άγρυπνος στο προσκέφαλο κρατάω μετερίζι,
γιατ' η καρδιά στα στήθη μου χτυπάει μα φοβάται
γι' αυτό το μαύρο τ' άγνωστο που ακούει να ροχαλίζει.
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Μετατροπή σε Μοντερνισμό
(Σωτήρης Δη μητριού, «Με νύχια και με δόντια»)
Μαρίνα
ΠαπαδοποάΛου

Ρυτίδες από χώ μα στην αιώνια πληγή του ξύλου, του εσταυρωμένου ζώου στον κήπο των
^λαιών, μισόν αιώνα βόρβορο ήπια, στη λεπρή Γεθσημανή των ζωντανών νεκρών.
Χόρεψα μέσα μου τον τρόμο σε ένα κομμάτι ανόσιο, μικροί λερναίοι δισταγμοί
στρίμωχναν μέσα μου τα χρόνια, κάθαρμα ιερόσυλο,
έκαθάρην άγκαθινός χρυσοκάνθαρος,
στα χέρια μου μέσα πλαντάζεις, ιερό τέρας, με την ιερή νόσο,
ο μου κολλάς το στόμα σου στο δικό μου, ω αποτρόπαιε ερμαφρόδιτε βίσωνα, ο
παράταιρο της φύσης υστέρημα, ω πλάσμα απαστράπτον, ο ζων εν παραλύσει,
Δυο μαύρα περιστέρια κλέβουν της Λάχεσης το αδράχτι, ξηλώνουν περήφανα το
αρχέγονο υφαντό, λευκό εξαγνισμό περνούν στη ρόκα, να ντυθεί ο μαύρος χυλός του
Σιλωάμ στο χρώμα των ματιών του λύκου.
Στενέψαν στα παπούτσια οι αφρικάνικοι ρυθμοί, η σάμπα του Ντέρμπαν γέμισε το
δωμάτιο μια απέραντη υγρή ανατριχίλα από υγρές νιφάδες μπλε κοβαλτίου, σαν πέπλος
κάθισε πάνω σε σώμα τρυφερό, μωρουδιακό, ζωγράφισα τη γέννησή του,
τον αγαπημένο μου πίνακα της μπλε περιόδου
έσκυψα και φίλησα.

Μετατροπή σε Μοντερνισμό

modern Faust
Κωνσταντίνα
Πίστα

^°· υ °* υ °· Raphael

le t s rap:

Τούτος δω ο πλανήτης που λέγεται ΓΗ
Γύρω απ' τον Ήλιο κάνει ζωής ΠΗΓΗ
Αστράφτει και λαμποκοπάει, είναι
εκπληκτικός
Δόξα να έχει ο μάστορας ο καταπληκτικός
ΥοΙΥοΙΥοΙ Gabriel GO NEXT
Η νύχτα γίνεται μέρα και δωσ' του ΞΑΝΑ
Το φως γίνεται σκοτάδι, το 24ωρο ΠΕΡΝΑ
Λόγγοι κάμποι θάλασσες και ΒΟΥΝΑ
Όλα αυτά η γη γύρω τα ΓΥΡΝΑ
YoiYolYo! Michael YOUR TURN
Τι και αν βρέχει και αν φυσάει και αν
ΒΡΟΝΤΑ
Μπάρες καταιγίδες κανείς μας δε ΜΑΙΑ
Εσένα Ω Πλάστη όλοι μας ΔΟΞΑΖΟΥΜΕ
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Κοντά σου φτερουγίζουμε και
ΗΣΥΧΑΖΟΥΜΕ
ΥοΙΥοίΥο! CHORUS ANGELS
Αστράφτει και λαμποκοπάει, είναι
εκπληκτικός
Δόξα να έχει ο μάστορας ο καταπληκτικός
WORD Β
Τώρα σεις βουλώστε το, τις μπούρδες σας
τις είπατε
Την ευκαιρία να πείτε προκοπής κουβέντα
φτύσατε
Μεφίστο με λεν εμένα, είμαι πνεύμα
πονηρό
Να κάνω τις παγαποντιές μου πάντα
επιχειρώ
Δε χάνω χρόνο μιλώντας για ήλιους
και βουνά
Έχω άλλα σχέδια δεν είμαι τώρα για
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λόγια χαζά
Αρχοντα μου να σου πω για το καημένο
τ’ ανθρωπάκι
Έξυπνο πήγες το 'κάνες του 'δωσες
και μυαλουδάκι
Καλύτερα να τ' άφηνες σαν το χαζό
το κουταβάκι
Παρά που το κάταντησες της γνώσης
το σκλαβάκι

Μπα, αν είναι ν' ασχολούμαι μόνο με
νεκρούς
κάλλιο να πιω κώνειο
Οι ζωντανοί έχουν πλάκα, αυτούς τους
κάνω
γούστο
Μα άσε με ανενόχλητο μη μου χαλάς το
μούστο
ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΟΧΩΡΑ

ΠΑΛΙ ΓΚΡΙΝΙΑΖΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΔΩ ΟΥΣΤΙίί
Είπες, άρχοντά μου, κάτι για τον δούλο σου
ΦΑΟΥΣΤ?
ΜΙΛΑΣ ΓΙΑΤΟΝ ΓΕΡΟΤΟΝ ΣΟΦΟ ?
Ω! αρχοντά μου αυτό που λες εσύ σοφό
Στο χωριό μου εγώ αυτόνα λέω τρελό.
Όλο ψάχνει σε ουρανό και γη
Πού 'ναι η χαρά δεν ξέρει να δει
Χαμπάρι το 'χει πάρει πως το μυαλό
του χάνει
Πάει, άρχοντά μου, τ' αρνί σου 'φύγε
απ' τη στάνη
ΕΧΕΙ ΜΥΑΛΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΑΜΑΙ, ΞΕΡΕΙ ΤΙ
ΚΑΝΕΙ
Μμμμμμ, θέλει για δαύτον η αφεντιά σου
στοίχημα να βάλει?
ΒΑΡΕΘΗΚΕΣΤΑ ΚΑΖΑΝΙΑΣΟΥ ΠΟΝΗΡΟ
ΔΑΙΜΟΝΙΟ?

Ω! Αρχοντά μου ευχαριστώ, μεγάλη μου
δίνεις
φόρα
Να πηγαίνω όμως τώρα εγώ μη χάνω κι
άλλη
ώρα
Ναχάσω το στοίχημα ίσως είναι πιθανό
μάλλον όμως τον σοφό φίδι θα φάει
φαρμακερό
ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΩΣ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ ΕΧΕΙ
ΠΛΑΚΑ
ΓΕΛΙΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΕΡΝΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ
ΒΛΑΚΑ
Τι καλό που είναι μαζί μου το ενάρετο
το γεροντάκι
Αλήθεια είναι πως δεν μπορεί χωρίς Θεό να
υπάρχει διαβολάκι

Απόπειρα μεταγραφής κειμένου σε μεταμοντέρνο ύφος
(Γεώργιος Βιζυηνός, «Το αμάρτημα της μητρός μου»)
Στ ' ασπρα, ζητώ
Σαν βγει η ψυχή με θα να το τρέξω
Στενό τα μαύρο, πολυφόρετο, [μπανάλ]
Σαράντα νύχτες
Σιγανά
Στο ι στήθος είχα γείρει
Σώμα μισώ(ό)
Στους δρόμους χάθηκα
Σσσσς
Σώπαινε [η κατάστασις βαίνει]
Σώπαινε [ολονέν εδεινούτο]
Σου ορκίζομαι μάνα

Στο γάλα που δεν βύζαξα
Σε λέγαν αννιώ ή κατερίνα
Στόμα μυρωμένο
Σαν να ξεχνώ
Σε ηλικία γάμου θα σουν
Σχεδόν ηυξήθης,
Σχεδόν ανετράφης
Σχεδόν υπανδρεύθης;
Σχεδόν
Σε
Σκότ(ο)ωσ
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

Εύα
Σπαθάρα
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Μετατροπή σε μοντερνιστικό ύφος ενός μανιάτικου μοιρολογιού
Ελένη
Σωτηρίου

Οσμή
Χώμα
Θλίψη
Ήττα
— Κι είναι καλύτερα εκεί στον Αλλο Κόσμο;
— Είναι καλύτερα χωρίς*
Χάσμα
Θάνατος
Ωμοφαγ ία
Νέκρωση

Μετατροπή σε ποίημα μοντερνισμού
(Γκυ ντε Μωπασάν, Διήγημα «Νύχτα»)

θοδωρής
Τόλης

Νερό η νύχτα,
και το ρολόι θα μιλά για ένα Παρίσι χαμένο.
Ίσως αυτό είναι ο ύπνος.
Γεννά ουρανούς που εξαφανίζουν περαστικούςκαι τότε μοιάζουμε.
Σε κάρβουνο και σε σύννεφα περιφέρομαι,
εν μέρει οδηγώντας για το ποτάμι.
Σε μαύρες σταγόνες και βραδινές τελείεςη νύχτα στάζει παντού.

Σωτήρης Δημητρίου, «Με νύχια και με δόντια»
Ρΐα
Φελεκΐδου

28

Ξέρει ο πατέρας
πως κάποια απ' τα σαλεμένα πνεύματα
κατοικούν στα πόδια του γιου του.
Με τη μουσική ανασταίνονται
αστράφτουν και χοροπηδούν.
Ανήμπορος να τα συμμαζέψει
και συνήθως το βλέμμα του αλλάζει
κατεύθυνση. /
Και έτσι δεν βλέπει -π οτέ δεν είδετους κόσμους που στήνει ο μαρμαρωμένος
γιος του.

Εκείνος που ποτέ δεν γεννήθηκε
χτισμένος μέσα στο μειονεκτικό κορμί
Νεκρός από πάντα
την ώρα του χορού ωστόσο,
υπομονετικός εργάτης στα μετόπισθεν
καθοδηγεί τα βήματα
στους δρόμους του ζεϊμπέκικου.
Δεν υπάρχει χώρος για αλλαγές στο
δωμάτιο όμως.
Ούτε και αλλού τους έπαιρνε να

Ιστο ρία
προσδοκούν ανάσταση
-κάποιου είδους.
Και έτσι δεν πειράζει ‘ τόσο.
Αφοσιωμένος εκείνος...
Στον χορό του Ζαλόγγου σύντομα
Μόνο που ακόμη δεν το ξέρει.
Τα μάτια του, δυο χτυπημένες φτερούγες,
δεν σταματούν να μιλούν
με κόκκινους φθόγγους.
Και εκεί που λες πως θα πετάξει
Λοξοδρομεί χορεύοντας και χιμάει
Στον εξολοθρευτή
Στον δωρητή
Της ζωής του.
Χτυπιούνται.
Πατέρας και γιος.
Θύτης και θύμα.
Θύμα και θύτης.
Μαδούν ο ένας τον άλλον
Σαν μαργαρίτες που ζωντάνεψαν
σε κανιβαλιστικό ξεσάλωμα.
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Στην τελευταία πράξη
ο πατέρας εξακολουθεί
να μη βλέπει το μαρμαρωμένο γιο
που ελέγχει - νεκρός πάντατα βήματα του χορού.
Όσο οι ανάσες τους γίνονται πιο κοφτές,
συχνότερες,
Αναρροφάτο σχεδόν άψυχο κορμί
με μια αγκαλιά - βολίδα
πίσω στον χρόνο.
Υ.Γ. Στο τελευταίο πλάνο μιας ταινίας
θα μπορούσε με autoreverse
-τι τέχνασμα!νατου επιστρέφεται η ζωή που
εξαφάνισε
με το χαμόγελο του μαρμαρωμένου
γιου του
-εκείνου που δε γεννήθηκενα κλείνει την αυλαία.

Μετατροπή σε /Μοντερνισμό
Απόοπαομα από το «Όνειρο στο κύμα»:
«δεν δύναμαι να είπω αν μου ήλθον πονηροί, και συνάμα παιδικοί
ανόητοι λογισμοί... Δια την αντιγραφήν Α. Παπαδιαμάντης».
Εύα,
ο Πόθος μου αδιάβροχος, στάζει άλμη. Μου
χρωστάς «μισήν αίγα(ν)». Δεν είμαι χορτο
φάγος, μη νομίσεις. Είμαι Δραπέτης. Δραπέτης ονειρώξεων. Οικειοθελώς και αμετακλήτως.
Πόσο απέχουν ταΛαλάρια από την Κόλαση;
Το 'ξερες πως το θέρος εκείνο τελικά έχει
γεωγραφικό πλάτος; Το βρήκα στον χάρ
τη, νησί στην εφηβεία. Και εγώ; Εν χαλαρή
πλέον στύσει και συνειδήσει, βυθίζομαι σε
κόλπους αδιάφορους, στεγνούς. Αφροδίσια
μπορώ να σου χαρίσω μόνο.
Δεν κοιμάμαι. Δεν σε νοιάζει. Εγώ δεν κοι
μάμαι και εσένα δεν σε νοιάζει; Στενοχω
ριέμαι που δεν σε νοιάζει. Μετρώ σχοινισμένες κατσίκες και απολωλότα πρόβατα:
ι, 2, ένα, δύο + ένα- α. 87...

Μα δεν κοιμάμαι. Σκέφτομαι. Σκέφτομαι
πως, αν ποτέ σε ξανασυναντήσω, θα ήθελα
να είσαι βρεγμένη και εγώ ένας αθώος ηδο
νοβλεψίας της φύσης.
Το δέρμα σου μυρίζει πένθιμα νούφαρα.
Θυμάμαι καλά;
Για χάρη σου οι ροφοί έγιναν σαρκοβόρα
θηλαστικά, οι Γοργόνες πόρνες κι οι Μέδου
σες Αγίες. Πόσα θες;
Μη φοβάσαι,

Νίκη
Χαλκιαδάκη

«δεν σου θέλω κακόν».
«δεν σου θέλω κακ(ό)ν».
«πο».

Από νερό γίνονται οι εραστές, από χώ μα οι
θνητοί και από λάσπη Εσύ.
Γαμώτο σου, Εύα! Γαμώτο σου!
Συγνώμη. Δεν βρίζω εσένα. Μα το Θεό!
Ποτέ μην περάσει απ' το ωραίο σου κεφά
λι αυτή η σκέψη. Τι ωραίο κεφάλι! Τι ωραία
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Ιστο ρία
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ανάμνηση ώμων λευκών. Χέρια, Μηροί,
Μηροί, Μυρωδάτοι Μηροί, Μυρτιές φυ
τρώνουν στα σκέλια σου και εγώ χωρίς
όσφρηση. 'Ελα και σώσε τα ρουθούνια μου.
Γαμημένα δικόγραφα, ορκίζομαι να είπω
την αλήθειαν: αν την άφηνα να πνιγεί, κύριε
Νομοθέτα, δεν θα μπορούσα να ζήσω και
αν την άφηνα να πνιγεί δεν θα μπορούσα
παρά να ζήσω σαν πτώμα που δεν περίσυλλέχτηκε. Τι θάβουν στα άδεια φέρετρα;
Για ποιον έκοψες τα μαλλιά σου, Εύα;
Με είδα χτες σ' ολόσωμο καθρέφτη. Από

τη μέση και κάτω ψάρι και από τη μέση
και πάνω δικηγόρος. Τα βράγχια μου ακό
μη πάλλονται από εκείνη την κραυγή σου.
Τρέχω να σε σώσω, κάθε μέρα τρέχω να σε
σώσω, γδύνομαι εκ παραδρομής μα... πού
να βουτήξω; Το γαλάζιο αιμορραγεί, αναβλύζει από τους βόθρους της πόλης κι η θά
λασσα ταβάνι.
Εύα... γαβγίζω τα βράδια! Εύα... τα βράδια
κλαίω!
(διά την πλαστογραφίαν)
s. ο. s

Μετατροπή σε Μοντερνισμό
(Σωτήρης Δημητρών, «Με νύχια και με δόντια»)
Σοφία
Χολέβα
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Σπλάχνο μου τι να σε κάνω
Ειρωνεία της τύχης μου
Διάδρομοι νοσοκομείων· ατροφικά άκρα
Γυρισμένες κόρες. Ιδρύματα
Κουκουδιασμένη ζωή, κολλημένη στα
τσίνορα
Αλύτρωτα παραλογίζομαι
Πόσες φορές ζωντανό να σε θάψω;
Το είχα πει ~να το πεθάνετε
Τα ουρλιαχτά του μας ντροπιάζανε
Στις συνελεύσεις της πολυκατοικίας
Σκιές παρατηρήσεων στους τοίχους
Ερχότανε και μας χέζανε το χαλάκι της
εξώπορτας για ε κ δ ί κ η σ η
Η αδερφή σου,
Σάλεψε. Έμενε εκεί στο μικρό μπάνιο
Να κλείνει το ένα το αυτί με το ένα χέρι και
με το άλλο
Να προσπαθεί να μεταφράσει τα ουρλιαχτά
σου
Ουυυ και μουυυ και ουγκ
Σάλια.
Παπάδες
Μοιράζανε απλόχερα αμαρτίες
Σταυρός από σάρκα, με το δικό μου αίμα.
Αχ, το μπαλοντίβανο
Κοιμόμασταν παρέα
και στα όνειρα
ήθελες συμπαράσταση
Το 'καψα.
Υγρές βλεφαρίδες

ΚοινΩνία
Γεννήθηκες για να καταπιείς το γέλιο μου
Δεν ξαναγέλασα ποτέ από τότε που ήρθες
Τι το 'θελε κι εκείνο το παιδικό πάρτυ η
μικρή
Είπαμε ότι θα κλείναμε την πόρτα.
Μην τον δουν τα άλλα παιδιά
Τα ουρλιαχτά του όμως πώς να ταχωρέσεις
σε ένα δωμάτιο;;; j
Πώς να τα καταπιείς με κλειδί;
Και έτυχε να ανοίξει η πόρτα, ήταν
Γ] Μαρούλα εκεί. Το παιδάκι τρόμαξε

Γ| μάνα της μου έκανε παρατηρήσεις
Γ| μικρή έπαψε να πηγαίνει στο ίδιο
σχολείο
Και όταν πια τη ρωτούσαν αν έχει αδέρφια,
έλεγε ό χ ι - ό χ ι - ό χ ι
Μαύρες ψυχές, όλοι μας
Πόνος μεγαλύτερος από τον θάνατο
Αν σε είχα θάψει τότε, θα 'χα ξενοιάσει
Θα 'χα βγάλει και τα μαύρα.
Κάθε μέρα, αργός θάνατος.
Μαύρη ψ υ χ ή
Δε ξέρω ποιος φταίει
Όχι εσύ.

;ο*
Όχι αλήθεια
/
Αφού αντέξαμε εδ(λ)

Ιστο ρία
Η κόλαση είναι παράδεισος
Έστω και ακρωτηριασμένοι
Το χειρότερο είναι η κατανόηση
Κανείς δε μπορεί
Βαρέθηκα πια να δίνω εξηγήσεις
Ο πατέρας σου
Δεν ξέρω ποιον αγαπούσε περισσότερο
Εσένα ή τον εαυτό του
Ο πατέρας σου μια αγκαλιά
Γι' αυτό σε σκότωσε
Με αυτή σε σκότωσε

παρέδωσα

Όταν εγώ
Εκείνος σε κράτησε
Εκείνος σκούπιζε με σφουγγαράκια
Τον κώλο σου και μετά
Πήγαινε στην τουαλέτα και
Έκανε εμετό
Κάθε πρωί έκανε εμετό.
Τουλάχιστον τώρα, ησύχασε η ψυχή του
Ησύχασε γενικώς.
Σύζυγος δεν ήταν πια
Δε φταίει
Ούτε εγώ ήμουνα
Παραδομένος στα ζεμπέκικά σου
Π ν ιγ μ έν ο ς
Έβγαλα πολύποδα στο έντερο
Πήγα για βιοψία
Καρκίνος
Θυμήθηκα τότε στο ίδρυμα
Που ερχόμουνα και σε έβρισκα
Με δεμένα τα χέρια στα κάγκελα
Ιδιος ο εσταυρωμένος
Τόση πίκρα έφαγα
Τόσους κόμπους δέθηκα
Αρρώστησα
Γέννηση
Θάνατος
Μακάρι να είχαμε ζήσει στη διαδρομή

τη ς
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Θαμμένοι ζωντανοί
Ανάσταση για μας
Ο Θάνατος

Ουυυ και μουυυ και ουγκ
Σάλια
Μ7ακούς μάνα;
Εδώ οι ψυχές
Μιλάν την ίδια γλώσσα
Δεν ουρλιάζω!
Κανείς δε με κρύβει
Ούτε μου δένουνε τα χέρια
Σε κάγκελα
Εδώ βάζω το πόδι στο στόμα
Και κανείς δεν δίνει σημασία
Ούτε και έχει σίδερα για να καώ
Θυμάσαι τότε που χτύπησε το τηλέφωνο;
Πήγες να απαντήσεις κι έμεινα
Μόνος δίπλα στη σιδερώστρα
Ήθελα να δω τι κάνει
Κάηκα
Όταν ήρθες έκλαιγες
Ψάχνω τον μπαμπά
Δεν τον βρίσκω
Δεν βρίσκω κανέναν
Είμαι μόνος
Ψάχνω το καροτσάκι μου
Πού είναι το μπαλοντίβανο;
Εδώ κανείς δεν φοράει τίποτα,
περιφέρουν όλοι
Τους κώλους τους άντυτους

Εδώ δεν κολλάς Μ ηνιγγίτιδα
Δεν ξέρω καν αν μπορείς να
Πεθάνεις
Δεν θα αφήσω ξανά κανένα πούστη
Να με κρατήσει με το έτσι θέλω στην ζωή
Και να μου την πάρει όταν ΜΕ κουραστεί
Δύσκολο να ζεις μ' ένα φάντασμα έτσι;
Είμαι Ε λ ε ύ ΘΕΡΟΣ

31

ίΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Τ Η Σ ΕΥ Ρ Ω Π Α ΪΚ Η Σ Λ Ο ΓΟ Τ ΕΧ Ν ΙΑ Σ

εσωτερικοί μονόλογοι
είμαι δεκαεννιά χρονώ και διαβάζω
Έρση Σωτηροπούλου
Γλυκερία
Μπασδέκπ

ίμαι δεκαεννιά χρονώ και διαβάζω
σα, διαβάζω τις Διακοπές χωρίς πτώμα, δια
Έρση Σωτηροπούλου. Το πρωί πίνω δι βάζω το Εορταστικό τριήμερο στα ΓΆννενα,
πλό φραπέ και διαβάζω Έρση Σωτηροπούδιαβάζω το Μεξικό. Είμαι δεκαεννιά χρονώ,
λου. Μέχρι τις δώδεκα καπνίζω ένα πακέ τα άλλα δεν τα έχει γράψει ακόμα και με τον
το, κάνω δεύτερο καφέ, δεν έχω σηκωθεί
Παναγιώτη ακόμη δεν τα φτιάξαμε ούτε
ακόμη από το κρεβάτι, οι σελίδες βρωμάνε
έχει πεθάνει ακόμη, όχι ο Παναγιώτης ζει. Η
τσιροσαλάτα από χθες, από προχθές, από
Έρση δεν έγραψε την Χοφοκάμηλο ούτε τον
πέντε μήνες σαν χθες κι εγώ διαβάζω Έρση
Βασιλιά του φλίπερ ούτε τα άλλα, Ο Πανα
Σωτηροπούλου. Μένω στο Καμπιέλλο, κα
γιώτης δεν έχει έρθει ακόμη στο σπίτι, δεν
πνίζω ακόμα Winston μαλακό, θέλω τον
έχει βάλει το «Don't smoke in bed» στο καΠαναγιώτη, δεν βγαίνω απ' το σπίτι, μόνο
σετόφωνο, δεν μου έχει πει τίποτε ακόμη/
διαβάζω Έρση Σωτηροπούλου. Η μαμά κι ο
εγώ τον θέλω και πηγαίνω κάθε Τρίτη στις
μπαμπάς στέλνουν λεφτά και κούτες με σπιεννιά στον Ορφέα. Στη Ριζοσπαστών βου
τοφαγητό γιατί είμαι δεκαεννιά χρονών και
λευτών Ιονίου βουλής ανάβω το τελευταίο
σπουδάζω Ιστορία και δεν υποψιάζονται ότι
τσιγάρο,
αυτός μου χαμογελάει πάντα και
τα 'χω ρίξει όλα στον κόκορα και διαβάζω
μου
δίνει
το πρόγραμμα, αλλά όχι, ακόμα
Έρση Σωτηροπούλου. Ο Παναγιώτης δεν με
δεν
έπαιξε
το Στοιχείο του εγκλήματος, ακό
ξέρει, δηλαδή με ξέρει λίγο, του είπα ωραία
μα δεν ήρθε να καθίσει δίπλα μου στην κα
ταινία, αυτός είπε α, σου άρεσε, αυτό το α,
ρέκλα χωρίς χερούλι, εγώ είμαι ακόμη δε
σου άρεσε, δηλαδή ήταν η γνωριμία μας, και
από τότε είμαι δεκαεννιά χρονώ και διαβά καεννιά και διαβάζω Έρση Σωτηροπούλου.
ζω Έρση Σωτηροπούλου. Διαβάζω τη Φάρ~

Ε

Edith Wharton το σπίτι της ευθυμίας
Μετατροπή αποσπάσματος σε εσωτερικό μονόλογο
Πασχαλιά
Μυχσκίδου
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' Γ > α φως ανάβει, σβήνει. Για μια στιγμή
CL βλέπω, την επόμενη όχι πια. Και ξανά
και ξανά. Υγρασία στους τοίχους, στα έπι
πλα, στα σεντόνια. Κούραση. Έχω λυγίσει.
Ευλυγισία. Αντοχή. Δεν σπάω εύκολα.
Μόνο τα μάτια μου. Αγρύπνια. Βιαστικές
σκιές. Περνούν και χάνονται. Και όμως...
Τόση διαύγεια. Τα πέπλα σκισμένα. Ξαστε
ριά κρυστάλλινη και ψύχος πολικό. Μακάρι
όχι. Μακάρι αλλιώς. Κούφιες ευχές. Είχαν
όλοι τόσες ελπίδες. Τόση καλή διάθεση.
Όλοι; Οράματα. Βαλσαμωμένες σκηνές.
Τους βλέπω. Με κοιτάνε ίσια στα μάτια.
Ψίθυροι της Κασσάνδρας. Κλείνω τ' αυτιά

μου. Δεμένοι στο βράχο τιμωρημένοι προ
φήτες. Θεοί πουθενά.
Χρέος. Σφυροκοπά τα μηνίγγια μου.
Ακριβό το τίμημα. Πληρώνω. Πλήρωσα.
Θα πληρώνω. Όλοι οι χρόνοι βαραίνουν.
Είναι μια ιδέα. Πλάθεται λίγο λίγο. Αύριο
θα ξέρω. Αύρω θα θέλω να υποκύψω. Άθελά μου; Τόσο πιο εύκολο. Να ξεμπερδέψω
και μ' αυτό. Το σβήνω μέσα μου όπως μια
γόπα. Και να 'μαι. Αλλά θα με κατατρώει.
Δεν είμαι πια αυτή. Είμαι η άλλη. Δεν ξέρω
τι νόημα έχει πια το μέταλλο του κλουβιού.
Εξοστρακισμένη. Η ασφαλής.
Στην κορυφή είναι αιχμηρή, με πετσοκό
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βει, θέλει να με ρίξει, ακροβάτης στο σκοινί,
μέρος κι εγώ ενός περιπλανώμενου θιάσου,
πότε ζογκλέρ, πότε ακροβάτης, πότε θηρι
οδαμαστής. Σε τίποτα δεν ήμουν καλή. Πά
ντα κάτι να λείπει.
Συνήθεια. Με τραβάει κάτω.
Συμβιβασμός. Μήπως σ' αυτό είμαι
καλή; Μήπως αυτό είναι το πεδίο υπεροχής
μου;
Κι όμως θέλω, θέλω, θέλω... να είμαι
εκείνη που. Να είμαι κάποια άλλη. Αλλά
ποια; Ποια απ' τις δυο είναι η πιο δυνατή;
Να έβλεπα το τέλος, μια ίσια γραμμή, να
έφτανα κάπου. Σε όσα έχασα, σε όσα γύρι
σα την πλάτη. Τότε που νόμιζα...
Το χέρι μου, δέρμα και αίμα, κινείται
ακόμα. Κινείται μόνο του. Εγώ πού είμαι;
Φάκελος No ι. Φάκελος No 2. Η πένα,
το μελάνι. Το μελάνι απλώνει. Ένας λεκές
πάνω στο δέρμα μου. Όλο απλώνει. Πνίγο
μαι. Ησυχία. Ο κόσμος ησυχάζει, εγώ πνί
γομαι. Μουγκρητό στοπ- μουγκρητό στοπ.
Τρένα πάνε κι έρχονται. Στάση στο αριστε
ρό ημισφαίριο, στάση στο δεξί -εναλλάξ.
Και πάλι σιωπή. Εκτός. Τίποτα που να φανε
ρώνει ζωή. Ή το αντίθετό της. Τίποτα. Μόνο
τριπ τριπ το αίμα. Δύσκολα. Κι απέναντι μου
τα μάτια της. Όλο φωτιά. Πρέπει να της μι
λήσω. Να βρω τη δύναμη. Να ξεφλουδίσω
το θάρρος μου. Δεν το βρίσκω. Όλα θολά.
Φωλιές πυρίτιδας και σκάνε -μ π ο υμ - δεν
θα το βουλώσεις ποτέ; Κενό [
]
Οι χτύποι της καρδιάς μου μονάχα.
Υπόκωφοι. Πώς αντηχούν; Για να μου θυ
μίσουν; Σε μένα ή στους άλλους; Λες και
μπορούν... Και αύριο έτσι. Σπίτι, δρόμος,
κόσμος. Μόνον αυτό. Καρδιά στον αυτό
ματο. Ένα σύμπαν σκουριάς. Ψυχή χαμένη,
άδικα την ψάχνω. Ένα άψυχο κουφάρι. Πώς
δεν το είχα καταλάβει νωρίτερα;
Ξέρω καλύτερα τώρα. Τώρα που δεν
ξέρω. Τώρα που δεν υπάρχει τίποτα. Όλα
στο χέρι μου, όλα άπιαστα. Να κοιμηθώ
λίγο. Μόνο λίγο. Λένε κάνει καλό. Χα! Ευ
χαριστώ για τη συμβουλή. Είναι τζάμπα ή
τη χρεώνετε; Τα ρούχα μου γλιστράνε από
πάνω μου. Κάτι με τραβάει.
Γαλήνη, γαλήνη. Μαύρη γαλήνη. Τώρα
να, θα το δεις. Θα γίνει. Είμαι έτοιμη.
Τι είναι αυτό που παλεύει κάτω απ' το
δέρμα μου; Μια πάλη κάτω απ' το δέρμα
μου. Κρύος ιδρώτας, στάλα στάλα στο μέ
τωπο, στην πλάτη, στις κλειδώσεις. Τύμπα
να πολέμου. Ηλεκτρισμός-μεγάλη εφεύρε
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ση. Τσίμπημα, τίναγμα, ένα πείραμα. Ένα
αλλόκοτο πείραμα. Δε συγκατατέθηκα. Κά
ποιο λάθος έχει γίνει. Πες τους ότι δεν...
Δεν θα μιλήσω. Όχι. Κλείστε το φως.
Τραβήξτε το απ' τα μάτια μου. Μικραίνω,
γίνομαι σαν το κεφαλάκι της καρφίτσας.
Συναγωνίζομαι τις κουκί δες στο χάρτη. Μια
ξεχασμένη πόλη. Κάτω απ' τη θάλασσα.
Βουλιάζω. Δεν έχω ανάσα. Πνίγομαι.
Γιατί δεν έρχεται, διάολε; Δεν θα 'πρεπε, δεν συμβαίνει πάντα; Ποιο είναι αυτό το
μέρος; Το ξέρω. Τόσα διαφορετικά σημεία,
ενώνω τις τελείες, το σχήμα είναι γνωστό.
Αλλά όχι δικό μου. Τα χέρια μου δεμένα. Kl
όμως υπάρχει τρόπος. Θέλω να πιστεύω.
Τεντωμένες χορδές, ο ήχος παράφωνος,
φάλτσα μελωδία. Το σώμα μου βαρύ. Δεν
χρειάζεται να με σηκώσεις. Μπορώ. Δε μ'
αφήνει. Με κεντρίζει από παντού. Να με
λυπηθώ; Ποιο έλεος; Με ατενίζει από ψηλά.
Τρίβει τα χέρια της. Σκρόφα. Αν μπορούσα
μόνο... Αίγες ώρες.
Δεν τελειώνει. Μπορώ, όμως, μπορώ.
Θα δεις. Αλλά κοστίζει. Περιμένοντας τι;
Δεν βλέπω το μετά. Μ' έχουν στριμώξει. Σ'
ένα κύκλο ολόγυρά μου... όπως τότε. Μα εί
ναι αλλιώς. Με τα φρίκτά τους προσωπεία,
χορός που αλαλάζει κι εγώ στο κέντρο. Καρ
φωμένη στο χώμα. Να γλιτώσω για λίγο.
Να ξεχάσω. Να μη θυμάμαι. Είναι εκείνη η
πηγή του Αδη, τη βρίσκω στερεμένη. Ήταν
η μόνη μου ελπίδα; Υπάρχει ακόμα μία.
Ένα, δύο, τρεις κι άλλη μία. Θα είναι αρ
κετές. Ίσως και όχι. Ο φαρμακοποιός. Μια
προειδοποίηση. Ένιωσε υποχρεωμένος να
το πει. Τι ξέρει κι αυτός για τον άλλο κόσμο;
Ποιος είναι ο άλλος κόσμος; Κι αυτός ποιος
είναι; Είμαι καλή στους λογαριασμούς. Τρία
και ένα ίσον τέσσερα. Τι ξέρει κι αυτός; Εγώ
μετράω, εγώ δοκιμάζω, εγώ χρειάζομαι.
Ανάπαυση. Λάμπει στο τέλος του δρόμου.
Ένα φωτισμένο σπίτι. Φωτιά στο τζάκι. Με
περιμένει να με υποδεχτεί.
Φτάνει μ' αυτό. Έχω ανάγκη. Ένας σπιν
θήρας και πισοπατάω. Σκοτάδι ευλογημέ
νο. Είναι κοντά. Θα με τυλίξει. Με ξέρει.
Πρώτη, δεύτερη, τρίτη σταγόνα στον οι
σοφάγο. Αλλη μία. Αυτό ήταν. Τόσο απλό.
Το φιτίλι του κεριού καπνίζει. Θα αφεθώ.
Σκοτάδι. Το περιμένω. Σπάνια αγαλλίαση.
Δεν σαλεύω. Άχρηστη προφύλαξη. Θα 'ρθει
όπως και να'χει.
Οι οπλές των αλόγων. Θα σβήσουν λίγο
λίγο. Απαλά. Απαλά. Μουδιάζω. Ένα φιλικό
χέρι· σκουπίζει το μέτωπό μου. Αργά. Αργά.
Κομμάτι κομμάτι. Τα δάχτυλα, τα γόνατα, η
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κοιλιά, το στήθος. Βυθίζομαι. 'Οχι. Κοιτάζω
από ψηλά. Μαύρο χάσμα. Δεν βλέπω. Δεν
υπάρχει κάτι που να θέλω να δω. Και ο lχτύ
ποι υποχωρούν. Οι χτύποι των τυμπάνων
αραιώνουν. Τους ξεγέλασα. Με φυλούσαν.
Τους ξέφυγα. Από τι ξέφυγα όμως; Όλη
αυτή η προσπάθεια... Όλη αυτή η έξαψη.
Γιατί; Είμαι εντάξει. Η ζωή μου είναι εντά
ξει. Θα τα καταφέρω. Θα ξημερώσει. Θα
κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Μ' ακούς;
Μπορώ, Ποια δυστυχία; Δεν γνωρίζω. Τι
ήταν αυτό που έγδερνε τα τοιχώματα; Εκεί
νος ο ανατριχιαστικός θόρυβος; Δεν είμαι
μόνη. Δε νιώθω μόνη. Πώς φαντάστηκες...;
Ένα πλάσμα ζεστό στην αγκαλιά μου.
Θα προσέξω. Μην ανησυχείς. Θα είμαι
τρυφερή και γλυκιά. Το νιώθω να κολλάει
επάνω μου. Γίνεται ένα μαζί μου. Μπαίνει
στον κόρφο μου, με διαπερνά. Πότε ήρθες;
Δεν κατάλαβα. Δεν έχει σημασία. Είναι εδώ
τώρα. Ζεστασιά. Με κυκλώνει. Μόνο αυτό.
Το χνούδι απ' το κεφάλι του πάνω στο στή
θος μου. Έχω γίνει μια αγκαλιά. Κρατάω την
ανάσα μου. Να κοιμηθεί. Εκείνο το νανού
ρισμα... Ποτέ δεν το άκουσα. Να ξύσω την
πληγή;
Τίποτα άλλο δε θέλω. Αλλά είναι κι αυτό.
Η λέξη που χτυπάει το τζάμι. Παλεύει να σκί
σει το κουκούλι. Να βγει στο φως. Είναι για
'κείνον. Μοναδικός αποδέκτης. Τη συλλαβί

ζω, μετράω τα γράμματα. Είναι μακριά, μια
αναλαμπή για να ξέρω ότι είναι εκεί. Φτάνει
να τη θυμηθώ. Να τη θυμηθώ. Να βγει από
μέσα μου. Να τον φτάσει. Οι ζωές μας. Μια
λέξη. Μια γέφυρα ανθεκτική. Να συναντη
θούμε κάπου στα μισά. Όλα θ' αστράφτουν.
Όπως και τώρα. Απόσταση καμιά. Κι ας έχω
τρέξει. Η ζωή. Η ζωή μας. Μακριά απ' το λα
βύρινθο. Όλοι οι κόμποι λυμένοι.
Έρχεται για μένα. Δε θέλω. Το μωρό.
Θα μείνει μόνο. Σφίγγω τα δόντια. Αντι
στέκομαι. Όχι για πολύ. Είναι πιο δυνατός.
Με τραβάει κάτω. Σιωπή. Αφουγκράζομαι.
Πώς γίνεται; Πού πήγαν όλα; Θεόρατα κύ
ματα. Ένα σκυλί που αλυχτά. Ας σταματού
σαν τα ουρλιαχτά του. Κρυώνω. Το σώμα
μου τραντάζεται.
Η αγκαλιά μου άδεια. Πέφτω από ψηλά...
Είμαι πάλι εκεί.
Μια θέρμη σπλαχνική. Ρυάκια κυλάνε
πάνω μου.
Ξεπλένουν τον τρόμο. Έκανα λάθος.
Όλα είναι εδώ. Σςςςς. Ήσυχα.
Σςςςς. Ο χώρος σβήνει,
Ο χρόνος σβήνει.
Κάτι σαν στεριά...
κρατάει το βάρος μου.
Με καταπίνει.
£ςςςς σςςς σςς...

ο Τομάζο Μαρινέτι κάνει μάθημα οδήγησης
Φώτης
Finnnrrriaftnvnif
ψ
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δύο, τρία. Γυρνάω δεξιά τη μίζα, σηI—.κώνω το χειρόφρενο, πατάω το γκάζι.
Όχι. Ένα, δύο, τρία. Σηκώνω τη μίζα, πα
τάω το χειρόφρενο και γυρνάω δεξιά ίο
γκάζι. Δεν γυρνάει το μπάσταρδο. Ένα, δύο,
τρία. Πατάω τη μίζα, γυρνάω δεξιά το χει
ρόφρενο και σηκώνω το γκάζι. Το πράγμα
αρχίζει να αποκτά νόημα. Και το φλας; Πάλι
από την αρχή. Ένα, δύο, τρία. Γυρνάω δεξιά
τη μίζα, σηκώνω το χειρόφρενο και ανάβω
το φλας. Όχι. Ένα, δύο, τρία. Σηκώνω δεξιά
τη μίζα, ανάβω το χειρόφρενο και γυρνάω
το φλας. Προς τα πού όμως; Ένα, δύο, τρία.
Ανάβω δεξιά τη μίζα, γυρνάω το χειρό
φρενο και σηκώνω το φλας. Ο άνθρωπος

φτιάχνει μηχανές κατ' εικόνα και ομοίωσή
του. Ένας Θεός από συμπλέκτες, αερόσα
κους, μπουλόνια, σασμάν και αποσμητικό
με άρωμα πορτοκάλι. Η θέλησή Του υπα
γορεύεται από τις στροφές του κινητήρα. Η
εξάτμιση είναι ο λόγος Του και οι ρόδες, ευ 
αγγελιστές ανυπότακτοι στη βούληση των
φρένων Του. Οι σχισμές των λάστιχων είναι
οι γραμμές από το θεϊκό κείμενο όπου μο
νάχα ο μηχανικός του ΚΤΕΟ μπορεί να αποκρυπτογραφήσει. Ο ουρανός του αυτοκινή
του είναι το ίχνος του σύμπαντος. Τα φώτα
ομίχλης, σινιάλα από το μέλλον. Το σχήμα
του απείρου. Ένα, δύο, τρία.
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Να μιλήσω θέλω, υα διαμαρτυρηθώ yi'
αυτή τη βάρβαρη μεταχείριση, γι' αυτή τη
βίαιη είσοδό μου στον κόσμο σας.
Δεν ήθελα να 'ρθω, χίλιες φορές σας το μή
νυσα με χίλιους τρόπους.
Μα εσείς κουφοί.
Την τελευταία φορά το είπα καθαρά: «Δεν
έρχομαι, δεν θέλω να έρθω, εδώ, εδώ θέλω
να μείνω για πάντα, εδώ μες στο πηχτό σκο
τάδι, νιώθω ασφαλής εδώ μέσα. Να κολυ
μπώ για πάντα μέσα σ' αυτή τη θάλασσα
που με τρέφει, ν' ακούω τους χτύπους της
καρδιάς της να μπερδεύονται με τους χτύ
πους της δικής μου καρδιάς. Ετούτος είναι
ο κόσμος μου. Μ' αρέσει. Δεν με νοιάζουν
αυτά που λέτε για κόσμους φωτεινούς γε
μάτους χρώματα, εγώ το σκοτάδι αγαπώ,
αυτό ξέρω, αυτό μ' αγκαλιάζει, το φως
σας κάνει τα μάτια μου να πονάνε, δεν δι
ακρίνω παρά μόνο σκιές, δεν βλέπω παρά
χέρια που απλώνονται προς το μέρος μου,
ασφυκτιώ, μαμά μη μ' αφήνεις, μαμά κράτησέ με, μαμά πονάω, όχι δεν θέλω, αφήστεμε, μη με τραβάτε, δεν πάω πουθενά,
να, αλυσοδέθηκα σφιχτά, δε θα σας αφήσω
να με πάρετε, νά, φάτε τα σκατά μου, μαμά,
μαμά, αχ, μαμά, γιατί δε με κράτησες μαζί
σου, γιατί με παρέδωσες στο φως, γιατί
μαμά, γιατί μ' εγκατέλειψες και με παρέδω
σες μ' ένα φιλί στους δήμιους;

σημαδεμένος

Μαμά πού είσαι; Σ' αποζητάω, φοβάμαι
όλες ετούτες τις σκιές που με τριγυρίζουν
μα δεν είσαι εσύ, αυτές τις φωνές που δεν
είναι η δική σου φωνή, αυτές τις μυρωδιές
που δε θυμίζουν σε τίποτα τη δική σου.
Κρυώνω. Είμαι γυμνός, μόνος, χωρίς
εσένα, όλα με πονάνε, όλα με διώχνουν,
όλα με κλείνουν, με φυλακίζουν, δεν μπορώ
ν' αναπνεύσω, πνίγομαι σ' αυτή τη γεμάτη
αέρα θάλασσα που βρέθηκα, σε γυρεύω μα
δεν σε βρίσκω.
Μονάχα ένα σημάδι, ένα κόκκινο σημά
δι στο λαιμό μου σαν βρόγχος μου θυμίζει
εσένα. Εσένα που αγαπώ, εσένα που χρει
άζομαι τόσο πολύ για να ξαναβρώ εκείνο
το κομμάτι που έχασα, που μου αφαίρεσαν
βιαίως.
Θα σε γυρέψω μάνα. Σε θάλασσες και σε
στεριές, ανηφοριές, κατηφοριές, παντού
Θάσε γυρέψω.
Κι όταν σε βρω
στ' ορκίζομαι
πως θα
σε πνίξω
με τα ίδια μου
τα χέρια
μάνα.

Αθανασία
Ρόθα

ο γιος σου.

εσωτερικός μονόλογος
ήμερα θα μιλήσω. Θα τα πω όλα. Πάλι
βρέχει. Να βρω μονάχα μια αφορμή,
Δεν έχω χρόνο. Πώς το 'λεγε η θεία μου,
σβέλα είναι αυτή σβέλα. Πολύ γέλιο. Πιπέρι να βάλω. Το τηλέφωνο, μήπως να πάρω
τηλέφωνο. Η Γεωργία απλώνει πάλι τα
στριγκάκια. Μωρέ, μπράβο. Να μιλήσω, να
μιλήσω μια φορά χωρίς κόμπους. Να τα ξεράσω... Να κάνω κι εγώ τον εμετό μου. Έχει
δίκιο ο Νικόλας. Ήρθε η ώρα. Μια ζωή μετράω πλακάκια και αρμούς. Κρασί να ρίξω,
'Οταν κάποιο βράδυ θα σε ξυπνήσει απότομα η κραυγή σου και τρέξείς στη μαμά σου
να το πεις ...δεν μπορώ να ακούω, πιάνεται
η ψυχή μου. Κωλοδιαφη μισείς μ' έχετε τρε-

Σ

λάνει. Αι σιχτίρ από κει. Το ξέρω, το νιώθω
πως με γουστάρει. Δεν μπορεί να κάνω λάθος, τόσο λάθος. Για 'κείνον πάντα ήμουν
εδώ. Πάντα. Στρίμωχνα τη δική μου ζωή
στις γωνίες για να 'χει χώρο. Και γω; Και
γω; Πού ήμουν εγώ; Τα παιδιά. Δεν γαμιέται
λέω εγώ. Τις νύχτες αλυχτώ σαν το σκυλί,
τι χρώμα έχουν οι νύχτες μου; Πιάτα, ξανά
πιάτα κι όλο πλένω... Την ψυχή μου πότε;
Πότε θα την καθαρίσω; Κάτι μυρίζει. Το
πρωί ξεχνάω, δηλώνω άγνοια του συμβάντος. Λες να το 'καψα πάλι; Να βάψω μαλλί. Βαριέμαι. Αργότερα. Τι να κάνει τώρα;
Ευτυχώς το γλίτωσα. Βροχή, της βροχής
είμαι. Λίγο αλάτι και είναι εντάξει. Ψωμί να

jr^a

Ττταθάοα
“
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πάρω. Το παιδί πάλι ονειρεύτηκε γκρεμούς.
Να πιω τον Βόσπορο μια μέρα, να γίνω
λιάρδα, σηκωτή να με φέρουν. Χύμα... Κι
ύστερα μου λέει εμένα είμαι αυστηρή, κα
ταπιεστική, έχω γίνει μια κατινα. Και που
δεν ήμουν, τι έγινε;. Καλύτερη ήταν η ζωή
μου; Να κοιμηθώ σε άγνωστα σεντόνια. Κυ
ρία και κουραφέξαλα. Μια ζωή στον πάτο.
Το κεφάλι μου με ξύνει. Λες να με κόλλησε
ψείρες η μικρή; Το μαλλί. Να το βάψω. Απα
ραίτητα. .. Σε ποιον να τα πω; Και τι; Σάμπως
θα μ' ακούσει και κανείς; Μόνο γαβγίζω,
μόνο γαβγίζω. Δόντια δείχνω, τίποτε άλλο.
Και περιμένω. Τι; Νάτος πάλι ο απέναντι.
Τσακώνεται με τη δίκιά του. Κάθε μεσημέ
ρι τα ίδια. Να βγάλω το λεκέ. Ξανά πλύσιμο
θέλει. Αι στο διάολο. Βρίζονται και πηδιού
νται σαν τα σκυλιά. Κλείστε και κάνα παρά
θυρο, ρεεε! Οι υπόλοιποι τι χρωστάνε; Στην

τράπεζα, πάλι την ξέχασα. Δε χρωστάω σε
κανέναν. Θέλω το γέλιο μου, ρε. Το θέλω
πίσω. Τα χέρια μου έχουν σκάσει. Να βάλω
κρέμα. Πού την έχω; Πλυντήριο πιάτων
χρειάζομαι. Μπούχτισα στο χέρι. Κι εκείνος
ο πιτσιρικάς στη δουλειά, μάνα μου, μάνα
μου θάνατος είναι. Έτσι μου 'ρχεται.... πολύ
καπνίζω, καμιά μέρα να τον βάλω κάτω,
να τον στραγγίζω. Τι λέω, Παναγία μου, τι
σκέφτομαι; 25 Μάρτη θα το κόψω. Μαχαί
ρι. Τίποτα δε θα κάνω, το ξέρω. Τέτοια κότα
που είμαι. Ένα διόδιο η ζωή μου κι έχω πλη
ρώσει αντίτιμο και μια και δυο και χίλιες
για δρόμους που δεν έφτιαξα. Ελευθέράς
δεν ήταν ποτέ. Πόσα πορτοκάλια στύβω το
χρόνο; Έξι επί τριακόσια σου λέω εγώ, χίλια
οχτακόσια. Άντε, κωλόπαιδα, μεγαλώστε.
Τι ώρα είναι; Άργησα πάλι. Τα παιδιά.

εσωτερικός μονόλογος
Βασιλική
Τοελετπδου
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λλες εκατόν σαράντα τέσσερις ημέρες
για να με βγάλουν από δω.
Δήθεν κατά λάθος είπαν ότι με κλείσανε.
"Ολο το ίδιο λένε.
Να τεντωθώ, αυτό μου λείπει. Να ση
κώσω τα χέρια μου ψηλά, να τινάξω τα πό
δια μου, να το δεξί, να και το αριστερό, να
ακουστεί η φωνή μου στο φως, στον αέρα,
διάολε, πού είναι ο αέρας; Είναι τόσο στε
νά εδώ μέσα. Με το ζόρι φέρνω μια γύρα.
Με το ζόρι υπάρχω. Ακούω να συζητούν για
μένα καμιά φορά οι απ' έξω. Ακούω χαρτιά
να σέρνονται.
Είμαι καλός κολυμβητής, είμαι καλός
ακροατής, στους τοίχους έχω κρεμάσει αρ
κτικά τοπία, να το σέλας, δες το σέλας, ίσως
να γινόμουν και καλός πατέρας κάποτε.
Μέχρι να πέσουν οι υπογραφές και να
λευτερωθώ, έχω όλο τον χρόνο να κάνω
τα πλάνα μου, να οργανώσω στην κάθε της
λεπτομέρεια την έξω ζωή μου, αλλά δεν
το κάνω. Αυτοσυγκεντρώνομαι. Εστιάζω
με όλες μου τις δυνάμεις στο πιο βασικό
μου ένστικτο, το πιο βασικό μου κύτταρο,

Ά

γίνομαι ένα με αυτό, ένα κύτταρο μόνο,
μια αμοιβάδα στο έλος της, σαν την πρώ 
τη μέρα της σύλληψής μου. Νομίζετε πως
εσείς με πιάσατε; Σας παραδόθηκα ρεεεεε... Τον εχθρό τον πολεμάς από μέσα. Μια
ζωή θα μπαινοβγαίνω, τι φανταστήκατε;
Θα βγαίνω, θα σας σκοτώνω κι ύστερα πάλι
εδώ θα κρύβομαι, θα με ξαναγεννάτε, θα
επωάζω το φίδι μέσα, μέσα σε σένα μάνα,
στα πιο εμετικά σου σωθικά κι ύστερα πάλι
στις διακόσιες εβδομήντα θα βγαίνω για
να σας το μπήγω, να σας ματώνω, να σας
πονάω, δήθεν να σας υπόσχομαι, θα σας
φλομώνω στο ψέμα, εσείς φταίτε, όχι εγώ,
πάντα εσείς θα φταίτε, θα μείνω για πάντα
γιος, γιος δολοφόνος, ανυπομονώ να βγω,
εγώ το αίμα σας, θέλω το αίμα σας, γαμώ το
αίμα σας, έχω πολλή δουλειά εκεί έξω, πρέ
πει να συγκεντρωθώ, να υπολογίσω καλά
τις μοίρες, ξανά το χτύπημα, τα δευτερόλε
πτα, ούτε αυτή τη φορά θα γλιτώσετε από
το σπερμοπαράσιτό σας. Εκατόν σαράντα
τρεις.
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(αυτό) βιογραφίες
η ζωή μου σα μάγισσα
(η σήμερον ως αύριον κα ί ως χθες) Α. Εμπειρικός
εννήθηκα στοΑμπου Ντάμπι.
Στην πραγματικότητα γράφεται χωρίς
τόνο, και χωρίς τόνο προφέρεται. Επίσης
το μπου, ακούστε το σαν το μελτέμι τον Αύ
γουστο, πολύ χειλικό. Αφαιρέστε τον ήχο
του κύματος.
Είναι ένας ήχος μεταξύ του μπΗε και του
βε, κάπως σαν μπβε.
Τόνος λοιπόν δεν υπάρχει. Στην Αφρική
επικρατεί ο ρυθμός, μονότονος ή μινιμάλ,
σπάνια σε έξαρση.
Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, αυτός
ο ρυθμός, που ενοικεί χαμογελώντας μέσα

στις συλλαβές του Αμπβ(Η)νταπι, επιβάλλε
ται επίσης στην ομώνυμη πόλη.

Αμπβ(Η)ουνταπι, ήχος που έμοιαζε στις
πρώτες μου συλλαβές, ήχος που λίκνιζε τις
μέσες των μαύρων γυναικών που με λίκνι
ζαν σα βρέφος και νήπιο.

Αντιόπη
Αθανασιάδου

Τα μαύρα χέρια. Στην Αφρική οι λευκοί
λένε ότι δε γνώρισες την αγάπη αν δεν σε
ντάντεψαν μαύρα χέρια. Λεν ακόμα όπ ο
άνδρας ιδιαίτερα που δεν βγαίνει μέσα από
την αγκαλιά μιας γυναίκας δεν γίνεται άν
δρας. Αυτά όμως θα τα μάθετε αργότερα.

ένα κουμπί αυτοΒιογραφείτω
αι να συστηθώ ποιος θα με πιστέψει;
μιλάνε τα κουμπιά;

Ο χασάπης φορά πάντα το ίδιο πουκάμισο*
πλύνε, βάλε

Ναι, ναι, καλοί μου άνθρωποι, μιλάνε!
Εγώ, ας πούμε, και μιλάω καιζω τόσα χρόνια
Πόσα;
Χμ! Είκοσι πέντε χρόνια και τρεις ημέρες

Η μόρφωσή μου είναι κυρίως επαγγελματι
κή* ένα κιλό νουά, μια συκωταριά από αρ
νάκι γάλακτος, πιάσε παιδάκια μάστορα,
κ.λπ.

Πώς και γιατί γεννήθηκα, μη ρωτάτε! Δεν to
γνωρίζω!
Μάλλον είμαι ορφανό και από φιλοσοφία
σκράπας...

Τα μηχανάκια που κορνάρουν μ' ενοχλούν
και το παιδί που κόβει μπριζόλες το βρίσκω
αντιπαθητικό

Ανήκω στη λευκή φυλή και εργάζομαι εκεί
που ζω·
στο υποκάμισο του χασάπη της γειτονιάς.
Εγώ, το δέντρο της πλατείας και τα τούβλα
του μαντρότοιχου
είμαστε συνομήλικοι, συμπαθείς τύποι, ευγενείς* παιδιά και ακίνητοί' τελείως ακίνη
τοι.

Ευαγγελία
Βισβίκπ

Αν ξεκολλήσω κάποτε, θα πάω μακριά, εκεί
που δείχνει η κάρτα στον τοίχο και δεν θα
ξαναγυρίσω...
Το πουκάμισο πλένει στοχέριη μάνα του χασάπη*
μας τραβά σαν να ξεριζώνει μαλλιά.
Πέφτω στο χώμα, γεμίζω λάσπες και τελει
ώνω την καριέρα μου* επτά κομμάτια, κάτω
απ' την οπλή μιας μελλοθάνατης αγελάδας.

.___ !

Κ

Τι ωραίο φουλάρι φορούσε η κυρία!...
Θα 'θελα να ταξιδέψω 1 το θέλω χρόνια
αλλά δεν μ' αφήνει η δουλειά να ξεκολλήσω

* «Που θα'λεγε κι οΤσιφόρος, αν μας ήξερε!», ισχυρίζεται
ίο κουμπί.
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απόσπασμα αυτοβιογραφίας
Κώστας
Καβανόζης

π' τις αμυγδαλιές στο σπίτι μου το πα μια πέτρα πλατιά, την πέταξα στριφογυρι
λιό που γεννήθηκα/ ζωντανή δεν έχει
στή προς τα πάνω κι ό,τι έβγαινε. Σε κάτι
μείνει ούτε μία. Κάνα δυο κορμοί μονάχαανθισμένα κλαδάκια πήγε και βρήκε και
υψώνονται ακόμα/ ξεροί όμως. Κάτω στη
μου τα τίναξε, για την περίσταση λες. Για να
γη ριζωμένος ασάλευτος φούρκες αιωνόβι το δέσω, με έραναν πίσω της τα λουλούδια
ες λες. Διχάλες χοντρές μια για πάντα βαθιά
τους μαδημένα. Άμα τυχόν έβγαινε η άφτα
στο χώ μα μπηγμένες, την Ελενίτσα ανάμεστη πλευρά, θα αγαπούσα τη Μάρθα.
σά τους μου 'τυχε να την αγαπήσω. Έφτυσα

Α

μεγάλη ιστορία μικρού μεγέθους...
Χριστίνα
Καλαϊτζή

εννήθηκα σ' ένα κλουβί -μεγάλο για το
έπεσα από το τραπέζι της βεράντας και από
μικρό μου μέγεθος. Τ' αδέρφια μου με
εκείνη τη στιγμή είχα τρία πόδια. Αλλά δεν
χάραξαν στο πρόσωπο εκδηλώνοντάς μου μ' ένοιαζε γιατί μ' αγαπούσαν. Όταν κάποτε
την ομόφωνη απόφασή τους- ήμουν ανεπι κρύφτηκα στην αποθήκη, έφαγα ό,τι χάρ
θύμητος. Με υιοθέτησε μια οικογένεια και η
τινο υπήρχε σε ακτίνα δύο μέτρων. Δεν με
τύχη μου άλλαξε.
μάλωσαν ποτέ.
Είχα πλέον ένα δικό μου σπίτι, ένα κρε
Έμαθα να περπατάω πάνω σε καρούλι
βάτι με πουπουλένιο πάπλωμα, μαξιλάρι
αλλά εκεί που δε με παράβγαινε κανείς ήταν
από βαμβάκι γεμισμένο και φαγητό. Ό,τι
στον τροχό. Είχα ταλέντο και στα ακροβατι
τραβούσε η ψυχή μου. Το καλύτερο όμως
κά, μου λέγανε.
ήταν οι λιχουδιές -σ ε καθημερινή βάση
Μετά αρρώστησα. Έβγαλα κάτι που το
πάνω στο λευκό τραπεζομάντηλο του πρω  είπαν όγκο στο κεφάλι. Φάρμακα, ιώδια,
ινού καφέ, λίγα μαύρα άψητα σπόρια απι αλοιφές και πολλή φροντίδα μ' έκαναν να
θωμένα σε μια κόκκινη χαρτοπετσέτα. Κέρ τ' αφήσω πίσω. Αλλά δεν μ' άφησε εκείνο.
δισα και το φλουρί μια Πρωτοχρονιά.
Ένα πρωί το έσκασα απ' το κλουβί αυτού
Με φρόντιζαν κι ας αυτοτραυματιζό του κόσμου.
μουν συνεχώς. Μια μέρα μπλέχτηκα στις
Δεν έχω παράπονο όμως. Για ποντίκι
κλωστές ενός υφάσματος και μου πετάχτηέζησα καλά.
καν τα μάτια έξω (κυριολεκτικά). Μία άλλη,
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ν οι λέξεις επηρεάζουν τα πράγματα
Γερμανίας, ξεχασμένος ακόμα κι από τους
(σύμφωνα με την αρχή «τίποτε δεν
δικούς του και αναπάντεχα επανεμφανιυπάρχει, αν δεν ονοματιστεί»), τότε το όνοσθείς μετά από χρόνια. Βρήκε τον παλιό του
μα επηρεάζει αυτόν που το φέρει, από την
συστρατιώτη παντρεμένο με μικρό κορίτσι
ημέρα της βάπτισής του μέχρι το τέλος. Από
αβάπτιστο, εμένα. Αποφασισθηκε να με
κάπου εδώ αρχίζει το δικό μου μικρό δρά βαφτίσει αυτός. Όνομα; Της Γερμανίδας νο
μα.
σοκόμας που αγάπησε με έρωτα βαρύ και
Γεννήθηκα λίγο μετά τον τελευταίο με ανανταπόδοτο. Φρίντα. Ο πατέρας μου δεν
γάλο πόλεμο και μου 'λάχε για νονός απ' το
είχε αντίρρηση. Ήδη την αδελφή του την εί
πουθενά, σύντροφος του πατέρα μου στο
χαν βαφτίσει Οφηλία. Έλα όμως που η για
μέτωπο, χρόνια χαμένος σε νοσοκομεία της
γιά μου, παρόλο που άκουγε στο γλύκύτατο

Α

Ις τ ο ρ ια τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς Λ ο γο τεχ ν ία ς
όνομα Φωτεινούλα, ήταν κεφάλι αγύριστο.
Όταν ο παπάς, μετά από κάποιους δισταγ
μούς, είπε «και το όνομα αυτής Φρίντα», η
γιαγιά έκλεισε την πόρτα της εκκλησίας και
απαίτησε να προσθέσουν και το «Φωτεινή»
αλλιώς δεν θα έβγαινε κανείς από κει μέσα.
Αρκάδι θα γίνει, δήλωσε.
Έτσι βρέθηκα ένα μωρό φορτωμένο με
δύο ονόματα, άκρως αντίθετα στο άκου
σμα. Το ένα με τα ρο και τα ταυ, σκληρό και
τολμηρό, ίσως και μοιραίο, να θυμίζει Λιλή
Μαρλέν ως εμβατήριο (γιατί στην ουσία εμ
βατήριο είναι), το άλλο με τα λάμδα, τα νι
και τα άλφα, να λάμπει γλυκό και υποτακτι
κό.
Η γιαγιά μου μ' έλεγε Φώτω, ο παππούς
μου φωτεινούλα και όλοι οι άλλοι Φρίντα,
το οποίο και επικράτησε, καθώς οι άλλοι
ήταν μακροβιότεροι των γερόντων.
Μεγάλωσα. Εξωτερικά είμαι και φαί

νομαι και φέρομαι σαν Φρίντα. Μέσα μου,
πολύ βαθιά, η Φωτεινούλα, άντε η Φώτω το
πολύ, δειλά πάει να πει το λόγο της, να βρει
έναν τόπο να υπάρξει. Και μη σας ξεγελάει
το γλυκό το λάμδα της και το καμπανιστό το
νι. Ούτε το φι το σιωπηλό. Το φως είναι και
φωτιά, Το Αρκάδι της βάβως μου της Φώ~
τως είναι απειλή υπαρκτή. Κάποτε με κατα
κλύζει, ποτάμι πύρινο που θα τα κάψει όλα.
Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις. Για
μένα η κατάσταση είναι περίπου σχιζοει
δής.
Ας μην το βαρύνω άλλο. Στο βιβλίο που
ίσως προλάβω να γράφω, θέλω να φαίνο
νται και το Φρίντα και το Φωτεινή, αξεχώ
ριστα και αγκαλιασμένα ή αντιμέτωπα σε
μια εξοντωτική διελκυστίνδα επικράτησης,
ή και τα δύο. Θα δείξει. Τότε θα 'χει νόημα
και αυτό το βιογραφικό.

κείμενο με αυτοΒιογραφικά στοιχείο
(αναπόληση μιας πράξης δραματικής)
ηκώθηκα με διάθεση εμπρηστική.
Κατάπια αμάσητο το πρωινό, κάτι σταφύ
λια μόνο μου σταθήκαν στο λαιμό.
Τελείωσα τις εκκρεμότητες. Ένας μικρός
ενδοιασμός για τον τρόπο. Τον ξεπέρασα.
Όμορφος, δεν μπορούσα να γυρίσω την πλά
τη στον καθρέφτη μου. Όμορφος εκείνη τη
μέρα, πιο πολύ από κάθε άλλη.
Αρκεί η σκέψη ξύλου καιόμενου για να τεντώ
σει το δέρμα μου. Νεότητα.
Πόλη, Μύρισα αμέσως τη στάχτη σου, στην
πρώτη φλόγα. Μπούκωσαν τα ρουθούνια
μου μάταιη -μ α τόσο διασκεδαστική- εκκα
θάριση. Πόσο μου αρέσει να διασκεδάζω.
Τι να φορέσω; Τι φόρεσα τελικά;
Στη γιορτή δεν πας όπως όπως.

Καιγόμουν να με δουν στον χρυσοποίκιλτο
μανδύα μου, να χαχανίζω στο «πυρ το εξώ 
τερο».
Την επομένη είχαμε κηδείες.Το μαύρο το άφη
σα για την επομένη.
Πηγαίνει με το ερεβώδες των ματιών μου.
Όμορφος...
Κανείς δεν μυρίστηκε το μεγαλείο μου. Στά
θηκα πίσω, να μην προκαλώ όλους εκείνους
τους κακόμοιρους που κλαίγανε.
Αν έπρεπε έτσι να δείτε ποια η θέση σας
στον κόσμο, (so be it) ας είναι.
Θυσίασα την υστεροφημία μου, για σένα,
για σένα και για σένα. Όλοι σας μου χρω 
στάτε. Τι κλαίτε τώρα;

Μαρία
Μαθιοιτούλου

ένας am τους τριακοσιους
να σφύριγμα και ένα γλυκό κάψιμο στο
ΐΖ λ α ιμ ό .Έ να βέλος με διαπερνά. Όλα σαν
θέατρο σε γρήγορη κίνηση περνούν από
μπροστά μου.
Γεννήθηκα στη Σπάρτη και ήμουν γερό
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αγόρι. Γλίτωσα τον καιάδα και ανατράφηκα
κοινοβιακά με άλλους δεκαοκτώ συντρό
φους. Σκληρές δοκιμασίες με κάναν μια
πολεμική μηχανή. Η καλύτερή μου ήταν η
άσκηση στο κυνήγι σκλάβου. Δεν μου γλύ-

Αστέριος
Μαυρουδής

Ις τ ο ρ ια τ η ς Ε υρ ω π α ϊκ ή ς Λ ο γο τ εχ ν ία ς
τωνε κανείς. Με την έναρξη ήταν ήδη νε
κρός. Ενηλικιώθηκα καί παντρεύτηκα. Η
πρώτη συνεύρεση έγινε όπως επέτασσαν
τα έθιμα. Την κούρεψαν και την άφησαν να
με περιμένει στο σκοτάδι. Λίγος καιρός πέ

ρασε από τότε. Τώρα έπρεπε να είμαι πατέ
ρας. Θυσιαζόμουν για την πατρίδα, Είχα κα
θήκον. Ήμουν ένας από τους τριακόσιους.
Μέσα σε μια ευφορία όλα έγιναν μαύρα
κι άρχισα να αιωρούμαι.

το δεύτερον της ζωής μου τοξίδιον
Κωνσταντίνος
Μοναστήρας

ραντη πεδιάδα, παντού σιτάρι και όμως
ο πλοίο μάς ξέβρασε στην Οδησσό. Δεύ
πουθενά ένα καρβέλι ψωμί.
τερη φορά στη ζωή μου έφτανα τόσο
μακριά. Μόνος/ πεινασμένος κούφιος κρα Τα σκυλιά με αλύχταγαν, τους ανθρώ
πους τους απέφευγα.
τώντας στα χέρια ένα τσουβάλι με βρόμικες
Πέντε μήνες και δέκα ημέρες μου πήρε
χλαίνες. Έψαξα με τα μάτια μου να βρω το
για να ακούσω ελληνικά. Έκλαιγα.
νοτιά. Αρχισα να περπατώ.
Στο χωριό μου με είχαν θάψει. Φίλησα
Περπατούσα έξι μήνες, συνεννοούμουν
τους δικούς μου. Ξυρίστηκα, καθαρίστηκα,
με νοήματα. Αλλοτε αντάλλασσα μια χλαίνη
έφαγα, έκαψα τη χλαίνη μου και ξάπλωσα,
για λίγο φαί. Αλλοτε έκλεβα.
όχι στον άδειο μου τάφο, αλλά στο κρεβάτι
Οι χλαίνες λιγόστευαν. Το τσουβάλι
άδειασε. Το έκοψα σε λουρίδες για να τυ  έξω στο χαγιάτι. Άκουγα το ρέμα του χω 
ριού μου. Ένιωσα τη μυρωδιά του καθαρού
λίγω τα πληγιασμένα μου πόδια. Τα βράδια
ρούχου.
κοιμόμουνα σε θημωνιές και έτρεμα. Ποτέ
μου δεν φοβήθηκα τόσο.
Τυλίχθηκα. Κοιμήθηκα.
Πείναγα, βρόμαγα. Η Ρουμανία μια απέ
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αυτοΒιογραφικό κείμενο
της συ^ραφέως Μαρναρίτας Καραπάνου
Μαγδαληνή
Μπεκρή

τ ις ι8 Ιανουάριου 1965, Π συγγραφέας
Μαργαρίτα Λυμπεράκη γράφει στην
κόρη της Μαργαρίτα Καραπάνου:

Σ

Σχολιάστε τούτη την περίφημη
φράση τηςΛυμπεράκη: «Λατρεύω την
απογείωση, μισώ την προσγείωση».
Ξεκινήστε απ' την καθαρά σωματική
αίσθηση και προχωρήστε στην...
ψυχική, τη συναισθηματική κτλ., κτλ.
Τέλος, φανταστείτε πως είστε ένας
σκύλος που λατρεύει την απογείω ση.
και μισεί την προσγείωση. Γλυκιά μου,
θα το έβρισκα πολύ διασκεδαστικό αν
έγραφες μια σελίδα πάνω σ' αυτό».
(Φωτεινή Τσαλίκογλου, Δε μ'αγαπάς. Μ'
αγαπάς, Αθήνα 2008)
Τριάντα χρόνια αργότερα, στις 2 ΐ Μαρτίου

ΐ 995 ι Π Μαργαρίτα Καραπάνου απαντάει
στη μητέρα της μ' αυτό το σημείωμα:
Αγαπημένη μου μαμά,
Δεν μπορώ να μιλήσω σα σκύλος, αν και
πολύ συχνά μ' έκανες να νιώθω έτσι τον
καιρό που ζούσαμε μαζί. Θα προσπαθήσω
να σου μιλήσω σαν άνθρωπος.
Κοίταζα λίγο πριν τ' όνομά μου
τυπωμένο πάνω στο πρώτο μου βιβλίο.
Μαργαρίτα Καραπάνου. Βλέπεις την
απογείωση και την προσγείωσή σου;
Τις έχεις φυλακίσει μέσα του, όπως κι
εμένα την ίδια. Έτσι κι εγώ με τη σειρά
μου τις φυλάκισα μέσα στον τίτλο του, η
Κασσάνδρα και ο λύκος. Όπως κι εμένα την
ίδια.
Γιατί Μαργαρίτα, μαμά; Δεν υπήρχαν

Ιστο ρία τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς Λ ο γο τ εχ ν ία ς
χιλιάδες, εκατομμύρια άλλα ονόματα για
να διαλέξεις; Τόσο αμετανόητα λατρεύεις
τον εαυτό σου που έπρεπε κι εγώ έτσι να
σε λατρέψω; Μ' έκανες να ορίζω τον εαυτό
μου με γνώμονα εσένα. Μόνο μέσα απ' τον
δικό σου δρόμο μπορώ να με καταλάβω.
Θες να στο αποδείξω; Κοίτα την απογείωση
και την προσγείωσή σου σε όλα τα έργα και
τις πράξεις μου.
Είσαι έτοιμη; Απογείωση.
Γεννήθηκα
Μ' αγαπάς;
Στην Αθήνα το 1946· «Μαμά πριν γεννηθώ
σε ονειρευόμουν» έγραψα, μέρες πριν, στο
ημερολόγιο που με υποχρέωνες να κρατάω
από τα δεκατρία.
Είμαι, τι τύχη, κόρη σου, Μ' αγαπάς; Της
πεζογράφου και θεατρικής συγγραφέως
Μαργαρίτας Αυμπεράκη και του ποιητή
και δικηγόρου Γιώργου Καραπάνου, αλλά
εκείνον δε μου επέτρεψες ποτέ να τον
γνωρίσω καλά.
Σε ακολούθησα στη Γαλλία το 1959* Με
έβαλες εσωτερική στο σχολείο St Germain
en Lay. Ήθελα. Έλεγα ότι εκεί θα βρω μια
οικογένεια.Ήμουν πολύ μόνη, πολύ δυ
στυχισμένη. Κάθε φορά που ερχόσουν να
με δεις, ούρλιαζα μέσα μου; Μαμά, πάρε
με αμέσως από δω. Αλλά εσύ ποτέ δε με
άκουσες. Ευτυχώς ερχόμασταν στην'Υδρα
κάθε καλοκαίρι.

Σπούδασα. Κινηματογράφο και
φιλοσοφία στο Παρίσι και νηπιαγωγός δΓ
αλληλογραφίας στο Λονδίνο. Μ' αγαπάς;
Αλλά με κέρδισε, λένε, η Λογοτεχνία.
Έγραψα βιβλία, την Κασσάνδρα, τον
Υπνοβάτη, το Rien'ne να plus και θα γράψω
κι άλλα.
Παντρεύτηκα. Αλλά δεν κράτησε πολύ.
Δε μ' αγαπάς.
Και τώρα ετοιμάσου για τη μεγάλη
προσγείωση.
Είμαι μανιοκαταθλιπτική, μαμά. Θα
είμαι για πάντα. Όμως είναι η πρώτη φορά
που είμαι τόσο αποφασισμένη να γράψω
γι' αυτό. Φοβάσαι, μαμά; Γιατί; Η μανία με
απογειώνει. Αλλά η κατάθλιψη με πετάει
στο απόλυτο σκοτάδι. Μένω εκεί για πολύ.
Σε μισώ που με γέννησες, μαμά, και θέλω
να πεθάνεις. Με μισώ που με γέννησες,
μαμά, και θέλω να πεθάνω.
Χθες βράδυ είδα ένα όνειρο.
Περπατούσα με τον Ν. σε μια άδεια
παραλία. Η νύχτα ήταν πολύ μαύρη και δε
βλέπαμε τίποτα. «Τι ωραία που θα ήταν,
αν ήταν έτσι η ζωή», μου λέει. «Τι ωραία
που θα ήταν, αν ήταν έτσι ο θάνατος»,
σκέφτηκα εγώ. Κι αυτή η σκέψη με
απογείωσε. Γιατί, όταν θα γίνει, θα είναι για
πάντα.
Σε φιλώ πολύ μαμά.
Η Μαργαρίτα σου.

πρόλαβε. Σύζυγος και δύο παιδιά νεκροί.
πό την αρχή ο άλλος με ακολουθούσε
σε κάθε μου βήμα. Στο σχολείο, φορ Ήξερα τον δράστη. Δεν θα μπορούσε να
τωνόμουν με τιμωρίες για πράξεις που δενήταν άλλος. Τον είχα όμως υποτιμήσει. Είναι
είχα καν διανοηθεί. Αργότερα, στο πανεπι καλός, πολύ καλός. Μου την έφερε για μία
στήμιο, με απέβαλαν γιατί υποτίθεται πως
ακόμη φορά. Τους έστρεψε όλους εναντίον
μου.
ξυλοφόρτωσα τον καθηγητή μου. Πώς θα
μπορούσα να το έχω κάνει; Υπέμεινα τον
Τώρα ο χρόνος τελειώνει. Δεμένος στην
καρέκλα, νιώθω τους ιμάντες να σφίγγουν
διασυρμό, κρυφά όμως προετοίμαζα το
σχέδιο της αποκάλυψής του. Τότε όλοι θα τα μπράτσα μου. Και ο άλλος, κρυμμένος
αναγνώριζαν το λάθος τους. Τότε ο άλλος πίσω από το τζάμι, ετοιμάζεται να κατεβά
σει τον διακόπτη. Δεν τον βλέπω, όμως εί
θα πλήρωνε.
Η ευκαιρία που έψαχνα ήρθε όταν πα μαι σίγουρος πως το διασκεδάζει. Πανηγυ
ρίζει τον θρίαμβό του. Το κάθαρμα.
ντρεύτηκα. Όχι εγώ, ο άλλος. Όμως πάλι με
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σε πίσω απ' την πλάτη μου. Έπρεπε να τον
νομάζομαι Γκρεγκ Μπόλσκι. Πολλοί θα
με ξέρετε απ' τις εφημερίδες- ο Μανι ακούγατε πώς κλαψούριζε από τα βάθη του
πηγαδιού στο εγκαταλελειμμένο σπίτι των
ακός, ο Κανίβαλος, υπερβολές. Αποφάσισα
να γράψω αυτές τις αράδες γιατί κουρά
Πάτερσον. Σχεδόν κάθε μέρα του πήγαινα
στηκα. Θα τις παραδώσω ο ίδιος στον δι ψόφιες γάτες και ποντίκια, και πρέπει να τα
'τρωγε γιατί άντεξε μέρες, πολλές.
καστή και θα αποσυρθώ. Κάποιοι θα πουν
Τα χρόνια περνούσαν, δεν ήμουν πια
πως ήταν στα ίχνη μου, πως κόντευαν να με
συλλάβουν -βλακείες. Ο Μακφέρσον και οι
μαθητής. Βρήκα ένα σπίτι, έπιασα δουλειά
στην ταχυδρομική υπηρεσία. Εκεί άνοιγα
υπόλοιποι της Σκότλαντ Παρντ δεν έχουν
μερικές φορές κρυφά τα γράμματα μονα
ιδέα.
Γεννήθηκα στην πρωτεύουσα ένα φθι χικών κυριών ή τσέπωνα καμιά επιταγή
νόπωρο, αν και θα έλεγες πως δεν υπάρ -όταν αυτό ήταν δυνατόν. Αργότερα πάλι
χουν άλλες εποχές σε αυτήν την πόλη. Οι
τα παράτησα όλα αυτά- δεν χρειαζόμουν
πολλά για να ζήσω και υπήρχαν αμέτρητα
γονείς μου απολύθηκαν σαν έκλεισε το
άδεια σπίτια στην πόλη. Στους Πάτερσον
εργοστάσιο με τις κλωστές και τα 'φερναν
έμεινα τρία χρόνια. Πήγαινα καμιά φορά ως
βόλτα όπως μπορούσαν.
το πηγάδι. Η μυρωδιά είχε φύγει πια αλλά
Η μητέρα μου Αννα προσευχόταν συχνά
εγώ πετούσα κάτι μέσα από συνήθεια.
και μια μέρα ο Χριστούλης (απ' το μεγάλο
Η Σάρλοτ ήταν η πρώτη από τις γυναί
εικόνισμα στην κουζίνα) της παράγγειλε να
κες που αγάπησα. Τη γνώριζα απ' τις επι
βρεθούνε. Το μήνυμά του ήταν γραμμένο με
καρκίνο στο κεφάλι. Μετά απ' αυτό ο πατέ
στολές που έστελνε στη μητέρα της. Έκανε
ρας μου Χένρι αυτοκτόνησε σιγά σιγά, με
κάτι γράμματα μεγάλα και ολοστρόγγυλα.
Το δέρμα της ήταν ζεστό, μαλακό. Τα μαλ
αλκοόλ. Ήμουνα τότε πέντε χρονών.
Ο θείος και η θεία μου ποτέ δεν μου δη λιά της μπερδεύονταν μες στ' αναφιλητά
της κι εγώ τη χτένιζα με υπομονή και της
μιούργησαν πρόβλημα όσον καιρό έμεινα
έλεγα να 'χει πίστη, πως όλα θα πάνε καλά.
μαζί τους. Θυμάμαι ένα απόγευμα βρήκα
Ήμουν τριάντα τρία, απολάμβανα τη ζωή
ένα μικρό σπουργίτι στο περβάζι. Ήθελε να
μου. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν κι
πετάξει μα δεν ήξερε πώς. «Εγώ θα σε βοη
άλλες γυναίκες, πολλές. Η Κάρυ, η Σοφία,
θήσω», του είπα και το 'σπρωξα. Μα αυτό
η δεκαεξάχρονη Μπρίτανυ, όλες υπέροχες
δεν τα κατάφερε. Κατέβηκα, το μάζεψα απ'
και ξεχωριστές. Ήξερε ο Χριστούλης τι να
το πεζοδρόμιο και προσπαθήσαμε ξανά και
ξανά. Όταν η θεία μου αντιλήφθηκε τι έκα τους πω και πότε να του τις στείλω. Τώρα
θα βρίσκονται δίπλα του, σε έναν αλλιώτικο
να, πήρε το σπουργίτι απ' τα χέρια μου και
το πέταξε στα σκουπίδια. Αυτό δεν θα άρε μυστικό δείπνο. Θα σερβιρίζονται κρασί και
καλοψημένα κοτόπουλα.
σε καθόλου στη μητέρα.
Αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να σας αφήσω.
Τα παιδιά στο σχολείο με απέφευγαν.
Έχω δέσει γερά το σχοινί στο πολύφωτο και
Στο τέλος τους παράτησα κι εγώ, πήρα την
τσάντα μου και τριγυρνούσα σ' όλες τις γει η μανούλα από καιρό τώρα με περιμένει.
Θα δώσω αυτό το χαρτί στον δικαστή, θα
τονιές και τα σοκάκια της πόλης. Έπαιζα με
αδέσποτα και γυφτάκια. Έχει πλάκα το κλά του το βάλω στην τσέπη καλύτερα, αφού
μα του σκύλου όταν του δώσεις μια κλω τα χέρια του είναι δεμένα στην πολυθρόνα.
Με κοιτάζει με κάτι μάτια γουρλωμένα, το
τσιά στα αχαμνά ή ο ήχος της γάτας* εκείνο
ένα δηλαδή, γιατί το άλλο του το 'δωσαχθες
το κρακ που κάνει όταν τσακίζει η ραχοκοκγια μεσημεριανό. Έπρεπε να βάλει κάτι στο
καλιά σαν μπισκότο σοκολάτας.
στόμα του ο κακομοίρης... Και δεν χρειά
Απ' όλους τους συμμαθητές μου πιο
ζεται πια να ανησυχεί. Όλα θα πάνε καλά.
πολύ με αντιπαθούσε ο ψηλός, ο Τζο. Έλεγε
Όλα.
σ' όλους ότι είμαι τρελός και κρυφογελού-

Ο

Ις τ ο ρ ια

τη ς

Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς Λ ο γο τ εχ ν ία ς

m m το παπί
ον πατέρα μου δεν τον γνώρισα ποτέ
έμοιαζε, λένε, αποδημητικός
η μάνα μου από αριστοκρατική οικογένεια
δεν «ήτο ηθικόν» να κλωσάει μπάσταρδα
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μεγάλωσα σε ράμφος πελαργού
χωρίς παραλήπτη .
κατέληξα σε αναμορφωτήριο πτηνών
μου έμπηγαν στον κόκκυγα φτερά παγωνιού
μου μάθαιναν να κλίνω: η γλαυξ, της γλαυκός
ανεπίδεκτη υιοθεσίας
ανάξια κλουβιού

στολίζω σήμερα σύρματα
ηλεκτροφόρα
μαδώ τα πούπουλά μου
γεμίζω μαξιλάρια βεράντας
ζευγαρώνω με παπαγάλους Σενεγάλης
γεννάω τηγανητά αυγά
τη βγάζω με ψίχουλα περαστικών [κουλού
ρια - σταφιδόψωμα]

Νίκη
ΧαΛκιαδάκη

μα κάθε μέρα σχεδόν περνώ και από 'κείνον
τον παραμυθά
που επιμένει να πιστεύει ότι θα γίνω κύκνος

περιγραφές
«σουβλίσατε μια Βάρκα»
δικό της χαρτάκι σαν να ήθελε να του δώ 
αρατηρούσε τους πελάτες που έφταναν
σει συγκεκριμένο σχήμα. Μέχρι να φτάσει
σχεδόν τρέχοντας στο γκισέ κρατώντας
ανά χείρας τα χαρτάκια που ανέγραφανη σειρά της, είχε στα χέρια της μια βάρκα
τη σειρά εξυπηρέτησής τους. Φεύγοντας
με τον αριθμό 94 στα πανιά. Επόμενος πε
τα πετούσαν σε έναν τενεκέ ή επιμελώς
λάτης ο 93- Ύστερα ο 94- Φεύγοντας απ' το
απρομελέτητα στο πάτωμα. Ήταν λεπτά
ταμείο, ακούμπησε τη βάρκα στην κορυ
φή ενός χορτάτου σκουπιδοτενεκέ. Άλλο
και τσαλακώνονταν εύκολα. Το ίδιο εύκολα
γαντζώνονταν στα μυτερά τακούνια των κυ ένα χαρτάκι και ο κάλαθος ήταν έτοιμος
να την ξεράσει στο δάπεδο. Ίσως το ακονι
ριών. Μόνο που ενώ, πριν καμακωθούν από
σμένο στιλέτο-γόβα κάποιας κυρίας να την
κάποιο τακούνι, όλοι κοιτούσαν τις κυρίες
ξέβραζε σε κάποιο πεζοδρόμιο της πόλης
από την κορφή ως στα νύχια και πάλι στην
κορφή, έπειτα του καμακώματος το βλέμ στο άκουσμα της παρατήρησης έκπληκτου
περαστικού' «σουβλίσατε μια βάρκα με το
μα έμενε στο μυστήριο άσπρο βραχιόλι
τακούνι σας μαντάμ».
που στριφογύριζε στο τακούνι τους καθώς
αυτές περπατούσαν. Άρχισε να διπλώνει το
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Ιτεφανΐα
Ζουρλΐδου

μπαλκόνια - μακαρόνια
τσακ, τσακ, σε στραβώνει.
πρώτος μάστορας, όταν χτίζαμε το
—Έχει πλάκα, λέει ο Γιάννης.
σπίτι. Κοντός. Μουστακάκι, φανελάκι μαύρο με έκτυπο: love me baby. Πλακέ — Λαϊκός νταής, σκέφτομαι εγώ.
αλυσίδα στο λαιμό με χίλιες λάμψεις. Τσακ — Εγώ, κύριε Γιάννη, τη γυναίκα τη θέλω

Ο

Φρΐντα
ΚολοβούΜήτσιου
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με τα μπαλκόνια της -χαρακτηριστική κίνη
σ η - και τα λοιπά αλλά να ξέρει κάπως και
από περιπλεκόμενες κουβέντες. Την εκτιμώ
την μόρφωσις.
Ο Γιάννης γελάει. Εγώ τσιτώνω άσκημα.
Σήμερα τον έχουμε όλη μέρα. Πρέπει να
του πάω φαί.
Τρέχω. Δουλειά, παιδιά, φαγιά, όλα από
μένα. Φτιάχνω κιμά με μακαρόνια, σαλάτα,
φέτα, φρούτο, γλυκό, ψωμί, μπύρα, πετσέ
τα. Πολύ μακριάΤο οικόπεδο. Παίρνω ταξί,
φτάνω στην ώρα μου.

— Καλή σας όρεξη! Ο πληθυντικός για
την απαιτούμενη απόσταση.
Απλώνω πετσέτα. Μπύρα, γλυκό, φρού
το σαλάτα, φέτα, ο κιμάς με τα μακαρόνια.
Ωχ, ξέχασα το πιρούνι. Τώρα;
Ντρέπομαι, αλλά πρέπει να απολογηθώ
και μάλιστα με περιπλεκόμενες κουβέντες.
— Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη...
—■Δεν πειράζει μανδάμ. Εγώ τα μακαρό
νια τα τρώω δΓ αναρροφήσεως.
Αρχοντας. Τον λατρεύω.

Βασίλης
Κυριαζάκης

Στην πλάτη με κίτρινη κλωστή ήταν ραμ
ην ήξερε αυτή τη μάρκα. Scotch ήταν
και το τζάκετ που είχε κάνει δώρο στον
μένη μια γέφυρα. Μάλλον ήταν η γέφυρα του
πατέρα του με τον πρώτο του μισθό. ΔερΣαν φρανσίσκο γιατί από κάτω έγραφε με την
μάτινο. Σκούρο καφέ. Μεταχειρισμένο από
ίδια κίτρινη κλωστή, Σαν Φρανσίσκο, Πάνω
μια αποθήκη ενός φίλου του στην Ηλιού
απ' τη γέφυρα έγραφε B'nai Β'ιΤίι.Τισήμαίνε
πολη, στη συμβολή των οδών Πιπίνου και
αυτό το έμαθε μετά. Όταν σταμάτησαν στην
Κυδαθηναίων. Περίεργο πώς βρέθηκε εκεί
Παλαιστίνη τον πατέρα του δυο νταγλαράδες
τέτοιο κομμάτι. Σε πολύ καλή κατάσταση
και τον έκαναν τόπι στο ξύλο. Πού να 'ξερε ότι
και βαρύ πράμα.
B'nai B'rth είναι εβραϊκή οργάνωση;

Λάμπρος
Μπουζαλής

ον κόβω. Μπαίνει στο γραφείο. Βγάζει
κρότερο. Με την πρώτη ευκαιρία τ' αλλάζω.
το καπέλο, το φως χτυπάει αλύπητα
Φεύγει. Το σπρώχνει, δεν μπαίνει. Ιδρώ
το ασημένιο εθνόσημο. Στα πενήντα. Μουνει. Πιέζει το κεφάλι του. Πνεται παντζάρι και
στάκι Freddie Mercury. Πουκάμισο τέντα,
την κοπανάει.
τα κουμπιά έτοιμα να απογειωθούν, να μου
Συνεχίζω την πλάκα. Πάει στο γιατρό και
βγάλουν το μάτι. Βλέμμα αγελάδας. Τα χαρ
του λέει «Γιατρέ έχω την αίσθηση πως το κε
τιά στο γραφείο του στοιχισμένα. Αγημα.
φάλι μου τη μια μέρα μεγαλώνει και την άλλη
Τότε μου 'ρχεται. Πάω στο Μοναστηράκι
μικραίνει».
και αγοράζω ένα ίδιο καπέλο, ένα νούμερο μι
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Δέσποινα
Πατρικίου

η λένε Αφροδίτη. Άτεκνη. Ανύπαντρη.
Κοντά στα πενήντα. Μένει στη διπλανή
πολυκατοικία χρόνια τώρα. Την ξέρω και
δεν την ξέρω. Μόνη κάθε απόγευμα ταΐζει
τις γάτες της γειτονιάς. Λόχος την ακολου
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θούν, όταν αντιλαμβάνονται την παρουσία
της, μπλέκονται στα πόδια της, Νιάου, νιάου. Σαν να είναι η μόνη γλώσσα που κατα
λαβαίνει, μιλάει στην κάθε μια ξεχωριστά.
Ψηλή, με πλάτες και κρέατα να πεήισσεύ-
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ουν. Τα χέρια στις τσέπες, σφυρίζει καμιά
φορά Καζαντζίδη, νομίζω. Καπνίζει prince
και συνηθίζει να λιώνει ία αποτσίγαρα με

την άκρη του παπουτσιού. Γύρω από τις
στάχτες παρακολουθεί την τελετουργία του
φαγητού. Χειμώνα-Καλοκαίρι.

περιγραφή
ο πρώτο πράγμα που έβλεπες μπαίνο
Δίπλα στο έπιπλο ήταν και το τετράγωνο
ντας στο δωμάτιο ήταν ο κόκκινος ξε σκαμπό, επενδυμένο με δέρμα -ποιος ξέρει
χαρβαλωμένος καναπές. Όσοι φιλοξενήθηαπό τι. Όταν καθόσουν, σφύριζε ενοχλημένο
καν σ' αυτόν μπορεί να τον θυμούνται από
κι εσύ ίδρωνες κι έπειτα ντρεπόσουν να ση
τους πρωινούς πόνους στη μέση και την
κωθείς και να γυροφέρνεις στο δωμάτιο με
πλάτη τους. Ακριβώς μπροστά, στο χαμηλό
μια σκούρα στάμπα στον κώλο.
τραπεζάκι γινόταν πόλεμος. Συχνά έβρι
Επάνω στη βιβλιοθήκη έκρυβα ένα μπου
σκες ξεχασμένα ποτήρια με υπολείμματα
κάλι με σκουροπράσινο λικέρ για ειδικές πε
ποτών ή αναψυκτικών, άδεια σακούλια από
ριστάσεις. Έλειπαν από μέσα μονάχα δυο πο
πατατάκια, το πιόνι που έλειπε από κάποιο
τήρια, από εκείνη τη βραδιά που προσπαθού
επιτραπέζιο παιχνίδι ή το μόνιμα αφημένο
σα να δείξω στην Τζένυ πώς νιώθω. Μα αυτή
κομπολόι του Μηνά. Αυτό, θαρρείς, το ξε όλο μιλούσε για το καλοκαίρι, τον σκύλο της
χνούσε επίτηδες για να γυρίζει πάντοτε την
ή τον ιδανικό σύντροφο, όπως αυτή τον φα
επομένη και να το γυρεύει μαζί με κάθε λονταζόταν. Όταν πια αποφάσισα πως δε μιλάει
γής κουτσομπολιά.
για μένα, άφησα το μπουκάλι κατά μέρος να
Απέναντι βρισκόταν η παλιά βιβλιοθήκη,
σκονίζεται και το λικέρ να ξεθωριάζει, όπως
απ' αυτές που σου δίνουν... για πέταμα. Εκεί αργά ξεθώριασε και το ενδιαφέρον μου γι'
νη την εποχή δεν ξέραμε τι χρώμα έχουν τα αυτό το γελαστό κορίτσι. Τώρα μαθαίνω ότι
χρήματα και όλο σκαρφιζόμασταν τρόπους
παντρεύτηκε κάποιο μαλάκα γιατρό που τη
να τα φέρνουμε βόλτα. Τα ράφια πάντως γέ σπάει κάθε μέρα στο ξύλο. Τι να γίνει... Δεν θα
μιζαν σιγά σιγά παρά την αφραγκία με μεθό χρειάζεται τουλάχιστον γιατρό.
δους που δεν σκοπεύω να αναφέρω εδώ.
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Τρύφων
Σημάδης

αέρι ψες διαδρομές
σπρο πανί, άτακτα σκισμένο. Λουσμέ
νο σε καθαρό οινόπνευμα. Προεξείχε
από το πράσινο μπουκάλι μπύρας Heineken
με μισοβγαλμένο αυτοκόλλητο και μακρύ
στόμιο σαν κάννη κυνηγετικού. Κανένας
έλεγχος. Το εσωτερικό του ήταν μισογεμάτο με διαφανές εύφλεκτο υγρό -βενζίνη
συνήθω ς- μαζί με δυο κόκκινες κροτίδες
που έπλεαν σαν καραβάκία σε φουρτουνια
σμένη θάλασσα. Χωρίς καπετάνιο, δίχως
πλήρωμα. Ενισχυμένη την έλεγαν. Καμία
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εξουσία. Οι φλόγες, τσουχτερές και ατίθα
σες, καταβρόχθιζαν το βρεγμένο πανί σε
κλάσματα δευτερολέπτων χωρίς να του
αφήνουν περιθώρια αντίδρασης. Καμία πα
τρίδα. Απογειώθηκε στον αέρα κάνοντας
πιρουέτες σε στυλ αέρινο, Νουρέγιεφ, πριν
χτυπήσει με δύναμη το άκεφο τσιμέντο.
Μια κίνηση αντίδρασης, κίνηση μίσους.
Τώρα μιλάνε τα θρύψαλα και η φωτιά. Χάος
και επανάσταση.

Γιώργος
Τσαντάκης
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παρωδίες
Με τον τρόπο του Ντίνου Χριστιανόπουλου
Γιάννης
Αντωνίάδητ

ε^α Μ
·ον®Χ° να κοιτάς στην καφετερία,
με τα Ι-^νάλα μάτια σου, τα δυνατά σου χέρια,
την άδεια απ' το στρατόπεδο στην τσέπη.
Πόσες φορές βρεθήκαμε μονάχοι στην πλατεία
και κοιμήθηκαν αγκαλιά οι μοναξιές μας.

Με τον τρόπο του Άλεξ Γκίνομπεργκ
Είδα τα καλύτερα μυαλά της γενιάς μου
να καίγονται στην τηλεόραση
Κορόμηλά, Στάη, πρωινάδίκο
Είδα να τυλίγονται στα μαύρα σάβανα των bmw
να καταναλώνονται στις παραλίες, nammos, Πρυτανείο, οξυζενέ μαλλιά
Γιάπις με ακριβά κουστούμια, κοκαΐνη, νατριγυρνάνε στην πλατεία
να έρχονται σε συνουσία με τους δείκτες του χρηματιστηρίου
καί μετά να παιρνονται σε ακριβά μπαρ
να πένονται για μια συντροφιά τη νύχτα
Είδα να μιλάνε για Αλλαγή και τον Βελουχιώτη και μετά
να τα σπάνε αγγελικά φτιαγμένοι στην Αντζελα.
Ω Καρλ, όσο δεν είσαι ασφαλής δεν είμαι κι εγώ
Κι επιμένω.

Παρωδία (του Paolo Coelho)
Χριστίνα
Καλαϊτζή

Συνωμοτώ.
Συνωμοτείς.

Συνωμοτούμε.
Υπάρχει άραγε κανείς να μη συνωμοτεί;
— Ενεργοποιώ τη συμπαντική ενέργεια του σύμπαντος και σου απαντώ ότι...
— Μη SΟ δρόμος για τη γαλήνη της ψυχής στο δάσος, στα όρη, στ' άγρια βουνά προορισμός
Ο πολεμιστής που κρύφτηκε στα ρούχα μας
αν το δρόμο χάσει
πώς θα το ξεπεράσεί;
Η φωτιά θα του μιλήσει
Ίσως να τον καψαλίσει.
Στις όχθες θα.κάτσει για να κλάψει... μέχρι και να ξαποστάσει ώσπου μια Βερόνίκα κρυφά
του την ανάψει.
Βλέπεις, οι τρελοί με τον θάνατο αντιμέτωποι γίνονται γνωστικοί
ερωτεύονται
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αυνανίζονται
δραπετεύουν
το σκάνε

ΜΑ στο τέλος πάντα
πεθαίνουν

Έχε πίστη -μην ξεχάσεις τη σοφία™ σε δυο τρεις μήνες θα ξεφυτρώσει νέος τυχοδιώκτης
της λύτρωσης... μη σκας!

Παρωδία/απάντηση στο ποίημα του Νάσου Βαγενά
«Εσωτερικός Μονόλογος του Στέφανου Μαρτζώκη>
Πίνεις όλη νύχτα μαύρη μπύρα.
Σίγουρα σκοτάδι σε τυλίγει.
Σιγά μη δεις απέναντι τη Μοίρα.
Πρόσεξε κιόλας μη σε πιάσουν ρίγη
Γιατί αν δεν αντέχεις το ποτό καθόλου
Καλύτερα να απέχεις ολωσδιόλου
Έρχεται η μέρα τροχαδόν
Και σου χτυπάει τη θύρα.
Δεν είμαι εδώ, λες, είμαι απών.

Έχεις κολλήσει σαν την ψείρα
Κι αφού δε βλέπεις χρώματα,
Πού ναχαρείς αρώματα.

Χριστίνα
Κρυστάλλη

Αχ, η μουγγή Σελήνη,
Τ' ουρανού αργυρή βασιλοπούλα!
Αλλοι τη βλέπουν σα σελίνι
Σ' άλλους γλυκαίνει την καρδούλα
Για το δικό σου αίσθημα που πνίγεται
Ένα καλό σωσίβιο σου επείγεται.

Παρωδία - «Δονήσεις» του Νίκου Καρούζου

καταπονήσεις
Μακάρια τα ακάρεα εκείνα όταν
κατακλύσουν το αθάνατο στρώμα
(εκείνο που από χρόνια έπρεπε να πεταχτεί
όμως η φτώχεια και η ανέχεια σ' ένα κρεβάτι το κρατεί)
χτίζοντας με πεντακάθαρα σεντόνια
την όμορφη εξωτερική θωριά του
γκρεμίζοντας όμως στην αγκαλιά του
όποιον από την έξωθεν ευταξία θαμπωθεί
σαν απλωθεί η αλλεργία
και φουντώσει η πλευρά σου η μισή
ακαριαίως ο μακάριος κοιμώμενος θα φωνάξει «δώσ' μου
ψαλίδι να διαλύσω τη χίμαιρα τη φονική»

Κωνσταντίνος
Μοναστήρας

Μακάριος ο φορών μάλλινην σκελέα
Μακάριος ο έχων δυσπεψίαν από σολομόν
που δεν οδηγήθηκε στο αλωνάκι του ύπνου, μακάριος,
όταν έπαυε να σε μαυλίζει
και μαύλιζε μέρα μέρα to κορμί σου
θέλγοντας.
Γι' αυτό στο στρώμα ή να κοιμούνται προβατίνες
ή τούτο να το θωπεύουν εργατικοί κηφήνες.

^7
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Παρωδία

και τον μισθό μου ακόμα
Νίκος

Μττλάντζας

Βαθιές τομές, μεταρρυθμίσεις
Κί*νε πΡωθυπουΡΥέ μας, πουθενά μη κολλήσεις,
σαν άλλος Ρούσβελτ μπροστά προχώρα
σ' έχουν ανάγκη οι αγορές κι η χώρα

Μα όταν θα γίνει ισχυρή η Ελλάδα
φτώχια, μιζέρια θα πεταχτούν στον καιάδα
νησάκια, μπανάκια, κορμάκια, λαδάκια
Αχχ... Carla Bruni! Φιλάκια! Χαδάκια!

Κεκτημένα συμφέροντα του παρελθόντος
σύντριψέ τα, λαουτζίκου απόντος
«αγωνιστές» μουσάτους, ψέκτες, λαμόγια
κάνε τους πέρα, μην ακούς λόγια

Και τον μισθό μου ακόμα σου δίνω τώρα
σε τροχιά ανάπτυξης να βάλεις τη χώρα
εγώ ο υπάλληλος, ο νοικοκύρης
όλα στα δίνω και ας είμαι μπατίρης.

Κοινωνικές αντιδράσεις, ρεμούλες καιχρέος
μεγάλα προβλή ματα που προκαλούν δέος
Angela, troika τον δρόμο φωτίζουν
Βρυξέλλες και Ελλάδα σε σένα ελπίζουν.

Φλεβάρης 2011

Παρωδία αποοπάοματος ρομαντικού κειμένου
(Βίκτωρ Ονγκώ, «Η Παναγία των Παρισίων», 1831)

τα γεγονότα της 6 Ιανουάριου 1482
Φώτης
Παπαστεφάνου

Η 6 Ιανουάριου 1482 ήταν μία σημαντική ημε
ρομηνία για τα χρονικά της παγκόσμιας ιστορί
ας. Όχι επειδή ήταν η μέρα που ο Μανδαρίνος
ΙουάνγκΤσου, στην επαρχία της Μαντσουρίας,
έπλεξε κοτσίδάκια τη γενειάδα του, γεγονός
που διασώζει ο ιστορικός Φα Χιεν στο βιβλίο
του Χρονικά της ι ι ης δυναστείας και που επηρέ
ασε βαθύτατα την σινοϊαπωνική κομμωτική για
τους επόμενους τρεις αιώνες. Ούτε επειδή ο με
γάλος ταξιδευτής ίμπν Μπατούτα διάβαινε για
πρώτη φορά τις πύλες της μυθικής Σαμπάλα,
όπως μνημονεύει ο Γουλιέλμος Ρούμπρουκ στο
Παράξενο βασίλειο του Σεΐχη Αλ Μανσούρ. Ούτε
καν γιατί ο Ταμερλάνος συμπλήρωνε το υπέρ

θυρο της εκκλησίας των Μεγάλων Παλαιών
στα περίχωρα του Ζάναντου (την πληροφορία
αυτή άντλησα από πολύ σπάνιο βιβλίο του τρε
λού Αραβα ποιητή Αμπντούλ Άλχαζρεντ, στη
λατινική μετάφραση τουϊριτένιους, διορθωμέ
νη από τον Αθανάσιο Κίρχερ και συμπληρωμέ
νη από τον Θωμά Ακινάτη).
Στις 6 Ιανουαρίου οι Παριζιάνες και οι Παριζιάνοι κατέκλυσαν τους δρόμους και τα στενά
της πόλης για να θαυμάσουν τα πλυμένα τζάμια
του Καθεδρικού, που είχαν να καθαριστούν από
τότε που εγκαινιάστηκε. (Και αυτό ήταν πολύ
παλιά).

εμβατήριο οριζόντιο και κατακόκκινο
Γιώργος
Γΐραμαχευτάκης
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^το κρεβάτι βλέπω τους ψύλλους
Σύσσωμοι στον χορό τους με καλούνε
Άραγε πρωί θα με βρούνε
Μ' αυτούς τους φίλους;

Έντομα ζωής κατωτέρας
Μικρά λαίμαργα απλωμένα
Πέρλες μελανές, υπόλοιπο απ' ένα
πανάρχαιο τέρας.
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{Πόσο προσπαθώ να είμαι αστείος
γιατί με ανατριχιάζει το κάλεσμά σου!)
Όνειρο κατακκόκινο, θα'ρθω κοντά σου
Οριζοντίως.
Σημάδια θα μ' έχουν αφήσει
Σ' όλο το σώμα, όλο το κεφάλι

Και κάποιον θαπαρακαλάω πάλι
Να με ξύσει.
Α! Πρέπει τώρα να ξαπλώσω
Στ' ωραίο 'κείνο ξύλινο κρεβάτι
Ύστερα πάνω στις πληγές μ' αλάτι
Θα ξανανιώσω.

Παρωδία
(Αφόρμηοη το ποίημα τον Κ.Π. Καβάφη «Καισαρίων»)
Εχθές αργά για λόγους εξακρίβωσης μιας στιγμής
βγήκε σεργιάνι η ψυχή μου σε κόσμους ανιστόρητους
Πεισματικά αρνούνταν μια τέτοια ανούσια διαδρομή το σώμα.
Πα άλλα ήταν.
Διάβηκε βαρετά-πολύ βαρετά στ αλήθειαΙ-το κατώφλι
κι έφτασε θαρρώ ως την αυλόπορτα των Πτολεμαίων,
έτσι, για να περνάει η ώρα τάχα.
Καμωνόταν πως διάβαζε τόμους και επιτομές της οικογένειας,
-της τόσο ένδοξης ιστορικάτι αιμομιξίες, τι σφαγές και τι θεσπέσια κατορθώματα έχουν γραφτεί
και τι μελάνιχύθηκε σε πάπυρους για την κραταιάτους Φύση!
Τόσο διαστρεμμένα ιδιοφυής και τόσο σοφή κάθε επιχείρησίς των.
Την κόμη της Βερενίκης αγνάντεψε και το λουτρό της Κλεοπάτρας πήρε μάτι.
Αααί Μα ήταν χάρμα ιδέσθαι να δει κανείς από κοντά αυτή τη μεγάλη μύτη
Τι Καίσαρες καιτιΑντώνιοισφοςχτήκαν για μια μύτη.
Και κει που πλήρως η εποχή διακριβώθη,
των Πτολεμαίων το ανάγνωσμα θα πήγαινε για βρούβες
αν, λέω αν, μια λάγνα ασημαντότητα δεν εμφανιζόταν.
Του βασιλέως Καισαρίωνος η μορφή μια σπίθα ερωτική άναψε αίφνης...
Α, να, ήρθες εσύ φτωχέ μου Καισαρίων
Εσύ που ξέφυγες απ' τις αράδες,
πώς άντεξες, Μαΐων 17, δυο τρεις γραμμές μονάχα
να γραφούν για σένα. Τι αδικία ιστορική σε βάρος
αδυνάτων διεπράχθη.
Σ' έφαγε η κακούργα η Κλεοπάτρα, η μονοφαγού.
Σαν το σκυλί στ' αμπέλι σ' έστειλε μέσα στη Ρώμη
για του Αντώνιου τα γαμήσια με τη ζωή σου να ξοφλήσεις,
στο φαύλο πλήθος που έσκουζε το Πολυκαισαρίη.
Μα μην ανησυχείς, έχουνε γνώση της ποιήσεως τα τερτίπια.
Εγώ θα σ' αποκαταστήσω, ωραίε και αισθηματικέ,
ιδεώδη εν τη λύπη σου, άβγαλτε Καισαρίων.
Εγώ θα σε ξεβγάλω. Πλήρως σε φαντάζομαι,
σε στήνω εμπρός μου ονειρικά.
Ορίστε τη λάμπα χαμηλώνω, μην ντραπείς.
Και ξάπλωσε στης εμπνεύσεωςτην κλίνη
Ασε τους φαύλους, μην τους ακούς, εμένα άκου
Ξάπλωσε. Γδύσου. Ξέρω εγώ από αυτά. Τι τάχα ποιητής ειδάλλως θα 'μουν;

£ύα
Σπαθάρα
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Παρωδία
Βασιλική
Ταρτάρα

Το πορνικόν ξενοδοχείον θυμάμαι και φοβούμαι,
11 ® α Vlve και θόλωσαν τα τζάμια του ρωτούμαί;
Αχ, Σόδομα και Γόμορρα και βογγητά και άλλα,..
που αν τώρα δα τα έγραφα, ο Καβάφης θ' άλλαζε τα πλάνα.
Μα, τι να κάνεις τώρα πια
τη νύχτα εκείνη που τα κορμιά έρμαια του ξάφνου έρωτά τους τρέλαναν τον ξενοδόχο,
που από ντροπή ο κακόμοιρος κλειδώθη στην κάμαρά του
κι όταν εκατεβήκανε δεν έβγαινε η μιλιά του;
Εκείνοι αναψοκοκκινισμένοι από τον άγριο έρωτα τους
κι εκείνος ο δόλιος από ντροπή ιοο δραχμές τους πήρε στο πι και φι.
Κι εφύγανε κι εκλείδωσε στα γρήγορα την πόρτα
και μήτε ξαναφάνηκε... στο καφενείο αν θες ρώτα!

Νίκη
Χαλκιαδάκη
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το πρωί μιας Παρασκευής 21/5/1978 (τυχαία) ανοίγει τις φλέβες της ως το λαιμό
το βράδυ 2 ΐ Μάη του '78 (σίγουρα),
λίγο πριν σαπίσει ο ήλιος ο κόκκινος,
τις ράβει.
Φοβάται μη γίνει ποιητής
αιμομίχτης ο πατέρας της/τραβεστί η μάνα της.
Μαρξ + Καπιταλισμός
Ίσον
Ας μηνπουστέψει, (no) μη... Μ...Μ υ ρτώ , μΑρίΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ.
^ +
Σε μπάτσους, ακαδημαϊκούς, παπάδες ουρλιάζει
να πάνε να...
[ε ναι Ρε! θα το πω]
ΝΑΓΑΜΗΘΟΥΝΕ
Πετάει πέτρες σε φασίστες/κατεβαίνει σε πορείες.
ΚΑΤΩΤΑΧΕΡΙΑΣΑΣ/ΚΑΤΩΤΟ ΚΟΜΜΑ
ΖΗΤΩ ΗΑΜΕΡΙΚΗ
Αριστερόχειρ και αυτόχειρ.
Πρέζατο φρόνημα.
Τέζα το πόνημα.
Ραντεβού Εξάρχεια, Κρατητήρια, Ψυχιατρεία.
Οι φίλοι της τριγυρνούν όπου θες μες στην Αθήνα
εκτός από:
Κολωνάκι,
Εκάλη,
Φιλοθέη
ΝέαΥόρκη
Παρίσι
Ελβετία.
Όταν δεν παίρνουν χάπια/όταν δεν πετάνε στουπιά/όταν αποφασίζουν να κόψουν το πεζοδρόμιο
κρέμονται ανάποδα από κάτι
σύρματα τεντωμένα
και παριστάνουν
τα μαύρα πουλιά
Τι Ωραίο τραγούδι θα γινόταν αυτό/το τελευταίο
.. .ας είναι από άλλη συλλογή!
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μανιφέστα
Μανιφέστο ρομαντισμού

φτωχοδευτεροξάδερφος
ρατά στα χέρια ζυγαριά, κοπίδι και
πεντάχρονο παιδί ψαλίδι για πρώτη φορά
σφυρί. Ζυγίζει παραγράφους και υπέρ και ένα υπερήφανο μέτωπο το καταντά
βαρες, καθώς πάντα τις κρίνει, τις πετσο-εσωστρεφή φαλάκρα σε εμπρόσθια θέση
ψαλιδίζει, ξεγαζώνει το λεξοκεντημένο
πανταχόθεν ορατή. Υπεραίρεται για τις ρα
σώμα τους και σακατεμένο όπως είναι, το
κένδυτες περιγραφές μιας χούφτας λέξεων
καρφώνει, μια προτασούλα πια, σε εικοπου μοιάζουν με χέρια ανοιχτά που τους
σάφυλλο τετράδιο. Λοιδορεί τα αχ των επι πήραν τις λέξεις από μέσα και περιμένουν
φωνημάτων, τις συχνές αναπνοές των κομ μια νεράιδα να ζευγαρώσει τα ουσιαστικά
μάτων, την έκπληξη των θαυμαστικών, τον
με περιστόλιστα επίθετα και να αναστήσει
εύηχο αναστεναγμό των αποσιωπητικών,
τις λεξοξεψυχισμένες και ισχνές προτάσεις
το φτερούγισμα των νοημάτων στα ψηλά
από τον αληθινό (ουφ!) και αβάσταχτα προ
κλαδιά των παρομοιώσεων, τα «πετάγμα
βλέψιμο κόσμο τού είναι και της 30 ψηφίων
τα» σε παράλληλους κόσμους με οχήματα
ακρίβειας πραγματικότητας, στον κόσμο
τις φαντασιοκινούμενες άμαξες των μετα του φανταστικού που υπαινίσσεται θαύμα
φορών, το ταξίδι με τους μακρόσυρτους
τα, υπόσχεται το αδύνατο και απογειώνει
συρμούς των επιθέτων και τις φράντζες
το πνεύμα. Ιδού ο αχρείος: ρεαλισμός το
των σύνθετων λέξεων που λατρεύει να τις
όνομα αυτού. Ένας φτωχοδευτεροξάδερκοντοκουρεύει ο αχρείος, σαν να πιάνει
φός μου.

Κ

Στεφανία
Ζουρλίδου

Μανιφέστο ρομαντισμού

εμείς
οιος εμάς όσιο πάθος όρχησης μας δί έχοντας, του σκοταδιού και του φωτός το
δαξε, στον κόσμο ετούτο βακχικός Μυμυστικό.
σταγωγός μας, ποιος απ' τα χάη της αβύσ Κι εφήμεροι όλοι γνώστες πως ήρθαμε
σου να ορχούμαστε πάνω μας έδειξε με
ξέρουμε εμείς οι ορχούμενοι κι όλοι της
αγίου παραφορά και πλάσματά Του εμείς
φθίσης πως νιώθουμε τον θρίαμβο τον στυ
φθαρτά μαζί και άφθαρτα, της σάρκας γέν γνό κι ίδιοι πως είμαστε κι απαράλλαχτοι
νεκροί και ζώντες κατέχουμε στη δίνη μέσα
νες κι αποκυήματα των ήσκιων, καταπληγτης
όρχησης, στης έκστασης τον ρυθμό, κι
μένοι ως μες στα βάθη αποθαυμάζουμε της
μεθυσμένης μας από έξαψη ψυχής και είτε
οι γενεές Του όλες στην άβυσσο της ύπαρ
ξης πως πλανιόμαστε, παρόντες τώρα και
λαφριά να μας πετάξει στα απροσπέλαστα
μέλλοντες και παρελθόντες θνητοί, τώρα
ύψη τη νιώθουμε ή βαριά στα έγκατα μέσα
όσοι είναι και ανεπίστροφοι όσοι στο έρε
της γης τα απύθμενα να πέσει αμεταγύριβος γύρισαν κι όσοι στον κόσμο τούς μέλλεστη και μπρος στο μέγα Του ριγούμε ευλα
βικοί το υλικό καί μαζί το άυλο δημιούργη ται ετούτο να πλανηθούν, στον ζόφο πίσω
μα, το αχειροποίητο ποίημά Του, το θαυμά όμως κι αυτοί θα παν κι όλο και άλλοι θα
έρχονται κι ακόμα κι άλλοι, αρίφνητοι, δισιο, τη γνώση εντός μας τη σεπτή ακοίμητη

Π

Κώστας
Καβανόζης
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κοί και ξένοι κι εμείς/ εμείς κι οι γιοι μας και
οι πατέρες μας, γυναίκας έρωτα απέθαντο
που αναζητούμε εξόριστοι στης νέκρας τη
βασιλεία κι ως μες στα σπλάχνα μας την
εξαίσια μελαγχολία μας γνωρίζουμε/ του
πνεύματός μας την έκσταση, τη θλίψη μας
τη θεϊκή, και κληρωμένοι Του τότε μάρ
τυρες, στα μυστικά Του τα άχραντα τους
άσαρκούς μας γυρίζουμε, τους μύχιους
οφθαλμούς και με σκιασμό μας καταλα
βαίνουμε τα φοβερά πως ζυγώνουμε, του
κόσμου ετούτου τα τάρταρα, του χάους την
απαρχή, και τον βουερό τους τον άγριο πά

ταγο αφουγκραζόμαστε έντρομοι και του
ερέβους εικάζουμε του αδιάλυτου τη σιγή
και τη βλεψιά μας μετά στα απέρατα πάνω
τα ουράνια ρίχνουμε κι αιθρίας τότε αντι
κρίζουμε ειρήνεμα γαληνό και αφθαρσίας
ύψιστο όραμα ομολογούμε πως βλέπουμε,
ονείρου τόπο και χίμαιρας, αθωότητας παι
δικής, και γητεμένοιτο γόνα κλίνουμε στων
μυστηρίων Του τη δύναμη και διαλεγμένοι
Του κήρυκες, της βούλησής Του εκλεκτοί,
αθανασίας κηρύσσουμε άγγελμα και αληθείας ανάσταση και στου θανάτου το ψ εύ
δος μπρος στεριώνουμε ποιητές.

Μανιφέστο Ρομαντισμού
Μαρία
Μαθιοπούλου

Ω

εσυ

Ω εσύ πνεύμα ρομαντικό, που 'κρυβες
κάτω από βαριά φορέματα και μεσοφόρια
τον φόβο για το θάνατο και την αγάπη.
Που αραίωνες την τρέλα σου με σύμβαση
και λογική.
Που διαλαλούσες το ορθό κι ήθελες μόνο να
σφιχταγκαλιάσεις
το άλλο.
Τώρα φανερώσου.
Με ίσια γραμμή και παγωμένες λέξεις πώς
θα ζήσουμε;
Ήρθεν η ώρα να βαπτισθούμε στα νερά του
επέκεινα.
Να τριγυρίσουμε μεσάνυχτα σε τάφους συλημένους κι ανοιχτούς.
Ω εσύ πνεύμα ρομαντικό, που ένιωθες και

σιωπούσες, υπό τον τρόμο του ψυχρού, του
άτεγκτου,
Που 'θελες να 'σαι ήρωας ανήσυχος και μελαγχολικός κι ασφυκτιούσες στα γυαλισμέ
να σου μποτίνια.
Που υποκλινόσουν στο αψεγάδιαστο.
Τώρα ρίξε την πανοπλία, δείξε τη ροδαλή,
τη μυρωδάτη σάρκα σου, σκίσ' την.
Ασε άλλα χέρια να σε μυριστούν.
Ήρθεν η ώρα να μεγαλουργήσουμε. Όχι οι
ευγενείς και οι άρχοντες, οι δικαστές κι οι
φεουδάρχες, μόνον οι καθημερινοί, εσύ κι
εγώ.
Να ζαλιστούμε απ' τις αναθυμιάσεις διονυ
σιακού χορού.
Να λοιδορήσουμε το κλασικό ιδεώδες.
Εσύ κι εγώ μοιραίοι, απελπισμένοι στη σκη
νή. Θα επικρατήσουμε.

Εναντίον του Ρομαντισμού

μf αρέσει ο πραγματικός κόσμος
Νίκος
Μίϊλάντζας

ί
!
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πό τότε που κατάλαβα τι είναι ο Ρομα
ντισμός, διάκειμαι δυσμενώς απέναντι
του (ε, δεν τον χώνεψα, βρε αδερφέ!) και
αυτό γιατί:
* Δεν χώνεψα ποτέ την ασχημούλα, κα
κίστρα φιλόλογο των πρώτων γυμνασι
ακών μου χρόνων που τόσο αγαπούσε
τον Ρομαντισμό και τους Ρομαντικούς
ποιητές.
* Δεν άντεξα ούτε κατ' ελάχιστο τους κε
ραυνοβόλους, παράφορους, θανατε

Α

ρούς, πλατωνικούς έρωτες των πρωτα
γωνιστών στα ρομαντικά μυθιστορήμα
τα, που τόσο εκείνη μας εκθείαζε.
Δεν μ' άρεσαν ποτέ οι χλωμές (τολμώ
να πω ούτε και σήμερα) ασθενικές, υπ ε
ρευαίσθητες, κλαίουσες συμμαθήτριές
μου «που αγαπιούνταν ωσάν να καθαρί
ζανε κρεμμύδια».
ο Ούτε η Ερμιόνη με τα θαλασσί σο~
σονάκια και την μπλε πλισέ φουστίτσα, που μόλις προσπαθούσα να της

Ιστ ο ρ ία τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς Λ ο γο τεχ ν ία ς
πιάσω το χέρι, εκείνη μου έδειχνε μ7
αυτό το χλωμό φεγγάρι,
ο Ούτε η ευαίσθητη Ζαφείρα με τα με
γάλα, ηδυπαθή, μουχρά μάτια και
την πάλλευκη, άσπιλη επιδερμίδα
που όταν επιχειρούσα να τη φιλήσω,
πάντα εκείνη την κρίσιμη στιγμή,
είχε να μου απαγγείλει έναν μελι
στάλαχτο στίχο του Byron ή του Cha
teaubriand.

και το χειρότερο- επικαλούνταν συνεχώς
την άποψη της αντιπαθητικής φιλολόγου.
Κω ΤΕΛΟΣ-ΤΕΛΟΣ δεν αντέχω την κατα
σκευασμένη υπερβολή, τις εξεζητημένες,
γλυκερές εκφράσεις, τα ομπρελίνο, τα κα
πελίνο, τα βέλο, τις μουσελίνες, τα πιάνο με
ουρά.
Και αυτό γιατί μ' αρέσει ο Πραγματικός
Κόσμος. ΤΕΛΟΣ.

Μανιφέστο Ρομαντισμού

oraculum
Προσηλωμένα τρύπια βλέμματα στον Κέρβερο στραμμένα
Χιλιοπλυμένες αιθέριες αντηχήσεις δονούν τον ουρανό
Αργά ποτάμια οι παφλασμοί του ονείρου στο φως χρησμοδοτούν
Το δάνειο μιας παλιάς δαιμόνιας ιστορίας αδήμονα προσμένουν.

Μαρίνα
Παπαδοπούλου

Φωνές ντυμένες με φιλήδονες κατάρες στην άβυσσο χορεύουν
Απόμεινε στο φως η εγκληματική υγρασία του μεσημεριού
Λιωμένη σαν ανθός μιας επουράνιας ευωχίας που σιγά αργοκυλά
Πάνω σε κατουρημένες φλαμουριές που ταγγίζουν τη γεύση του τσαγιού
Ταφίκά έθιμα στο γιορτινό τραπέζι παράφωνα ηχούν
Ρυπαρές αναθυμιάσεις εύθυμων ασμάτων πνίγουν
Μέσα στο στόμα της Σφιγγός χίλιες μικρές αιμοκαθάρσεις
Κόκκινες δροσοσταλίδες γλείφουν σιωπηλά τα νεκρά φύλλα του χειμώνα.
Μυρμήγκια αναδεύουν με κατάνυξη το χώμα του θεσπέσιου οπωρώνα
Αχώνευτη η κοπριά στην κλειστή επώνυμη σαρκοφάγο ξυπνά νωχελικά
Ανακινεί λέξεις στο στόμα -όμοιο το σώμα με αρχαίο φυλακτό
Περίαπτο φιλί που απομυζεί με ηδονή αίμα πρησμένων σαλτιμπάγκων.

το του ρομαντισμού μανιφέστο
Σου δίνω τον λόγο μου, εγώ ο Ρομαντι
σμός, δεν ήταν ο σκοπός μου αυτός.
Να σιγοψιθυρίζω σε κατακόκκινα μά
γουλα λόγια αιώνιου πάθους και ανολοκλή
ρωτου έρωτα.
Να συντροφεύω σε άγουρα μάτια ολόπίκρα δάκρυα που μήτε το υπέρλαμπρο
φως του ήλιου μήτε η χλωμή σελήνη έχουν
ποτέ αντικρύσει.

Μόνο να ξεψυχήσω στο στόμα του πι
κρόχολου αναγνώστη που φυλακισμένος
στα σκοτεινά ερέβη της ύπαρξής του, φτύ
νει χολή στο όνομά μου.
Να δικαιώσει την αναγκαιότητά μου η
λυσσαλέα του απόρριψη.
Αυτό ήθελαΙ Τι απόλαυση να λατρεύουν
να σε μισούν!

Μαριλένα
Φραγκιαδάκη
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τελευταία νύχτα
Άννα πήρε χο μαχαίρι κι άρχισε να χαράζει τον μηρό του.
Της άρεσαν πολύ οι τομές. Είχε κάνει πολλές στη ζωή της. Σε κοτόπουλα, σε κατσικάκια το Πάσχα. Τάχα για να τα μπουκώσει με γέμιση. Μα αν ήταν κάποιος δίπλα
της, θα έβλεπε μια ηδονή απόκοσμη στο μάτι της την ώρα που ακούγεται το χρατς χρατς
του μαχαιριού.
Τώρα η χαρά της ήταν μεγαλύτερη καθώς έμπηγε αυτό το -καθόλου κοφτερό- μαχαίρι
στον μηρό του. Έπρεπε να βάλει όλη τη δύναμη της για να σκίσει την καλογυμνασμένη σάρ
κα. Ήξερε καλά να το κάνει. Γυναίκα κρεοπώλη δέκα χρόνια.
Δεν έπρεπε να της μιλήσει έτσι. Ειδικά την ώρα που κρατούσε τον μπαλτά. Δε θέλει
πολύ να γίνει το κακό. Μια αρτηρία μόνο και ξόφλησες. Ήξερε αυτές τις διαδικασίες. Είχε
και σφαγείο ο προκομένος. Αλλά αυτό το άχρηστο μαχαίρι δεν έλεγε να το τροχίσει. Ήθελε
να το πετάξει. Μα αυτή το είχε φυλάξει.
Έπρεπε να ξεφορτωθεί και το σκυλί. Το δικό του μπάσταρδο. Το είχε βρει στα σκουπίδια
του κρεοπωλείου και της το κουβάλησε στο σπίτι. Σαν να μην της έφτανε που είχε αυτόν.
Όταν της το είχε πάει, ήταν ένα ψωριάρικο, άρρωστο σκυλί. «Δε θα ξοδέψω ούτε μια δραχ
μή για το μπάσταρδο» του είχε πει. Το τάιζε με αίμα από το σφαγείο και το ωμό κρέας που
είχαν για πέταμα. Έτσι ο Μπούμπι -δίκιά του σκέψη το όνομα- έγινε ένα σκυλί στο μπόι
ενός πεντάχρονου παιδιού, μαλλιαρός και μονίμως λαχανιασμένος.
Το κρέας είχε αποφασίσει να το πουλήσει. Πρώτα όμως έπρεπε να τον γδάρει. Δεν ήξερε
και πού να πετάξει τα κόκαλα. Αυτό όμως που την απασχολούσε περισσότερο ήταν πώς θα
καθάριζε αυτό το χάλι. Σε πέντε ώρες θα άνοιγε το μαγαζί.
Όχι, δεν έπρεπε να της μιλήσει έτσι. Ακούς εκεί να τη ρωτήσει τι ήθελε τα ψεύτικα νύ
χια. Για να σου βγάλω τα μάτια, ηλίθιε, ήθελε να του απαντήσει. Αλλά δεν το έκανε. ΓΓ αυτό
τώρα βγάζει λεπτά φιλέτα από το μπούτι του. Με λίγο χτύπημα θα μαλακώσουν. Θα πει ότι
το κρέας είναι αγριογούρουνο. «Χρυσές δουλειές θα κάνω», σκέφτηκε.
Και το κεφάλι; Πού ήταν το κεφάλι; Τι θα το έκανε; Θα το θάψω στον κήπο, θα το σπάσω
σε κομμάτια και... Το βρήκε. Το είχε ακουμπήσει στη βιτρίνα. Για δες μούτρα για βιτρίνα,
σκέφτηκε και το έβαλε μέσα σε μια μαύρη σακούλα.
Τόσα χρόνια την είχε πρήξει. Οι ώρες που περνούσαν μαζί στο σπίτι ήταν μαρτύριο. Γύ
ριζαν από το μαγαζί και εκείνη έμπαινε στην κρεβατοκάμαρα λέγοντας ότι ήθελε να μείνει
μόνη. Αυτός πήγαινε μετά από λίγο: «Σου είπα ότι θέλω να μείνω μόνη μου», «Να πας στο
σαλόνι να μείνεις μόνη σου, εγώ θέλω να κοιμηθώ», «Μα το σαλόνι δεν έχει πόρτα».
Η Αννα ήθελε να κλείνει μια πόρτα πίσω της όταν έμενε μόνη. Κι αυτός είχε βγάλει όλες
τις πόρτες του σπιτιού. «Δυσκολεύεται το σκυλί να κυκλοφορεί» είπε και τις κατέστρεψε
όλες. Εκτός από την πόρτα της κρεβατοκάμαρας.
Κάθε μέρα δίπλα της, πάνω της, μπροστά της, πίσω της, μέσα της... «στοδιάολο να πας,
βλάκα», φώναξε. «Το κεφάλι σου θα το υπάσω και το κρέας σου θα το χαρίζω. Να πας στο
διάολο και να μην ξαναγυρίσεις». Πήρε κάμποσες ανάσες για να ηρεμήσει. Το τρέμουλο
στα χέρια εμποδίζει να βγουν καλά φιλέτα. Κι αυτή είναι καλή στη δουλειά της. Τα φιλέτα
πρέπει να είναι τέλεια.

Η
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Την επομένη δεν θα άνοιγε to μαγαζί. Κλειστό λόγω ασθένειας, έγραψε. Ήταν κουρα
σμένη. Έπρεπε να βρει καί δικαιολογία για to πού πήγε ο προκομένος της. Γέμισε ένα μπου
κάλι με το αίμα του που είχε μαζέψει. Πήρε τη σακούλα με τα απομεινάρια και γύρισε σπίτι.
Ο Μπούμπι την περίμενε ξύπνιος. Μόλις μπήκε μέσα, της έδειξε το πιατάκι. Πεινούσε.
«Το αποψινό γεύμα δεν θα το ξεχάσεις ποτέ στη ζωή σου» του είπε και γέμισε το πιατάκι
με το αίμα. Δίστασε το σκυλί. Το μύρισε, το ξαναμύρισε και την κοιτούσε. Έχει πλάκα να
το κατάλαβε και να μην το πιει, σκέφτηκε. «Αντε Μπούμπι φάε να κοιμηθούμε» είπε και
έσπρωξε το κεφάλι του μες το πιάτο. Και το σκυλί άρχισε να πίνει το αίμα.
Όταν τελείωσε, έγλειψε με τη γλωσσάρα του όλο το στόμα γύρω γύρω και ξάπλωσε στο
χαλάκι του. Τότε εκείνη έβγαλε από τη σακούλα το κεφάλι. Το έβαλε μπροστά στα μούτρα
του. Σηκώθηκε εκείνο να το μυρίσει. Έπειτα έγλειψε λίγο αίμα που έσταζε ακόμη. Και σα να
κατάλαβε το σκυλί άρχισε ν' αλυχτάει, να γαβγίζει άγρια και χτυπούσε το κεφάλι του όπου
έβρισκε. Εκείνη ακούμπησε το κεφάλι στο τραπέζι και πήγε στην κουζίνα να φτιάξει καφέ.
Το σκυλί, το σαρκοβόρο πλάσμα που είχε δημιουργήσει, την ακολούθησε. Την παρα
μόνεψε πίσω από τις καρέκλες και το τραπέζι. Την είδε να βάζει ζάχαρη στον καφέ της. Να
ξεκουμπώνει το σουτιέν της. Να κάθεται στην καρέκλα απλώνοντας τα πόδια στο τραπέζι.
Να πιάνει τα μαλλιά της κοτσίδα και να μαλάζει το σβέρκο της. Κι όταν πήρε τον καφέ να
πιει την πρώτη γουλιά, όρμηξε πάνω της και της έσκισε το λαιμό.

οι πίτες,
οι παραλογές κι η κυρα-λένη
έφη
ντασκαγιάννη

ις καλύτερες τις πίτες στο χωριό τις έφτιαχνε η μάνα. Γιορτή στο σπίτι σαν άνοιγε
το φύλλο. Λεπτό και τόσο διάφανο, έβλεπες απ' την άλλη. Κι έπειτα, όσο ψήνονταν,
γέμιζε η γειτονιά μοσχοβολιές: κύμινο, δυόσμο, κανέλα, γλυκάνισο... Στην αλάνα,
όπου παίζαμε, μας έπαιρναν τ' αρώματα και τρέχαμε στο σπίτι. Κι έτσι ροδοψημένες, όπως
έβγαιναν αχνίζοντας από το φούρνο, δεν πρόφταιναν συνήθως να κρυώσουν.
Τη μέρα εκείνη η μάνα έψησε κρεατόπιτα. Στο τραπέζι σε μιαν άκρη εγώ κατέβαζα λαί
μαργα τη δεύτερη φέτα ψωμί.
— Γιατί δεν τρως την πίτα σου; ρωτά η μάνα.
— Δε θέλω. Δεν πεινάω, λέω.
— Πώς δεν πεινάς; Έχεις φάει όλο το ψωμί. Φάε την πίτα σου.
— Δεν μπορώ. Δε μ' αρέσει.
— Μα εσύ τις τρως τις πίτες. Άσε τα νάζια και φάε.
— Δε θέλω σου λέω...
Πετάχτηκα έξω κλαίγοντας. Από κοντά η μάνα. Με παίρνει αγκαλιά, εγώ μες στο παρά
πονο. Σαν ησυχάζω κάπως, μου λέει:
— Θα μου πεις τώρα γιατί δεν έφαγες την πίτα;
— Σκιάζομαι, μάνα, μην είναι μέσα ο Κωστάκης...
Έμεινε η μάνα να με κοιτάει με μάτια ορθάνοιχτα.

Τ

Το μυστικό μου;
Η κυρα-Λένη! Μικρόσωμη, μαυριδερή, είχε τρεις κόρες -σπούδα ζα ν- έφτιαχνε μια κοσμιρή* να γλείφεσαι, κεντούσε μόνη της τις παρδαλές ποδιές της, πίστευε πως υπάρχουν
άγγελοι και φαντάσματα kl ήξερε να λέει ιστορίες.
Δεν ξεκόλλαγα από κοντά της...
— Πες μου ένα παραμύθι, κυρα-Λένη.
Κι εκείνη άρχιζε. Και σαν τελειώναμε τη Σταχτοπούτα και την Κοκκινοσκουφίτσα, πέρ-
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ναγε στα φαντάσματα. Ήταν σίγουρη. Πάνω στη δεξαμενή έβγαινε το φάντασμα της Μαριάς.Τη σκότωσαν οι Γερμανοί τη μέρα προτού παντρευτεί κι εκείνη στοίχειωσε κι έρχεται
τα βράδια και ψάχνει τον καλό της...
Ζάρωνα εγώ, έσφιγγα τα δόντια αλλά εκεί:
— Κι άλλο, κυρα-Λένη.
Το φόρτε της ήταν η απαγγελία. Ήξερε απ' έξω ποιήματα ολόκληρα και τραγούδια. Κι
όπως έπλενε τα πιάτα ή μαγείρευε, σταμάταγε, σκούπιζε τα χέρια στην ποδιά της, έπαιρνε
ύφος και ξεκίναγε. Και στο μικρό της μαγερειό ζωντάνευαν μάγισσες, δράκοι, ξωτικά, βα
σιλοπούλες...
Μου 'λεγε για την Αρετή που είχε εννιά αδέρφια και που την πάντρεψαν στα ξένα. Κι ο
μεγάλος της ο αδερφός, ο Κωνσταντίνος γύρισε από το μνήμα και πήγε και τη βρήκε, σαν
ζήτησε η μάνα τους να τη δει.
«Δεν είναι κρίμα κι άδικο, παράξενο μεγάλο
να πορπατούν οι ζωντανοί με τους αποθαμένους...»
Μ' έκοβε σύγκρυο, κάτω δεν το 'βαζα όμως. Ήθελα ν' ακούσω
Μια μέρα άρχισε ένα άλλο τραγούδι:

kl άλλο.

«Ένας Κωστάκης κίνησε σχολείο για να πάει
Τη σάκα του λησμόνησε και σπίτι του γυρνάει
Βλέπει τη μάνα τ' που 'παίζε με Τούρκους, με Εβραίους
Θα δεις το βράδυ στο μπαμπά αν δε σε μαρτυρήσω
Απ' τα μαλλιά τον άρπαξε και στο κατώι τον πάει
Βγάζει το σουγίαδάκι της, ψιλά τον κοματιάζει
Μετά τραβάει στο μαγερειό και πίτα τόνε κάμνει...»
Και δώσ' του η κυρα-Λένη φούντωνε και κούναγε τα χέρια κι αγρίευε τα μάτια:
«...Κάτσε να φας, κάτσε να πιεις, κάτσε νατραγουδήσεις...»
Μ' αυτά τα λόγια, η άκαρδη η μάνα σερβίρει τον Κωστάκη-πίτα στον πατέρα του...
Εδώ ήταν που λύγισα. Έσφιξα τον αρκούδο μου στο στήθος και πάλεψα να πνίξω το λυγ
μό που μου ανέβαινε στο λαιμό. Τίποτα. Με πήραν τ' αναφιλητά. Μάταια πάσχιζε η κυραΛένη να με πείσει πως όλ' αυτά είναι παραμύθια.
Πώς να τη φάω εγώ τότε την κρεατόπιτα; Κι αν είχε μείνει κάτι απ' τον Κωστάκη μέσα;
Γέλασε η μάνα όταν άκουσε την ιστορία. Όμως, εγώ, όσο κι αν με πιλάτευε, δεν έβαλα στο
στόμα μου μπουκιά κρεατόπιτα! Για χρόνια.
* Κοσμιρή: Ηπειρώτικη ψευτοτυρόπιτα χωρίς φύλλο.

τελευταία νύχτα
εν ήταν η μυρωδιά που τον ενοχλούσε. Ούτε το αίσθημα της υγρασίας και της ζέστης
που απλωνόταν κάτω από την πλάτη και πίσω από τα πόδια του. Όχι πως του άρε
σαν, τα είχε όμως συνηθίσει. Το βλέμμα της μάνας του ήταν που δεν άντεχε άλλο.
Η σιωπή της τον τσάκιζε. Τα λόγια κλεισμένα ανάμεσα στα δόντια και τα χείλια κλειστά.
Τον έστελνε να βγάλει τα κατουρημένα στο μπάνιο και να πλυθεί. Διαδικασία γνωστή και
καθημερινή. Άφηνε τα λερωμένα στο πλυντήριο, πλενόταν και φορούσε τα καθαρά που
του είχε βγάλει από το προηγούμενο βράδυ, έτοιμα να τον περιμένουν. Σίγουρη ότι θα τα
χρειαστεί. Ανίκανος να τη διαψεύσει όλα αυτά τα χρόνια. Νυχτερινή ενούρηση, είχε πει ο

Δ

κωνσταντίνα
πίστα
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γιατρός στη μάνα του* Υπομονή.
Έτρωγε το πρωινό του, τη φιλούσε στο μάγουλο και έφευγε για το γυμνάσιο. Με τους
συμμαθητές του δεν είχε πολλές κουβέντες. Στους καθηγητές του μιλούσε, όταν του το ζη
τούσαν. Το θρανίο του δεν το μοιραζόταν με άλλον. Μέχρι που ήρθε ο καινούργιος.
— Γιατί κάθεσαι μόνος σου;
— Σε περίμενα.
Κάθισε. Έβγαλε από την τσάντα του ένα κρουασάν, to έκοψε στη μέση και του έδωσε
το ένα κομμάτι. Μια κενή θέση, μισό κρουασάν και ο νέος που λεγόταν Αντρέας έκαναν τη
διαφορά από εκείνη τη στιγμή.
Τα πρωινά επαναλάμβανε την καθημερινή του διαδικασία με πιο γρήγορους ρυθμούς.
Ξέχναγε να φιλήσει τη μάνα του καμιά φορά, βιαζόταν να φύγει. Καθόταν στο θρανίο και
περίμενε να έρθει ο Αντρέας, να μοιραστούν το κρουασάν, να μοιραστούν και λίγες κουβέ
ντες. Την ώρα του μαθήματος έπαιζαν κρεμάλα σε μια σελίδα τετραδίου που είχαν κρύψει
ανάμεσά τους κάτω από το θρανίο. Έβαζαν εύκολες λέξεις για να κερδίζουν και οι δυο.
Μια μέρα ο Αντρέας έβαλε τη λέξη «πατέρας». Δεν τη συμπλήρωσε. Καθόταν και την
κοίταζε με το έψιλον να λείπει. Γύρισε στον συμμαθητή του.
—Ήταν βράδυ που έφυγε. Πάνε πολλά χρόνια. Δεν μάθαμε ποτέ γιατί έφυγε και η μάνα
μου δεν μιλάει.
--Δ εν βαριέσαι, εμένα σπίτι είναι αλλά είναι σαν να λείπει. Κουβέντα δεν αλλάζουμε.
Το βράδυ ξάπλωσε στο κρεβάτι του και χάζευε το ταβάνι. Δεν άνοιξε τηλεόραση. Δεν
ξεφύλλισε βιβλίο. Σηκώθηκε, πήγε στη μάνα του. Σιδέρωνε στην κουζίνα. Της είπε να μην
του αφήσει ρούχα στο μπάνιο για το πρωί. Θα φορούσε τα ίδια, ήταν καθαρά. Εκείνη έμεινε
με το σίδερο στο χέρι να τον κοιτάει. Του έκανε νόημα «εντάξει».
Το πρωί ξεκίνησε νωρίτερα για το σχολείο. Κέρδισε χρόνο που δε χρειάστηκε να κάνει
μπάνιο. Φίλησε τη μάνα του στο μάγουλο και έφυγε για το γυμνάσιο. Στον δρόμο κλωτσού
σε πετραδάκια. Σταμάτησε για λίγο στο περίπτερο να αγοράσει κρουασάν.

η τελευταία νύχτα
τρυφών
σημάδης

53

νομάζομαί 28/06/64 -ΛΙΖΕΤΑ και απόψε πρόκειται ναπεθάνω. Δεν το επέλεξα εγώ*
τόσο μετρήθηκε το προσδόκιμο μου την εποχή που ήμουν βρέφος. Τριαντατέσσερα χρόνια, οκτώ μήνες και τέσσερις μέρες. Έτσι απλά. Μόνο δεν ξέρω ακόμη πώς
θα 'ρθει το τέλος. Ίσως από την πλήξη της αναμονής.
Έχω συμβιβαστεί πια με την ιδέα του θανάτου, είχα μια ολόκληρη ζωή για να το κατα
φέρω. Όχι πως ήταν πάντοτε εύκολο· το σημάδι μου κάτω απ' το αριστερό αυτί τρόμαζε
τους συμμαθητές μου. Εκείνοι επιδείκνυαν αυτάρεσκα τα δικά τους ονόματα με τους τερά
στιους φανταχτερούς αριθμούς τους. Στο κολλέγιο τα πράγματα χειροτέρεψαν. Προτού το
καταλάβω, ο τρόμος στα μάτια τους έγινε λύπηση. Δεν μπορούσα να τ' ανεχτώ. Κλείστηκα
κάπως στον εαυτό μου και ζούσα τυλίγοντας γύρω μου πλουμιστά, χρωματιστά κασκόλ.
Εκείνα τα βράδια είχαν γεύση κραγιόν και αλκοόλ. Γύριζα σπίτι τρεκλίζοντας, αγκαλιά με
κάποιο νεαρό απ' αυτούς που δεν νοιάζονται για ημερομηνίες κι ονόματα. Ξαπλωμένη, του
προσέφερα κάθε σπιθαμή του κορμιού μου· κάθε σπιθαμή εκτός ίσως απ' το μικρό, το κα
ταραμένο το στίγμα μου. Ήθελα να γευτώ τις ανάσες τους στον ιδρώτα μου, το αγκομα
χητό μιας προσπάθειας να μπολιάσουν λίγη εφήμερη λησμονιά στο κορμί μου. Σύντομα,
δεν ένιωθα τίποτα. Έβλεπα το στήθος του άντρα. Θα συνέχιζε ν' ανεβοκατεβαίνει όταν τα
μικρά δικά μου θα είχαν σαπίσει.
Οι ενδείξεις στους δείκτες υγείας μου φαίνονται φυσιολογικές εδώ και καιρό- ανησυ
χητικό για μια μελλοθάνατη. Ίσως στο τέλος να εμπλέκεται κάποιου είδους ατύχημα. Είναι
καλύτερα, λένε, όταν δεν ξέρεις αλλά με τρώει η περιέργεια. Όπως και να 'χει, θα μείνω στο
σπίτι. Μετάνιωσα που δεν έφυγα με τον Τέρι.

Ο

ΠΕΖΟΣΛΟΓΟΣ

Τον γνώρισα πριν δυο χρόνια, στην απογραφή. Ψηλός, γελούσε πάντοτε όταν δεν έπρε
πε και τα νούμερά του ήταν λίγο μονάχα μεγαλύτερα απ' τα δικά μου. Δε με φίλησε ποτέ,
δεν τον άφησα. Φοβόμουν το στήθος του. Τα απογεύματα πίναμε πορτοκαλάδα στο αίθριο
ή βλέπαμε παραδοσιακές ταινίες στην οθόνη. Πριν δυο μήνες ήρθε στο σπίτι με κάτι φυλλά
δια. Ήθελε να πάμε μαζί διακοποθάνατο. Τσίριξα, του τα πέταξα στα μούτρα. Ποιο το νόημα
του είπα να πάμε σε θέρετρα και να περιμένουμε το τέλος περικυκλωμένοι από γριές που
βρωμάει η ανάσα τους; Εκείνος γέλασε. Γέλασε κι ετοίμασε τη βαλίτσα του.
Την επόμενη μέρα αποφάσισα να μην δέχομαι πια τη δημόσια διανομή φαγητού. Το παραλάμβανα δηλαδή -για να μην κινήσω υποψίες™ αλλά το έδινα στον Ψείρα, τον γάτο που
πήραμε μετονΤέρι. Ο καημένος είχε βαρεθεί τα ετοιματζίδικα και γουργούριζε τρελαμένος
όταν του άδειαζα τα αλεσμένα στο πιάτο του. Οι πλανόδιοι με το παράνομο φαγητό έστη
ναν πρόχειρους πάγκους στην οδό Ζαχαρίνης. Είχαν λουκάνικα, βραστό και μηλόπιτες, ό,τι
πιο νόστιμο είχα φάει ποτέ. Δεν είχαν απορίες και αδιάκριτα βλέμματα.
Λίγο καιρό μετά ήρθαν και πάλι απ' το Γραφείο Διασκέδασης. Αυτοί οι επίμονοι τύποι με
τις στολές και τις μπότες. Δεν με ενδιαφέρει κανένα πακέτο διακοποΘανάτου. Ούρλιαζα και
βρόντηξα την εξώπορτα. Αν ήθελα να ξεχαστώ σε ταξιδάκια, θα είχα φύγει προ πολλού με
τονΤέρι. Πού να 'ταν τώρα; Με σκεφτόταν καθόλου; Δεν ήμουν σίγουρη. Είχα τις μαύρες
μου κι ο Ψείρας το ίδιο. Δεν έτρωγε παρά ελάχιστα, κοιμόταν πολύ και τα νιαουρισματά του
ήτανε κάτι αδύναμοι ψίθυροι. Το επόμενο πρωί τον βρήκα κοκκαλωμένο πλάι στο πιατάκι
του. Στην αρχή δεν κατάλαβα. Τον πήρα στην αγκαλιά μου και τον ταρακουνούσα με δύνα
μη. Πώς μπορούσε να πεθάνεί; Πώς μπορούσε να πεθάνει πριν από μένα; Στο διαμέρισμα
ό,τι μπορούσε να σπάσει ήταν κιόλας σμπαράλια. Η σποριάρα υπάλληλος του μαγαζιού χα
μογελούσε όταν τον πήραμε. Θα ζήσει πολλά χρόνια, είχε πει η ηλίθια ψεύτρα. Κι εγώ την
πίστεψα. Ο άντρας από την Υπηρεσία Περισυλλογής που τον εξέτασε μου 'ρίξε ένα φαρμα
κερό βλέμμα. Έπρεπε να ζήσει περισσότερο, του είπα, μα αυτός έμεινε σιωπηλός.
Τα δάκρυα έφευγαν για να γυρίσουν πίσω απρόσκλητα. Έφτασε κι ένα μήνυμα από τον
Τέρι μα ήταν σβησμένο. Ανασύνθεσα όπως μπορούσα δυο-τρεις φράσεις μα δεν βγάζαν
νόημα. Μη κάθεσαι σπίτι... να μείνεις ζωντανή... Προσπάθησα να του απαντήσω αλλά δεν
τα κατάφερα. Θα υπήρχε κάποια βλάβη στο δίκτυο. Αναρωτήθηκα τι θα συνέβαινε εάν το
σύστημα έπεφτε έξω. Αν κάποιος που ήρθε η ώρα του πέθαινε μια δυο μέρες αργότερα. Θα
ήταν κόλαση εκείνες οι μέρες, αναμφίβολα θα έχανε τα λογικά του.
Ακόμη περιμένω. Καμία ένδειξη. Μου κόλλησε και κείνο το παιδικό τραγουδάκι, θα το
'χετε ακούσει.
Κάλλιο να 'ναι στη φύση
Όποιος Θέλει να ζήσει
Η γνωστή φήμη- κάποιοι φεύγουν στην εξοχή, σβήνουν τα ονόματά τους και ζούνε ως τα
βαθιά γεράματα. Τι ανόητο! Και πώς ντύνονται αυτοί οι άνθρωποι; Από πού παίρνουν το
φαγητό τους; Αιζέτα μου, μη χαραμίζεις τις τελευταίες ώρες σου με τέτοιες σκέψεις. Θυμάμαι
την τελευταία φορά που έκανα μια βόλτα στο πάρκο. Την τελευταία
φορά που ήπια πορτοκαλάδα, που έτρεξα, που έβαλα
φρέσκα λουλούδια στο ανθοδοχείο. Μα πότε ήταν
η τελευταία φορά που χαμογελούσα; Γέλασα,
αλήθεια, ποτέ μου;
Χτυπά το κουδούνι. Τους βλέπω στην οθόνη.
Είναι πάλι αυτοί από το Γραφείο Διασκέδασης.
Κάτι κρατάνε. Μα δε σέβονται τίποτα πια;
Θα τους ξαποστείλω όπως όπως κι επιστρέφω.
Κάλλιο να 'ναι στη φύση
Όποιος Θέλει να ζήσει
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μια κάποια σύσταση
θοδωρής
τόλης

λόγος που δεν πλένω καλά τα δόντια μου είναι γιατί δεν Θέλω να είμαι πολλή ώρα
μπροστά στον καθρέφτη. Είναι φοβερό. Αύριο, στις δέκα το πρωί είναι το ραντεβού
μου. Αν ήμουνα γυναίκα σ' αυτή την ηλικία, θα μπορούσα να σουλούπωνα το σώμα
μου ή να γινόταν κάτι με το σχήμα των ματιών. Με τέτοιες επεμβάσεις μπορείς να κάνεις
τα πάντα, αρκεί να 'χεις τα λεφτά και το κέφι. Το χειρουργείο μου αύριο δεν είναι καθόλου
τέτοιο. Δεν θα 'θελα να 'χα καινούριο στόμα, πιο αισθησιακό. Ή να μπορούσα να έσβηνα τις
γραμμές από τα μάτια ή να πάρω λίγο το σακούλιασμα στον λαιμό. Θυμάμαι που κάποτε
ήμουνα ωραίος. Μου αρκεί. Αρκετούς φίλους τους έχασα. Πέθαναν ή χαθήκαμε. Δεν ξέρω
τι μας συνέβη. Ήμασταν γεμάτοι ζωή. Δεμένη παρέα, μας ζήλευαν. Δεν το χωρά ο νους μου.
Χρόνια έχω ν' αλλάξω την κάτω πιτζάμα, την έχω δώρο. Το φθαρμένο της λάστιχο βα
στάει μια χαρά. Ίσως αυτό το λάστιχο να 'ναι το πιο προσωπικό μου αντικείμενο. Τα βράδια
που σηκώνομαι με το άγχος να κατουρήσω, άμα τη μουσκέψω, τη βγάζω και την αφήνω
στο κάτω δοκάρι του κρεβατιού διπλωμένη. Το πρωί που ξυπνάω τη βρίσκω πάντα ζεστή.
Το σώμα μου έχει κηλίδες. Πριν πέσει πάνω μου το νερό, παιδεύει τα ρουθούνια μου η
γεροντική μυρωδιά. Το σύστημα κάτω κρέμασε. Θυμάμαι τον Χρήστο με τα χωρατά που
έκανε για να ξεχνιόμαστε και καμιά φορά χαμογελάω αμήχανα μέσα στην μπανιέρα. Έχω
ένα άσπρο μπουρνούζι. Το φοράω μετά και το πρώτο που κάνω, καπνίζω.
Τους ήχους που άκουγα μέσα στη νύχτα και σταμάταγα να αναπνέω, τους ίδιους ακούω
και τώρα σ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Τότε νόμιζα πως δεν ήταν τίποτα. Πολλές φορές με
πικραίνει να σκέφτομαι εμφατικά την ίδια εξυπνάδα, πως τώρα αυτό είναι το τίποτα. Λέω
θα 'ταν καλύτερα να χρειαζόμουνα ακουστικό. Βέβαια, κι αυτό το λέω αλλά δεν το εννοώ.
Φαγητό τρώω όλο και πιο λίγο, το βραδινό γεύμα πριν να νυχτώσει, αλλιώς με πειράζει.
Λυπάμαι που οι χαρές της ζωής γίνανε έτσι. Παιδιά δεν έκανα κι αδέρφια δεν είχα. Δεν το
μετάνιωσα για τα παιδιά. Έναν αδερφό θα τον ήθελα, μα έχασα τη μητέρα μου πολύ νέα.
Είχα έναν γείτονα που με ζάλιζε με τις παντρειές. Είχαμε γίνει φίλοι έναν καιρό. Μετά χώ ρι
σε και δεν μπόρεσα να του συμπαρασταθώ.
Αύριο το πρωί οι γιατροί θα μου κόψουνε τα απαυτά μου για να μην προχωρήσει το
κακό. Μπορεί και να τους μείνω. Δεν φοβάμαι. Ξέρω πως θα ξυπνήσω. Δεν θα 'ναι και κα
νένας απ' έξω ν' αγωνιά τι θα απογίνω.
Αύριο λοιπόν θα σηκωθώ στις έξι και είκοσι, όπως κάνω. Απαγορεύεται να πιω οτιδήπο
τε πριν. Θα βάλω μια φόρμα γκρι, που φόραγα παλιότερα και πήγαινα για τρέξιμο.

Ο

τελευταία αλήθεια
Παναγιώτης
φιλιόπουλος
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ρέχοντας έφτασα στο σπίτι του παππού. Με το πτυχίο Νομικής στο χέρι. Ήρωας που
επιστρέφει με παράσημο από τον πόλεμο. Σκεφτόμουν το ξάφνιασμα που Θα προκαλούσα χωρίς να υποπτεύομαι πως με περίμενε μια έκπληξη - η Θάλεια.
Δεν είχα ξαναδεί ένα τόσο ωραίο κορίτσι σ' αυτό το σπίτι, που δεν μπορούσα να το φα
νταστώ αλλιώς παρά γεμάτο από θείες, θείους, πολίτικους χαρακτήρες καί τρόφιμα.
Καθόταν στην αυλή, πλάι στις τριανταφυλλιές.
«Ποια είναι;» ρώτησα τη γιαγιά.
«Η καινούργια γειτόνισσα», είπε η γιαγιά. «Είναι μια βδομάδα τώρα που νοίκιασε το σπί
τι».
Η Θάλεια χαμογέλασε και ρώτησε. «Είναι ο εγγονός σας;»
«Ναι», απάντησε η γιαγιά.

Τ
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Ένοιωσα υα κοκκινίζω ως τ' α υ τιά Δεν ήμουν συνηθισμένος. Γύρισα να φύγω...
«Ήρθες, λοιπόν;» είπε ο παππούς. «Έφερες kol το πτυχίο».
Τον κοίταξα. Μετά βίας κρατιόταν. Όλη μου η όρεξη να διηγηθώ τις ιστορίες από την
τελετή αποφοίτησης, κόπηκε απότομα. Έπεσε κάτω. Φώναξα βοήθεια. Ήρθε η γιαγιά με τη
Θάλεια. Τον μεταφέραμε στο δωμάτιο.
«Εντάξει. Εντάξει. Είμαι καλά». Έστρεψε το βλέμμα του προς τις δυο γυναίκες. «Αφήστε
μας μόνους».
Εγώ δε μιλούσα.
«Ξέρεις ποιος έμενε στο σπίτι της Θάλειας;» είπε ο παππούς και έβγαλε από την τσέπη
ένα γράμμα για να το διαβάσω.
Ετοιμάσου για αεροπορική επιδρομή. Βρες ένα καταφύγιο για να προστατευτείς, εσύ και
οι δικοί σου, απ' τις συμμαχικές βόμβες. Έχε έτοιμα μεγάλα δοχεία με νερό και σάκους με
άμμο. Προμηθέψου ένα φτυάρι, μια αξίνα κι ένα λοστό για να αντιμετωπίσεις τη φωτιά.
ι ι Ιανουάριου 2944*
«Τι είναι αυτό παππού;» «Ποιος το έγραψε;»
«Μας χτύπησαν ξαφνικά. Η σειρήνα δεν λειτούργησε. Σπασμοί έπιασαν την πόλη σαν να
ήταν επιληπτική. Ήταν Τρίτη πρωί, έντεκα η ώρα. Το παλιό μας σπίτι στην οδό Κολοκοτρώνη, πίσω από το Δημοτικό Θέατρο, κάηκε ολοσχερώς. Για τρεις ολόκληρες ώρες μαύρισε ο
ουρανός του Πειραιά από τα συμμαχικά αεροπλάνα που έριχναν χωρίς διάκριση. Πέθαναν
πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι άνθρωποι. Ανάμεσά τους, ογδόντα πέντε μαθήτριες με δεκα
πέντε δασκάλες της Δημοτικής Οικοκυρικής Σχολής, που καταπλακώθηκαν από τα ερείπια
και πέθαναν από ασφυξία. Η μητέρα σου, η Μαργαρίτα, βρέθηκε ανάμεσα στα χαλάσματα.
Δεν καταλάβαινε. Κουνώντας τα χέρια στον αέρα φώναζε: «Ποιος με σκότωσε;» Δεκαεπτά
ετών. Ήταν η κόρη του χαφιέ γείτονα. Που σάλεψε την ώρα του βομβαρδισμού. Το γράμμα
βρέθηκε στην τσέπη του λίγο πριν την μεταφορά του στο Δρομοκαΐτειο. Είχε δοσοληψίες
με τους Γερμανούς. Εκεί έμενε αυτός. Στο σπίτι της Θάλειας»,
«Τι είναι αυτά που λες, παππού;»
«Δεν ήθελε η μητέρα σου να μάθεις. Ντρεπόταν. Μέχρι και το επίθετο άλλαξε».
«Κοιμήσου παππού, είναι νύχτα. Δέκα παρά τέταρτο. Πρέπει να ξεκουραστείς».
Στις δώδεκα παρά τέταρτο ο παππούς αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος. Τον μετα
φέραμε στον Ευαγγελισμό. Οξεία πνευμονική εμβολή, είπαν οι γιατροί. Από εκείνη τη στιγ
μή, όλα στροβιλίζονται μέσα μου - η Θάλεια, το γράμμα, το ψέμα και ο θάνατος του παππού.

τελευταία νύχτα
λλοι γεμίζουν τις ζωές τους νύχτες τελευταίες, έτσι για να 'χουν να λένε, κι εγώ ακό
σοφία
μα προσεύχομαι για μία. Ναι, για μία που θα υπόσχεται μακάρια ευτυχία, Μια νύχτα
που δε θα έχω ανάγκη τις λέξεις. Μία που θα σβήσει ό,τι με ίσκιους πλαισιώνει την
χολέβα
ζωή μου. Μια νύχτα χωρίς φεγγάρι με θάλασσα σκούρο μπλε. Θα σας παίρνω όλους από το
χεράκι και θα σας πνίγω έναν έναν. Αλλοι μπορεί να βγάζετε στριγκλιά κι άλλοι να φοράτε
σιδεράκια, αδιάφορο. Εκείνη τη νύχτα θα 'χω απαλλαχτεί απ' τις αισθήσεις. Έτσι φαντάζο
μαι την όμορφη και ιδανική, την τελευταία νύχτα, απαλλαγμένη απ' την ανωριμότητα σας,
το τζάμπα νταηλίκι. Κι αν κάποιος φόβος που μου κάνατε για δώρο, μου πιάσει εκεί στην
αμμουδιά κουβέντα, πριν τον πατήσω από τους ώμους και τον κρατήσω κάτω απ' το νερό.

Ά

Σκάσε τάδε και δείνα!
Μπουρμπουλήθρες
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Διεκδικώ μια τελευταία νύχτα, μία νύχτα τελευταία που θα 'χω απαλλαχτεί κι από αυτόν
τον εαυτό, κάποιος άλλος θα παρατηρεί. Θα φυσάει λίβας δυνατός κι ίσως θυμίζει κόλαση,
θα 'μαι παρέα με τον Σκρουτζ. Εκείνος θα φοβάται για τις χρυσές του λίρες, εγώ θα πίνω
μοχίτο με μαύρη αβάνα ενώ θα παίζουμε κρεμάλα με αλήθειες. Αλήθειες που λέγονται
μόνο τις τελευταίες νύχτες.
Θα τη βρεις ή θα σε κρεμάσω;
Περιμένω...
Θα βάλω κι ένα ένα τα ξύλα και κρέμασμα και ολοκαύτωμα μαζί...
Όμως ξυπνώ,στο κάτω πάτωμα κουκέτας. Το παντζούρι χαζοανοιχτό, πάλι ήλιος, πάλι
φως κι όλοι εσείς ολοζώντανοι...

το αμίλητο νερό
γιάννης
ανιωνιάδης

θεία Ερμιόνη δεν παντρεύτηκε. Μικρός, άκουγα που κουβέντιαζε στην κουζίνα με
τη μάνα μου. Έφταιγε το αμίλητο νερό. Ποιο νερό, γιατί αμίλητο; Έπαιζα στη γωνία
και προσπαθούσα να καταλάβω. Ένα απόγευμα, η θεία καθόταν μόνη της λίγο πριν
αρχίσουν τα σήριαλ στην τηλεόραση.
«Θεία, τι είναι το αμίλητο νερό;», είπα.
«Πουλάκι μου, είναι παλιά πράγματα αυτά. Για τα κορίτσια. Δεν είναι για σένα», είπε.
Η θεία Ερμιόνη είχε πια μεγαλώσει πολύ. Έμενε σε μια γκαρσονιέρα δίπλα στο σπίτι μας.
Χαμένος στη δουλειά, την έβλεπα ελάχιστα. Ένα βράδυ, με πήρε τηλέφωνο η μάνα μου.
Η θεία Ερμιόνη πέθανε. Στον καφέ, μετά την κηδεία, κάθισα στο τραπέζι με τους στενούς
συγγενείς. Ρώτησα πώς και δεν παντρεύτηκε ποτέ η θεία.
«Ήταν άτυχη», είπε η μάνα μου. «Ήμασταν στο χωριό μικρά κορίτσια, μετά τον πόλεμο.
Ο θερισμός είχε τελειώσει. Ετοιμαζόμασταν για τις φωτιές του Κλήδονα. Γυρίζαμε με τα
σταμνιά από τη βρύση αμίλητες. Περπατούσε μπροστά. Στον φράκτη του Τσελεπή ακούμπησε να ξαποστάσει. Πριν φτάσω, πετάγεται με μια κραυγή. Πέφτει το σταμνί και σπάει.
Ένας λαφιάτης ήτανε στις πέτρες. Έκλαιγε μέρες η θεία σου για τη γρουσουζιά».
«Τι λες, ρε μάνα. Για το σταμνί δεν παντρεύτηκε;» είπα μη θέλοντας να πιστέψω τέτοια
πράγματα.
«Κι άλλα έγιναν μετά», είπε η μάνα μου, «αλλά το σημάδι το 'στείλε ο Θεός».

Η

με αφορμή τους στίχους:
αμίλητο νερό, φω νές τ ' αγιαννιού / σκέφτομαι την ωραία διχάλα σου /
μην ανντείνεις όυ είναι ανατομία μόνο * δεν είναι

παναγιώτα
μωυσιάδου

ήδα πιο ψηλά πάνω από τη φωτιά», φώναζαν οι φίλοι μου. Κι εγώ έβαζα τα
δυνατά μου. Έδενα σφιχτά τα κορδόνια των παπουτσιών μου. Σήκωνα το φό
ρεμά μου. Έπαιρνα φόρα και πηδούσα. Ένιωθα τις φλόγες να καίνε τα πόδια

Π

μου. Τον καπνό να με ζαλίζει. «Πήδα πιο ψηλά» φώναζαν και νόμιζα ότι, αν τα κατάφερνα,
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θα πηδούσα πάνω απ' ό,τι με βασάνιζε.
Έψαχνα να βρω τα μάτια του. Εκεί, στο ψηλότερο σημείο του άλματος. Να δει ότι εί
μαι δυνατή. Ότι δε φοβάμαι. Μα αυτός μιλούσε με άλλες γυναίκες. Μεγαλύτερες από μένα.
Ομορφότερες. Σίγουρα καλύτερες.
Κάηκε το φόρεμά μου πάνω από το δεξί γόνατο. Με τράβηξε δυνατά από το χέρι. Με
έσυρε σπίτι. Πειράχτηκε που είπαν οι γειτόνισσες ότι δεν προσέχει την κόρη του.
Πριν κλείσει την πόρτα, είχα ήδη βγάλει το φόρεμά μου. «Τι ρεζιλίκια είναι αυτά», είπε
με την πλάτη γυρισμένη. Ξεκούμπωσα το σουτιέν μου. Το φως ακόμη σβηστό. Γύρισε και
με είδε. Κοιταχτήκαμε. Η πλάτη μου σκληρή σαν το βλέμμα του. Ιδρώτας στο πουκάμισό
του. Έβαλε να πιει νερό. Άφησε το ποτήρι στο τραπέζι. Το πήρα στα χέρια μου. Ήπια από
εκεί που είχαν ακουμπήσει τα χείλη του.
«Πήδα πιο ψηλά πάνω από τη φωτιά» ψιθύρισα και έτρεξα στην αγκαλιά του.

η διχάλα
πως ανεβαίνεις την ανηφόρα, θα ακολουθήσεις τον δρόμο όλο ευθεία,
1 στο τέλος αυτού του δρόμου θα συναντήσεις μια διχάλα, μετά θα πάρεις
■ ■ Η
τη δεξιά πλευρά και μετά...
Χάθηκα, αυτό ήταν, δεν άκουσατι είπε. Μετά τη διχάλα τι; Μου έφτανε να ακούσω αυτή
τη λέξη και το μυαλό μου σταμάτησε να λειτουργεί. Πάντα, όταν βρίσκομαι μπροστά σε
«διχάλες»,... κάτι παθαίνω... τα χάνω...
Πρέπει να πάρω μια απόφαση, τη δεξιά ή την αριστερή. Την τελευταία φορά που πήρα
τη δεξιά πλευρά, ήταν σ' ένα χωματόδρομο της Χαλκιδικής, ψάχναμε μια ωραία παραλία
και ξαφνικά γκρεμός, ο δρόμος σταμάτησε απότομα. Ίσα που πρόλαβα να πατήσω φρένο.
Μία άλλη φορά που είπα να πάρω την αριστερή, έπεσα σ' ένα μπλόκο και τα μπατσόνια με
γράψανε γιατί πήγαινα λέει αντίθετα στο ρεύμα. Σιγά την παράβαση, ψυχή δεν περνούσε...
Όταν βρίσκομαι μπροστά σε μια διχάλα, αναρωτιέμαι δεξιά ή αριστερά και φυσικά τι με
περιμένει στο τέλος της κάθε επιλογής. Αν πάρω έναν δρόμο, δεν μπορώ να γυρίσω πάντα
πίσω. Αλλά και να γυρίσω, δεν θα συναντήσω στον άλλον αυτά που θα συναντούσα, αν τον
είχα πάρει την πρώτη φορά. Αυτή η μεταβλητή του χρόνου...
Η κατάσταση έχει χειροτερέψει- στις διακοπές που πήγα πέρσι το καλοκαίρι με τη Σάσα,
με ρωτάει: Τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του κρεβατιού θέλεις, μωρό μου; Τη δεξιά... της
λέω, αλλά μετά σκέφτομαι, από εκεί είναι το παράθυρο και «τραβάει».... Όχι, καλύτερατην
αριστερή, της λέω... αλλά από εκεί είναι ο τοίχος και κάτι με πνίγει. Και αν γίνει κανένας
σεισμός και πέσει κανένα ταβάνι; Ποια πλευρά να διαλέξω, ποια είναι πιο ασφαλής; Όλο το
βράδυ... αλλάζαμε πλευρές...
Ο ψυχολόγος μου λέει ότι έχει να κάνει με το τραύμα της γέννησης. Όλες οι διχάλες πα
ραπέμπουν στην κύρια, στην πρώτη διχάλα, αυτήν από την οποία εξήλθες, μου λέει, και
σου έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο άγχος.
Τι χαζομάρες κάθομαι και ακούω, το χειρότερο είναι ότι πληρώνω και από πάνω. Δεν
πάω να βρω καμιά διχάλα να εισέλθω, λέω εγώ...
■

λαζαρος
σιάνεσης

αμίλητο νερό
Δεν είμαι αυτός που βλέπεις
στο στάσιμο νερό σου
Είμαι κύμα στριμωγμένο
στη διχάλα σου
ποτάμι που διασχίζει
τις φωτιές σου

Κι όλα αυτά
θα κρατηθούν απ' το λίγο,
θα στερέψουν, θαηττηθούν
Κι η ζωή σου πιο πεζή από ποτέ
στο κάθε μέρα
Κοίτα να μείνεις μουγκή
αμίλητη όπως και τώρα

σοφία
χολέβα
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Πώς γ ρ ά φ ετα ι ένα καλό μυ8 ιστό{
Ποια είνα ι η σημασία της αφηγημ
φ ω νής κ α ι της ο π τικ ή ς νωνίας. Τι
σημαίνει δομή. Πώς ττΛάθουμε το
χα ρ α κτή ρ ες. Πώς βρίσκουμε το θ
πώ ς σ τήνουμ ε την υπόθεση κ α ι τ
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περιγράφονεας
‘ Τ0¥ » ρ ©
το κλουβί μου
ριονίδι, που η μυρωδιά του γέμιζε τα ρουθούνια σου, σκέπαζε ισόρροπα κάθε σπι
θαμή του πατώματος με τις τέσσερις γωνίες. Τη γαλήνη του ξεθωριασμένου κίτρι χριστίνα
νου διέκοπτε ένα πλαστικό σπίτι με πράσινη σκεπή. Στην αρχή δεν την είχα μυριστεί,
καλαϊτζή
αλλά με την πρώτη εξερεύνηση της κατοικίας μου κοπάνησα το κεφάλι μου στο ταβάνι.
Ένα παράθυρο. Μία πόρτα. Δεν χρειαζόμουν περισσότερα. Πιτσιλιστά πορτοκαλί υφά
σματα έντυναν τον μέσα χώρο απ' άκρη σ' άκρη. Καμιά φορά, όταν στριφογύριζα στον
ύπνο μου, τυλίγονταν γύρω μου και παρίστανα τη μούμια.
Λίγο πιο κει, ένας τροχός. Έμοιαζε από τους καλούς. Αρκούσε μια δοκιμή να με πείσει
για το αντίθετο. Μισοκρεμόταν. Δεν είχε στερεωθεί καλά στα μαύρα κάγκελα. Έγερνε προς
το μέρος του νεροσωλήνα. Το νερό πάντως -δεν είχα παράπονο- ήταν δροσερό. Άσε που
καμιά φορά παραήταν, και η μπίλια που το βοηθούσε να κυλήσει μεταμορφωνόταν σε παγάκι.
Ο χώρος του φαγητού, εργένικης νοοτροπίας. Δύο γαβάθες -χωρούσαν και μένα μέσατοποθετημένες στις δύο άκρες της μιας πλευράς. Στην κόκκινη έκανες βουτιά για κυρίως
γεύμα, στη γαλάζια για επιδόρπιο. Ποτέ δε, με ενόχλησε το μέγεθος των πιάτων μου. Όσο
μεγαλύτερη χωρητικότητα είχαν, τόσο τα γέμιζαν και άλλο τόσο πιο πολύ έτρωγα εγώ.
Δεν θα μπορούσες να μην προσέξεις την ερυθρά, ήταν δεν ήταν από πηλό φτιαγμένη,
πέτρα. Με την πρώτη ματιά αλλόκοτο διακοσμητικό, με τη δεύτερη αλλόκοτο κάτι άλλο,
αγνώστου ταυτότητος. Ιδανικό, παρόλα αυτά, μέρος για να ξύνεις τα νύχια. Και τα 'ξυνα. Τα
'ξυνα συνεχώς και αδιαλείπτως.
Όσο για τα κάγκελα, μόνο μαύρα δεν παρέμειναν με το που έπεσαν στα πόδια μου... ή
μάλλον στα δόντια μου. Είχα μανία με τα κάγκελα. Πιανόμουν, σκαρφάλωνα, κρεμιόμουν,
αφήνιαζα, δάγκωνα.
Κατέκτησα τον χώρο και το πριονίδι βρώμισε, η σκεπή εκτοπίστηκε, η πέτρα τρίφτηκε,
η ρόδα έτριξε γυρνώντας, τα κάγκελα έγιναν ριγέ.
Αγάπησα δίχως δεύτερη σκέψη το κλουβί μου.

Π

Λαβύρινθος
ολύ θα ήθελα να σας ξεναγήσω στο σπίτι μου, όμως φοβάμαι πως θα μπερδευτείτε
λιγάκι. Είναι ασυνήθιστο μέρος, θα έλεγα. Αποτελείται από μια σειρά από σκοτεινούς πολυδαίδαλους διαδρόμους που διακλαδώνονται και αναδιπλώνονται στον
εαυτό τους. Μερικες φορές δεν βρίσκεις διέξοδο, άλλοτε πάλι γυρνάς ξανα και ξανα στο
ίδιο σημείο μέχρι που σε πιάνει απελπισία. Το φως του ήλιου δεν φτάνει εδώ κάτω, γι' αυτό
μεγάλες δάδες καίνε συνεχώς. Σε κάποια σημεία θα πρέπει να σας προειδοποιήσω ότι το
πράγμα γίνεται επικίνδυνο καθώς ξυπνάνε τις νύχτες οι κραυγές των αγοριών και των κοριτσιών που έπεσαν εδώ υπέρ πατρίδος. Αντηχούν σπαρακτικά πάνω στα γεμάτα μούχλα
τοιχώματα. Ισως σας φανεί λιγάκι τρομαχτικό όλο αυτό. Εγώ το έχω συνηθίσει. Άλλωστε
δεν υπάρχουν καθόλου έπιπλα για να σας βάλω να καθίσετε ούτε και έχω εδέσματα για να
σας φιλέψω. Καθρέφτη κανένα δεν θα βρείτε, οι άνθρωποι λένε πως δεν αντέχω να αντι
κρίσω τον εαυτό μου. Αν ωστόσο επιμένετε, θα σας συμβούλευα να έχετε μαζί σας ένα κου
βάρι νήμα για την περίπτωση που χαθείτε.
Ναι, θα το ήθελα πραγματικά πάρα πολύ να έρθετε μαζί μου και να μου κάνετε παρέα.
Αισθάνομαι τρομερή μοναξιά τους τελευταίους αιώνες που όλοι με έχουν ξεχάσει. Φοβάμαι
ωστόσο πως δεν θα είστε σε θέση να ξαναβγείτε.

Π

'
Λ ίφ υ

νικολακοποίιλου
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μαρκησία πήρε το τσάι της στις πέντε». «Ο Τζον
Ιακωβίδης δεν ροχάλιζε ποτέ».

Η

«Σβλουμπρρρ!» Αν αναρωτιέστε τι είναι
όλα αυτά τα περίεργα, σας λέμε ότι είναι απλά τεχνικές
για να αρχίσουμε την αφήγηση. Αυτές και άλλες πολλές
εξερευνήσαμε με τη βοήθεια του Μίμη Σουλιώτη.
Κάναμε όμως και πολλά ακόμα.
Εξασκηθήκαμε ενδελεχώς στη σωστή χρήση της
καθαρεύουσας. Ιτριμωχτη'καμε σε ένα ασανσέρ μαζί με μια
γυναίκα και έναν άντρα και ταξιδέψαμε ανάμεσα στους
ορόφους. Και το καλύτερο: επιβιβαστήκαμε όλοι -μα όλοισε μια ιπτάμενη κράισλερ με οδηγό τον Θανάση Βαλτινό
και πεταχτήκαμε σε χρόνο μηδέν από την Τρίπολη στην
Αθήνα. Ξαναγράψαμε το τέλος και την αρχή του διηγήματος ,
προσθέσαμε νέα πρόσωπα , αφηγηθήκαμε την ιστορία
από άλλη οπτική γωνία, και φυσικά τη μεταγράψαμε στην
καθαρεύουσα. Στο τέλος μάς έμειναν και $ ο δραχμές για
τσιγάρα. Ευτυχώς, γιατί μερικοί τα χρειάζονταν ύστερα από

τόσο τρέξιμο.

διηγήματα στο ύφος mu Θανάση ΒαΑτινού
τι χρωστάω; ιωάννα
αμπατζή
κείνο το καλοκαίρι ία καπνά είχαν πάει καλά. Κατεβαίναμε Αθήνα να
πληρωθούμε. Όλοι χωριάτες ήμασταν. Το λεωφορείο φίσκα, πολλές οι
ώρες, εσκάγαμε. Το ραδιόφωνο έκανε παράσιτα, η κεραία έφταιγε. Ο οδη
γός έβαλε Τσιτσάνη. Μου θύμισε την Κική, δεν την ήθελε για νύφη η μακαρίτισσα, ήταν φτωχή, έλεγε, διώξ' τη. Είχε πάει Γερμανία εργάτρια, έτσι μου
'χαν πει. Είκοσι χρόνια. Η μάνα μου έφταιγε.
Φτάνουμε Αθήνα, κατεβαίνουμε κέντρο. Ο καπνέμπορος μας πληρώνει,
καλά τα λεφτά. Κάνουμε τη μοιρασιά, καθόμαστε για ρετσίνα, τα τσούζου
με.
Πάμε να το γλεντήσουμε στη Φυλής; λένε οι άλλοι δύο.
Γεμάτα τα πορτοφόλια μας, άρχοντες. Πάμε.
Το μπουρδέλο άδειο. Είναι νωρίς ακόμα. Ακούω πάλι Τσιτσάνη. Ήταν
διαχρονικός, αυτό έφταιγε. Μπαίνω στο δωμάτιο, Μεταλλικό κρεβάτι, τσα
λακωμένα σεντόνια, η κοπέλα μικρή. Είκοσι λεπτά. Βγαίνω.
Βλέπω τους άλλους να πληρώνουν στην τσατσά. Παίρνω σειρά. Βγάζω
από την τσέπη μου ένα μάτσο κατοστάρικα διπλωμένα.
Τι χρωστάω; της λέω.
Λέει, τίποτα, κύριε.
Μα πώς, δεν είναι δυνατόν, πόσα θες, επιμένω.
Για όνομα του Θεού, Δημήτρη, δεν θα πληρώσεις για την κόρη σου.
Την κοιτάω. Τη βλέπω. Δεν είχε φύγει Γερμανία, δεν είχε γίνει εργάτρια.
Εγώ έφταιγα.

Ε
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χριοτίνα
καλαϊτζή

αργεί να κατέΒω;
ϊ “ |ρ ώ τ η φορά στην Αθήνα. Για δουλειές κατέβηκα. Κόσμος στους δρό-

I 1μους. Φωνές, φασαρία.

Μου είπαν, πάρε τον ηλεκτρικό να φτάσεις γρήγορα. Πειραιάς-Ομόνοια
ένα μισάωρο με τρία τέταρτα.
Περιμένω εκεί που μου 'παν. Κι άλλοι περίμεναν δεξιά αριστερά. Έρχε
ται καμιά ώρα αυτός ο ηλεκτρικός και μπαίνω. Θέση δεν έχει. Κάθομαι όρ
θιος. Κούραση, και κουνάει και πέρα δώθε.
Ρωτάω πότε κατεβαίνω.
. ' Μου λένε, σε λίγο.
Περνάει ώρα. Ξαναρωτάω.
Μου λένε, στην επόμενη.
Πηγαίνω στις πόρτες. Μια γυναίκα δίπλα με πατερίτσες. Της αφήνω
χώρο. Ομόνοια. Ανοίγουν οι πόρτες. Κάνω να κατέβω, κι αυτή είναι μπρο
στά μου και τρεκλίζει. Πάω να την πιάσω.
Μου λέει, όχι. Μπορώ.
Θα 'χαν περάσει δυο λεπτά και κείνη ακόμα προσπαθούσε. Κάνω να
χω θώ απ' τα πλάγια. Δεν χωράω. Έρχεται η ώρα να πατήσει πόδια και πα
τερίτσες έξω στον δρόμο, πάω να βγω κι εγώ. Τότε οι πόρτες ξεκινούν να
κλείνουν. Βγαίνει μόνο το χέρι και το πόδι το δεξί μου. Τ' αριστερά έμειναν
μέσα.

βασίλης
κυριαζάκης

μαγδαληνή
μπεκρή
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τα λόγια
Α εν τους αντέχω, μου λέει μια μέρα. Τους παρατάει και έρχεται και μεΑ*Ανει μαζί μου. Νοικιάζω μια γκαρσονιέρα στο Παγκράτι εγώ, στην Ολυ
μπίας. Σαράντα τετραγωνικά αλλά κουκλί. Κουτσά στραβά, βολευόμαστε.
Παίρνει διαζύγιο, παντρευόμαστε.
Τότε άρχισαν τα προβλήματα. Μου κάνουν πόλεμο, μου λέει. Η γυναίκα
του, εννοούσε, και τα παιδιά του. Μία για τα κληρονομικά, μία γιατί τους
παράτησε. Ήθελαν να του πάρουν το μαγαζί. Του έβαζαν και λόγια για μένα.
Του έλεγαν διάφορα.
Το βράδυ εκείνο γυρίζει τύφλα στο πιοτό. Τύφλα. Όμως ο Κώστας μου
δεν έπινε. Όχι, δεν έπινε.
Σήκω, μωρή, μου λέει.
Τι έγινε, Κώστα μου, του λέω.
Με τραβάει απ' τα μαλλιά, με σέρνει στο πάτωμα.
Με ποιον, μωρή;
Τι να του έλεγα; Δεν καταλάβαινα.
Αρχίζει να με χτυπάει με το ξύλο που 'κοβα τη σαλάτα. Στο κεφάλι, στα
χέρια, στα πόδια. Ακουγα τα κόκκαλά μου να σπάνε. Λιποθύμησα.
Ξύπνησα στο νοσοκομείο. Μου 'παν πως αυτοκτόνησε. Νόμιζε πως με
είχε σκοτώσει. Έτσι έλεγε στο σημείωμα.
Τώρα, τι λέει η γυναίκα του και τι λέει ο γιος του για τα λεφτά, τα μαγα
ζιά και τ' άλλα δεν ξέρω. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Ας τα πάρουν όλα κι ας παν
στο διάολο.Τον Κώστα μου... μπορούν να μου φέρουν πίσω τον Κώστα μου;

ηθικόν ακμαιότατον
κείνο τον καιρό, δούλευα φορείο στο 424·· Είχα έναν μπάρμπα καραβαd νά, μ' έχωσε. Του δημοτικού ήμουνα. Δύσκολη δουλειά. Κάθε μέρα ντα
ραβέρι με τον θάνατο. Πέντε Δεκεμβρίου, παραμονή του Αι-Νικόλά. Έριχνε
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του θανατά. Από παιδί είχα να πιάσω τέτοιο χιόνι. Απογευματινή βάρδια και
λέω, ας αργήσω κομμάτι στη δουλειά. Τα χειρουργεία καμωμένα, δεν έπ ε
σε η ζάχαρη στο νερό.
Φτάνω, με πήραν απ' τα μούτρα. Έκτακτο. Να φέρω μία, τριάντα χρονών. Γεμάτη η κοιλιά της ασκήτη.
Πάντα μόνους τους συναντάω, στο θάλαμο. Αυτή ήτανε πιο μόνη. Με
κοιτάει. Πλησιάζω.
Της λέω, σήκω, κυρία, και κάτσε, στηρίξου στο λαιμό μου.
Μόλις πάρω το βάρος τους επάνω μου, τότε τους καταλαβαίνω. Μου μι
λάει ο τρόμος τους.
Μετράς χρόνια στο στρατό; τη ρωτάω.
Ο πατέρας μου, μου λέει.
Έξω δυο γερόντια ίσαμε ογδόντα χρόνων. Έσερνα το φορείο και κλαίγανε. Μανούλες να σου σηκώσουνε το ηθικό.
Γυρίζω καμιά φορά, τους βρίσκω ακίνητους σα φωτογραφία. Βγάζει
αυτή να μου χώσει ένα πενηντάρικο στο χέρι. Δεν ήθελα. Επέμενε.
Μου λέει, αργούν;
Τι να της πω;
Την ανοίξανε και την κλείσανε; Κοιλιά, όργανα, μια μάζα, τίποτα δε μπο
ρέσανε να κόψουνε. Παγωμένη πύελος, μουρμούριζαν οι γιατροί. Τέτοιες
ώρες μιλάνε αλαμπουρνέζικα κι αυτοί.
Της λέω, τελειώσανε, περιμένουν να ξυπνήσει.
Μου λέει, δώσε μου το τηλέφωνό σου. Αν έρθει πάλι τέτοια ώρα, χτύπα
ξύλο, να την πας πάλι εσύ. Σε συμπάθησε και φαίνεσαι και γουρλής.
Της το 'δωσα. Τι να κάνω που ήτανε με μισή ζωή.

εγώ από τέτοια δεν ήξερα

Ε

κείνη τη χρονιά νοίκιαζα χωράφια. Διακόσιες δραχμές το στρέμμα. Είχα

παναγιώτα
[KlHJOl QOOU

ένα τρακτέρ, θηρίο. Το σωτήριον έτος ΐ 977 · Τρακτέρ σαν το δικό μου
άλλος δεν είχε. Όλους τους εξυπηρετούσα. Ήρθε ένας, ήθελε όργωμα το
χωράφι του. Έβαλε το δικό του. Το χώμα πάγος. Οκτώβρη μήνα και είχε πα
γωνιές.
Μου λέει, αν οργώσεις το χωράφι, σου δίνω 300 δραχμές.
Δεν είχα άλλο να κάνω.
Έρχεται το πρωί σπίτι, δεν είχε ξημερώσει.
— Πού είναι το χωράφι; τον ρωτάω.
— Κάτω από τα υψώματα, μου λέει.
Το ζεσταίνω εγώ το τρακτέρ, ανάβω τα φώτα, ο δρόμος γυαλί, φτάνω
στο χωράφι, αρχίζω το όργωμα. Μισή ώρα και ήμουν τελειωμένος. Οργώ
νω κοντά στο δέντρο, χτυπάν τα σίδερα σε πέτρες. Βλέπω ένα μάρμαρο. Το
σηκώνει στα χέρια. Εγώ σάστισα.
Με κοιτάει μετά, του λέω τι είναι;
Μου λέει άγαλμα, γυναίκα χωρίς χέρια. Μου λέει, τι θα το κάνουμε;
Τι να του πω, εγώ από τέτοια δεν ήξερα, δεν είχα δει στη ζωή μου.
Αλλά σημαντικό φαινότανε.
Του λέω, τράβα στην αστυνομία να δουν εκείνοι τι θα κάνουν.
Βγάζει το πουλόβερ και το ντύνει.
—Τι είναι, του λέω, τον είδα που δεν ήθελε.
— Με αφήνεις, λέει, να το πάρω σπίτι;
Φοβότανε.
— Και να μη μιλήσεις στο χωριό.
Του λέω, δώσ' μου την πληρωμή μου.
Τι να του πω. Εγώ από τέτοια δεν ήξερα.
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εκατόν τριάντα και κλείσαμε
αλιά έκανα το λούστρο. Ομόνοια. Μπροστά στου Μπακάκου. Είχα ένα
κασελάκι όλο σκαλίσματα. Σωστό μπιζουδάκι. Δυο χρόνια στη δου
λειά, δε μ' έπιανες πουθενά. Έφτανα με το πρώτο τραμ. Κι έπιανα το πόστο
βρέξει χιονισει. Είχε κόσμο τέτοια ώρα η πλατεία. Τρώγαν κάνα κουλούρι,
έπιναν κάνα καφεδάκι πριν τη δουλειά, πέρναγαν κι από μένα.
Έρχεται ένας μια μέρα. Πιάνω να τον ετοιμάσω. Βάζω τα χαρτονάκία
μου δεξιά κι αριστερά. Με προσοχή, μην του λερώσω τις κάλτσες. Βουρτσί
ζω, βερνικώνω, γυαλίζω. Καθρέφτης τα παπούτσια. Ψάχνει τις τσέπες του
αυτός. Στο σακάκι, στο παντελόνι:
Δε βρίσκω το πορτοφόλι, λέει. Να με συμπαθάς, παιδί μου. Στα χρω 
στάω.
Φαινόταν κύριος. Με τη ρεπούμπλικά του, με τα όλα του.
Δεν πειράζει. Αλλη φορά, λέω.
Μετά από μια βδομάδα ξανάρχεται. Απογευματάκι.
Δε σε ξέχασα, μου λέει.
Του φκιάνω τα παπούτσια. Πιάνει και μου δίνει ένα τάληρο.
Πολλά είναι, λέω.
Πάρ' τα. Κάνεις καλή δουλειά, λέει. Πόσοχρονών είσαι;
Δωδεκάμίσι.
Σχολειό δεν πας;
Πού καιρός για τέτοια, λέω.
Δεν πάμε απέναντι, στο «Νέον», λέει, να σε κεράσω κάτι; Να πούμε και
δυο κουβέντες...
Έδειχνε ξηγημένος. Είχα πεινάσει κι όλη μέρα.
Πετάω το κασελάκι μου στον ώμο. Το καρεκλάκι παραμάσχαλα.
Κάτσαμε έξω στα τραπεζάκια. Λουκουμάδες εγώ, υποβρύχιο αυτός.
Έχω ένα καφενείο. Πανεπιστημίου, δίπλα στα δικαστήρια, λέει. Φαίνε
σαι καλό παιδί. Σε θέλω για παραγιό. Να με βοηθάς τα πρωινά. Και τα με
σημέρια καμιά φορά. Να πας και στο νυχτερινό σχολειό. Να μάθεις πέντε
γράμματα. Εκατό τη βδομάδα.
Έχω την πελατεία μου εγώ, λέω. Βγάζω περισσότερα. Κάν' το εκατόν
τριάντα και κλείσαμε.
Βάζει τα γέλια. Μου δίνει μια στην πλάτη.
Ξέρεις από παζάρια, λέει. Έλα από αύρω στο μαγαζί.

Π

ένα ζευγάρι άρβυλα
φτά αδέρφια ήμασταν. Τρία κορίτσια, τέσσερα αγόρια. Δίδυμοι με τον
έναν. Μπινιάρια, έλεγε η μάνα μας. Κάθε τάξη που τελειώναμε, για να
πάμε στην επόμενη, έπρεπε να έχουμε άρβυλα. Ήταν υποχρεωτικό. Και
στα κορίτσια. Έτσι το είχαν τότε. Σε γράνες με λάσπες περπατούσαμε. Ήταν
υποχρεωτικό. Ένα ζευγάρι από τον μεγαλύτερο αδερφό. Ένα καινούργιο.
Από το Κιάτο.
Ήρθε ο πατέρας, δεν είχε λεφτά, είπε. Στην επόμενη τάξη ένας θα συνέ
χιζε. Του χρόνου ο άλλος.
— Ποιος, τον ρωτάω.
— Θα δω, μου λέει.
Φεύγω. Πάω στα ζώα. Μαζεύω μέσα τις κατσίκες. Περνάω μπροστά
.από τις αδερφές μου, παίζουν σχοινάκι. Ταΐζω τις κότες, παίρνω την κόσα,
τελειώνω με τα χορτάρια. Τα είχα αφήσει στη μέση. Γυρνάω σπίτι, ρίχνω
τον κουβά στο πηγάδι, είχα διψάσει. Κάνω σιγά μην ξυπνήσω τον δίδυμο
στο πλατάνι της αυλής.

Ε
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Πάω καμιά φορά στον πατέρα/ του λέω, αποφάσισες;
Μου λέει, θα πάει ο αδερφός σου, τον άλλου χρόνο εσύ.
Γεμίζουν τα μάτια μου νερά. Δεν σαλεύω.
Με ρωτάει τι θέλω.
Του λέω, όλο εγώ σηκώνομαι στον πίνακα. Ο δάσκαλος δε μας ξεχωρίζει.
Φεύγα, μου απαντάει.
Την άλλη χρονιά, ήμουν ο πιο μεγάλος στη τάξη.
Ντρεπόμουν. Δεν ξαναπήγα.
Σταμάτησα το γυμνάσιο για ένα ζευγάρι άρβυλα.

τρία λεπτά για διακανονισμό γιώργος
κείνο το Σεπτέμβρη, ήμουν στο τμήμα λογαριασμών. Κάθε κλήση τρία
λεπτά. Είχα ένα άγχος, έτρεχα. Τρίτη και δεκατρείς, είμαι προληπτικός.
Είχαμε τόσες αναμονές, μήνες είχε να συμβεί. Είμαι προληπτικός εγώ. Πήρε
μία, είχε το τηλέφωνό της φραγή. Είχε μιλήσει πρώτα με τον Παπάίωάννου.
Προϊστάμενος στο τεχνικό ο Παπάίωάννου.
Της λέει, πάρε στο λογιστήριο να γίνει στον λογαριασμό σου διακανονι
σμός.
Δεν είχαν δικαιοδοσία εδώ.
Παίρνει αυτή με το κινητό της, μπαίνει στην αναμονή για κάμποσο.
Ποιο είναι το τηλέφωνό σας, τη ρωτάω.
2ΐο 8614822, μου λέει.
Βρίσκω εγώ την καρτέλα, το πρόγραμμα με φραγή, δυο λογαριασμοί
απλήρωτοι, το πολύ τρεις. Κάνω ένα λεπτό να βγάλω άκρη. Τότε, με κείνα
τα συστήματα. Παίρνω έναν στο λογιστήριο, εξηγώ γρήγορα την κατάστα
ση με την πελάτισσα. Θα μίλαγα ως ένα λεπτό. Το δίνει για έγκριση. Εγώ
χρονομετρούσα.
Απαντάει κάποια στιγμή, του λέω εγκρίθηκε;
Μου λέει, δεν γίνεται διακανονισμός, χρωστάει πάνω από ένα λογαρια
σμό. Μου λέει, κάτι άλλο;
Τι να του πω, εγώ θα τα άκουγα, δεν μίλαγε εκείνος με την πελάτισσα.
Αλλά ήμουν με τα χέρια δεμένα.
Της λέω, μπορείτε να εξοφλήσετε όλο το ποσό;
Βγάζει ένα λυγμό, εκείνο ήταν μόνον η αρχή.
Τι άνθρωπος είσαι, μου λέει, κατάλαβε που ντρεπόμουν.
Δεν με λυπάσαι, λέει, γριά γυναίκα με καρκίνο;
Ούρλιαζε.
Και τα φάρμακα πώς θα τα πάρω για τη θεραπεία μου;
Μου λέει, βγάλε κι εσύ καρκίνο!
Τι να της απαντήσω που ήμουν με τα χέρια δεμένα.

Ε

τσάρκα

πραμαιευιακης

θοδωρής

κείνο το βράδυ ήθελα γυναίκα. Εφτά μήνες χωρισμένος. Άλλες νύχτες,
τόλης
τέτοια ώρα θα κοιμόμουνα. Μα η νύχτα αυτή ήταν αλλιώτικη. Με 'βγά
λε ο δρόμος στις γειτονιές που δεν έπρεπε. Θα μου το χτύπαγε και τώρα
ακόμα άμα το μάθαινε. Την παραπάνω Τετάρτη κλείνει χρόνος. Πέρασα
ζόρι. Εκείνη κοίταξε μπροστά. Βλέπω λοιπόν μια καλή, σχολούσε. Την παίρ
νει από κοντά ένας πιωμένος, άσ' τα να πάνε.
Του λέει, «παράτα με, κλείσαμε»*
Δεν είχε κουράγιο να βρίσει, του το 'πε σαν συλλαβιστά.
Κοιτάζει μια δόση προς το μέρος μου, έτσι νόμισα. Μπαίνει όμως μπρο
στά μια άλλη, για τα μάτια πιάνω και την κουβεντιάζω.

Ε
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— Πόσο πάει; τη ρωτάω.
— Μόνο το απλό τέτοια ώρα, μου λέει, και τόσα.
Ξέρω τι παίζει. Μα αν το βάλω εγώ σκοπό, μ' εμένα στα λεφτά δεν τα
βρίσκεις να χτυπιέσαι. Ό,τι κόλπα να μου κάνεις. Εδώ άλλες κι άλλες. Στέ
κομαι μια ανάσα παραδίπλα να ξαναδώ την ωραία. Κερδίζω χρόνο στις δι
απραγματεύσεις. Είναι χάμω πεσμένη κι εκείνος ο τύπος πουθενά. Καρφώ
νομαι να καταλάβω πού έχασα το έργο και πρώτα πρώτα πως ανασαίνει.
Νάτη πάλι η δίκιά σου, το χαβά της.
Πριν πιάσει τα χαϊδολογήματα, της λέω, τι είναι πάλι;
Μου λέει 'ντάξει, όσα είπαμε, πάμε και σβέλτα.
, Της λέω τι πράμα, πολύ τ' άργησες τώρα, τι να της έλεγα, σκεφτόμουν
άλλα.
Όμως δεν ήθελα να με περάσει γιαχέστη, οπότε το 'παίξα.
Της λέω, «τα μισά τώρα και φύγαμε»
Βγάζει τσιγαράκι. Ήμουνα για να φεύγω.
— Γυναίκα σου, λέει τάχα μου και δείχνει με το σβηστό τσιγάρο την π ε
σμένη.
— Κι αν είναι, πήγα να της πω.
Αλλά ντράπηκα.
Τη γυναίκα την έδιωξα χρόνια τώρα, αυτή η κάτω ποια είναι;
Μου λέει, «και τι σε κόφτει. Για τσάρκα δεν ήρθες;»
Τι να κάτσω να της λέω, για να φεύγω ήμουνα.

διηγήματα σε προσωπικό ύφος
γιάννης η σκάντζα
ανιωνιάδης
άββατο απόγεμα. Το τηλέφωνο χτύπησε και πάλι. Όπως κάθε Σάββα

Σ

το ή Κυριακή τον τελευταίο χρόνο. Όπως παραμονές γιορτών, βράδυ
πρωτοχρονιάς, όλες τις δύσκολες νύχτες. Ο Ντίνος ήθελε σκάντζα στη βάρ
δια. Θα τον περίμενε στο γνωστό μέρος. Μπροστά στην Ευαγγελίστρια. Δεν
ρώτησε ποιος ήτανε ζευγάρι. Δεν τον ένοιαζε. Έβαζε μια παλιά φόρμα, πα
πούτσια, το χειμώνα φορούσε ένα σκούφο για το κρύο, το καλοκαίρι κάτι
σαν κασκέτο και περίμενε μπροστά στο νεκροταφείο. Ερχόταν το σκουπι
διάρικο, σταμάταγε, πήδαγε από πίσω ο Ντίνος, του έδινε το τζάκετ της
υπηρεσίας και αναλάμβανε αυτός.
Δούλευε αμίλητος. Μηχανικές κινήσεις, βλέμματα με τον άλλο. Ίσα που
να τελειώσει η βάρδια. Έπιαναν δύο και τρεις το πρωί, όλο το κέντρο. Αριστοτέλους, Ερμού, τα δύσκολα, εκεί πίσω από τη Μοδιάνο. Όταν τελείωνε,
τον άφηνε το σκουπιδιάρικο λίγο πριν τα πανεπιστήμια κι ανηφόριζε σιγά
για την Ολύμπου, βρώμικος, κατάκοπος. Την άλλη μέρα πήγαινε στο προ
ποτζίδικο του Ντίνου, έδινε το τζάκετ, έπαιρνε δέκα ευρώ κι έφευγε. Με
ροκάματο. Απορούσε που κανείς δεν μίλαγε γΓ αυτό. Ο οδηγός, ο άλλος.Τον
θαύμαζε τον Ντίνο. Πόση δύναμη μπορούσε να έχει.
Τώρα τελευταία όλο και περισσότερες φορές του τηλεφωνούσε. Όλες
τις βραδινές βάρδιες αυτός τις έκανε. Σάββατα και Κυριακές, ούτε συζήτη
ση. Η γυναίκα του καθάριζε σπίτια, αυτός καθάριζε τους δρόμους. Κι οι δυο
στη ζούλα, χωρίς ένσημα, χωρίς χαρτιά. Όμως καλύτερα από την πατρίδα.
Εκεί δεν είχε σκουπίδια, δεν είχε τίποτε.
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Τις άλλες μέρες την έστηνε απέναντι από το σταθμό στα τρένα. Παλιά,
είχε μεροκάματο. Καμιά οικοδομή, καμιά αγγαρεία, μια μετακόμιση. Όλο
και κάτι έβγαινε. Μπόρεσε να στείλει και πίσω. Να κάνει και την αίτηση
για παραμονή. Να πληρώσει το παράβολο για την άδεια. Ενάμισι χιλιάρι
κο. Ακου ενάμισι χιλιάρικο. Οι σκάντζες ενός χρόνου πήγαν για το παράβο
λο. Όμως τώρα ανάσανε. Δεν φοβόταν μην τον σταματήσουν στο δρόμο.
Βέβαια έβλεπε μπάτσο και παραμέριζε, ενστικτωδώς έσκυβε το κεφάλι,
επιτάχυνε το βήμα, έστριβε στην πρώτη γωνία. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί
να σου βρει ο μπάτσος, μονολογούσε. Στην Αλβανία το ίδιο έκανε. Δεν μι
λούσε. Δεν ήξερες και αν ο διπλανός είναι της μυστικής ή του κόμματος.
Καλύτερα απαρατήρητος. .
Εκείνο το βράδυ έκανε πάλι τη βάρδια του Ντίνου. Βροχή με το τουλού
μι. Ο διπλανός καινούριος, τον κοίταζε με απορία. Σβέλτα έβαζε τον κάδο
στο σκουπιδιάρικο, πάταγε αυτός το κουμπί. Έσπρωχνε με το ξύλο. Τόσο
καιρό που το έκανε, ήξερε καλύτερα από τον καινούργιο. Ο οδηγός βιαζό
ταν να τελειώσει. Δυο τρεις φορές έκανε πως ξεκινούσε, σήμα να βιαστού
νε. «Παλιόκαιρος» μουρμούρισε.
Γωνία Πλάτωνος με Φιλίππου, σωρός τα σκουπίδια. Ο κάδος ξεχείλιζε.
Πεταμένα γύρω σακούλες, χαρτόνια, κούτες, ξύλα, φτάνανε όσο ο κάδος.
Τον πιάσανε με τον μικρό, τον βάλανε στο μηχάνημα, τον σήκωσε, άρχισε
με το ξύλο να σπρώχνει μέσα τα σκουπίδια. Τον άφησαν κάτω και άρχισαν
να πετάνε μέσα στη φαγάνα τις σκόρπιες σακούλες. Η βροχή είχε παρασύ
ρει κάποιες και κυλούσαν. Ο οδηγός άρχισε να φωνάζει. Αφήστε τους μα~
λάκες να πνιγούν στη βρόμα, έκραξε. Ο μικρός ανέβηκε γρήγορα στη σκου
πιδιάρα, έτρεξε ν' ανέβει κι αυτός. Στο κάτω κάτω κανείς δεν θα ζητούσε
λογαριασμό από εκείνον. Τη σκάντζα έκανε για δέκα ευρώ.

fisher price
ιάβαζε καθισμένος στην πολυθρόνα του. Είχε τα πόδια του απλωμένα
Βασίλης
στο τραπεζάκι, κάπνιζε πούρο και έπινε ουίσκι. Αν και το πούρο είχε
σβήσει, τα παγάκια είχαν λιώσει στο ποτήρι από ώρα και ήταν πια περισσόκυριαζάκης
τερο νερό παρά ουίσκι. Και ούτε διάβαζε. Μόνο κοίταζε τις σελίδες.
Ο μικρός οικιακός του σίφουνας, η Σοφία, έτρεξε κοντά του κρατώντας
τον αγαπημένο της αρκούδο και τον τράβηξε απ' το μανίκι της πιτζάμας
του. «Μπαμπά, μ' αγαπάς;» τον ρώτησε. Εκείνος, χωρίς να σκεφτεί και
πολύ, της ζήτησε να του πει τι είναι αγάπη.
Η Σοφία μπλόκαρε. Προβληματίστηκε. Έβαλε τον αρκούδο της στο στό
μα και τον δάγκωσε. Γέμισε το αυτί του σάλια και το στόμα της χνούδια.
Ακόμα δεν ξεχώριζε το κόκκινο απ' το μαύρο, το γλυκό απ' το πικρό. Ακόμα
καλά καλά δεν είχε ξεμπερδέψει με το ξεδιάλυμα των αισθήσεων, η αντίλη
ψή της δεν είχε προχωρήσει πέρα απ' τη διακριτή μορφή των πραγμάτων,
πέρα από κείνο το παιχνίδι της Fisher Price που πρέπει να βάλει τον κύβο
στην υποδοχή για τον κύβο, τον κύλινδρο στην υποδοχή για τον κύλινδρο
και ούτω καθ' εξής και της ζητούσε να του πει κάτι που ούτε εκείνος δεν
ήξερε ν' απαντήσει. Ωστόσο, τα μάτια της έλαμψαν σε μια στιγμή και του
απάντησε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσε ν' απαντήσει ένα παιδάκι
της ηλικίας της. «Αγάπη είναι όταν με παίρνεις αγκαλιά και μου δίνεις φιλάκια».
Γέλασε και αυτό ακριβώς έκανε τότε. Την πήρε αγκαλιά και άρχισε να τη
φιλάει και να τη γαργαλάει στον λαιμό. Στο τέλος, της είπε πως ήρθε η ώρα
να πάει στο κρεβάτι της. Εκείνη τον καληνύχτησε, έπιασε την γκουβερνάντα της απ' το χέρι και πήγε για ύπνο χωρίς δεύτερη κουβέντα. Μετά από
λίγο πήγε και αυτός.
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Ακούσε τη γυναίκα του που έμπαινε στο υπνοδωμάτιό τους περπατώ
ντας στις μύτες των ποδιών της. Γύρισε, την είδε που κρατούσε τα τακούνια
της στο χέρι.
«Tl έγινε;» τη ρώτησε.
«Όλα καλά. Κοιμήσου» του είπε εκείνη.
«Δεν κοιμάμαι, πες μου».
«Τα γνωστά. Ο Παύλος πλακωνόταν με τη Μαρία που πάλι απείλησε να
παραιτηθεί. Αύριο θα έρθει ο πελάτης, θα πάρουμε τη δουλειά και όλα θα
ξεχαστούν. Όλοι θα ηρεμήσουμε. Until next time. Κοιμήσου τώρα». Έβγαλε
το φόρεμα και χώθηκε κάτω απ' τα σκεπάσματα.
Ήταν το τρίτο μίτινγκ σ' ένα μήνα. Η τρίτη φορά αυτό το μήνα που κάτι
στράβωνε στη δουλειά και έπρεπε να κάτσει ως αργά στο γραφείο. Του έλε
γε ψέματα και το ήξερε. Στο κομοδίνο, στο συρτάρι, σ' έναν άσπρο φάκελο
είχε φωτογραφίες εκείνης και του εραστή της. Να πίνουν καφέ στην Κηφι
σιά, να σκύβει και να τον φιλάει, να μπαίνουν αγκαλιασμένοι στο ξενοδο
χείο, να βγαίνουν μετά από τρεις ώρες και να φεύγουν προς διαφορετικές
κατευθύνσεις.
Παρ' όλα αυτά, εκείνος την πήρε αγκαλιά, κόλλησε το σώμα του πάνω
της και άρχισε να τη φιλάει κάτω απ' το αυτί. Με το χέρι του της χάιδευε το
στήθος. Εκείνη τραβήχτηκε λίγο πιο πέρα. Και μετά λίγο πιο πέρα, ως την
άκρη του κρεβατιού για ασφάλεια και του είπε πως είναι κουρασμένη και
ότι θέλει να κοιμηθεί και αν μπορούν να το αφήσουν για αύριο. Τότε εκείνος
σηκώθηκε, ανακάθισε στη δική του άκρη του κρεβατιού και άναψε το φως.
«Τι έπαθες;» τον ρώτησε. «Φεύγω».

μαγδαλπνή
μπεκρή

η γιαγιά
1 . Πρώτα καρφώνονταν στο μυαλό σου τα μάτια της. Γαλάζιο της θάλασ
σας. Ένας νοτιάς σηκωνόταν μέσα τους. Θόλωνε τα νερά. Φοβόμουν.
Μετά τα χέρια της. Έπλεκαν με το τσιγκελάκι. Η θηλιά πεταγόταν σφι
χτή, κάθε φορά, απαιτούσε. Εκείνη με μια επιδέξια κίνηση ξεγελούσε την
απαίτηση. Προσπαθούσε να την ηρεμήσει. Της έδινε φαγητό, όλες τις αγω 
νίες της ημέρας. Έπειτα νερό, όλα τα δάκρυα της νύχτας. Την ημέρωνε. Το
αίμα, το σπέρμα, τον ιδρώτα τα φυλούσε ευλαβικά για τις μέρες που η θηλιά
θα άνοιγε αχόρταγα το στόμα της και θα απειλούσε να την κατασπαράξει.
Τέλος, τα γόνατα. Κάθε που αλλάζει ο καιρός, φωνάζουν. Από χρόνια.

2. Ήταν απόγευμα Πέμπτης όταν τη συνάντησα για πρώτη φορά. Χειμώνας.
Καθόμουν στο απέναντι πεζοδρόμιο. Την κοιτούσα. Δούλευε, με τον δικό
της παράξενο τρόπο. Έσκιζε ήρεμα τη σελίδα. Τη στοίχιζε διαγώνια, την τύ
λιγε, έφτιαχνε το χωνάκι. Του έριχνε τα σπόρια της, γεμάτη η ποδιά της. Το
έκλεινε με ευλάβεια. Έπειτα το πουλούσε.
Δεν θα καταδεχόταν ποτέ να ζητιανέψει, σκέφτηκα. Κι ας ήταν σκληρές
οι πατημένες παντόφλες της, ας είχαν ξεφτίσει ως και τα τσιμπιδάκια στα
μαλλιά της. Μοναδική της περιουσία, δυο χρυσά σκουλαρίκια, δυο σταγό
νες βροχής που τρεμοπαίζανε στ' αυτιά της. Κι ο κόρφος της, ντυμένος σαν
κρεμμύδι. Να δέσει τα αισθήματα. Να κρύψει την αγάπη.
3- Ο άνθρωπος με τις χοντρές δερμάτινες μπότες αρχικά την προσπέρασε.
Ύστερα σα να θυμήθηκε κάτι πολύ σημαντικό, που πριν είχε ξεχάσει, ή σα
να συνειδητοποίησε κάτι εντελώς ξαφνικά, γύρισε πίσω με μια απότομη κί
νηση. Τόσο απότομη που αιφνιδίασε κι αυτόν τον ίδιο.
Την ώρα που έστριβε, καθώς η μία μπότα του, φτιαγμένη από φτηνό
καφέ δέρμα, περνούσε πάνω απ' την άλλη υποτιμώντας την, αλλά παρ' όλα
αυτά σχεδόν αγγίζοντάς την, δεν ήξερε απολύτως τίποτε για τη γιαγιά.
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Δεν είχε ιδέα, για παράδειγμα, πόσο νόστιμα έφτιαχνε η γιαγιά τα γε
μιστά. Ούτε βέβαια ότι όλα τα εγγόνια της, πέντε τον αριθμό, χρόνια μετά
τον θάνατό της, κάθε φορά που θα έβαζαν στο στόμα τους φρεσκοψημένη
πιπεριά, βρεγμένη με μια ανεπαίσθητη κρουστά αυγολέμονο, θα ένιωθαν
πάνω τους με όλη του την ένταση, όλη του την αγάπη το αυστηρό γαλάζιο
βλέμμα της γιαγιάς. Θα άκουγαν τον ήχο της σιωπής της. Δεν το ήξερε και
δεν τον αφορούσε.
Τη στιγμή που, χάνοντας τον έλεγχο του εαυτού του, ούρλιαζε τη λέξη
«αστυνομία», το μόνο που τον ένοιαζε ήταν ότι αυτή, μια ξένη, που μπορεί
και να υπερηφανευόταν ακόμη για τη δήθεν ελληνική της καταγωγή, έκανε
φύλλο και φτερό την Οδύσσεια, το μνημειώδες αριστούργημα του Ομήρου,
για να τυλίγει σπόρια στις σελίδες της.
Φώναξε «αστυνομία» με όλη του τη δύναμη. Λες και μπορούσε η φωνή
του να γίνει ένα νυστέρι χειρουργού. Να κομματιάσει τον χρόνο. Έπειτα ν'
αφαιρέσει από τα σπλάχνα του αιώνες εθνικών προσβολών. Λες και του
είχε ανατεθεί αυτό το εθνικό καθήκον.
Μαζεύτηκε κόσμος. Μιλούσαν όλοι μαζί. Την κοιτούσαν αδιάκριτα. Χει
ρονομούσαν. Κάποιος άρπαξε με τη βία το γαλάζιο βιβλίο από τα χέρια της.
Εξαφανίστηκε τρέχοντας. Άκουγε από μακριά σειρήνες αστυνομικού οχή
ματος να πλησιάζουν. Τα μάτια της σκοτείνιασαν. Μαύρο σκοτάδι, πίσσα.
Θυμήθηκε μιαν άλλη φορά που είχε βρεθεί μπλεγμένη. Δεν μπορούσε να
καταλάβει την επίθεση. Ήτανε στο χωριό της τότε, στη χώρα της. Νέα, μο~
σχομυριστή σαν μια αγκαλιά λευκά γαρύφαλλα, όμορφη. Και πολύ μόνη.
Δεν είχε κλείσει ακόμα χρόνος που είχε χάσει τον άντρα της. Πενθούσε.
Αγωνιζότανε να αναστήσει τα κορίτσια της. Σαν άντρας δούλευε όλη μέρα
στο χωράφι. Και σαν γυναίκα όλη τη νύχτα μες στο σπίτι. Αρνιόταν να στα
ματήσει ένα λεπτό. Φοβότανε. Τον χρόνο, τις αναμνήσεις, την ησυχία, τα
αισθήματα. Έτρεχε να ξεφύγει. Δεν ήξερε π να πει στα κορίτσια της. Ο και
ρός των απαντήσεων είχε περάσει. Και δεν θα ξαναγύριζε ποτέ. Τώρα μόνο
ερωτήσεις. Παντού.
Και ήρθε εκείνη η μέρα. Τίποτε στην ατμόσφαιρα δεν προμηνούσε το
κακό. Θα πήγαινε με το κάρο της στο διπλανό χωριό ν' αγοράσει κεραμίδια.
Τρύπησε η στέγη κι έμπαζε νερά. Μαζί της, η μικρή της κόρη. Και το ανιψάκι της, της αδελφής της το παιδί. Θέλανε να κάνουν τη βόλτα τους. Είπε να
μην τους χαλάσει το χατίρι. Συμφώνησαν να παίξουν ήσυχα μέχρι εκείνη να
τελειώσει τη δουλειά της.
Οδηγούσε το κάρο και μακάριζε την τύχη της να είναι αυτόνομη, ανε
ξάρτητη σε τέτοιους δύσκολους καιρούς. Τα παιδιά χαχάνιζαν ευχαριστη
μένα. Κι ενώ η φαινομενική ευφορία είχε αρχίσει να τρυπώνει και στη δική
της την ψυχή, να διώχνει το σκοτάδι, ένιωθε την ατμόσφαιρα γύρω της βα
ριά, πυρωμένη. Βλέμματα γεμάτα ζήλια, πίσω απ' τα κλειστά παράθυρα,
εξακοντίζονταν προς το μέρος της. Κουβέντες υγρές τυλίγονταν γύρω απ'
το κορμί της γεμάτες μίσος. Καμιά επίθεση κατά μέτωπο. Όλες ύπουλες,
κρυφές.
Όταν έφτασε στο διπλανό χωριό, στο σπίτι του προμηθευτή, εκείνος την
περίμενε στην πόρτα. Τον κοίταξε ίσια στα μάτια. Από παιδί έτσι είχε μάθει
να κοιτάει τους ανθρώπους. Του έδωσε το χέρι της. Γερή χειραψία, αντρίκια. Είπε πόσα κεραμίδια ήθελε, θα τα κουβαλούσε μόνη της στο κάρο.
Μετά θα πλήρωνε. Η ώρα προχωρούσε, η δουλειά προχωρούσε. Εκείνος
δεν έπαιρνε τα μάτια του από πάνω της. Βρώμικο βλέμμα, πρόστυχο. Αρχι
σε να θυμώνει. Τα παιδιά έπαιζαν. Σε μια στιγμή άρπαξε στα χέρια της λίγο
περισσότερα κεραμίδια, να τελειώνει μια ώρα αρχύτερα, να σηκωθεί να
φύγει. Της πέσανε βαριά, παραπάτησε. Έπεσε. Τρέχει να τη σηκώσει. Μα
αντί γι' αυτό, ρίχνει επάνω της το βάρος του, κάνει να τη φιλήσει. Εκείνη
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αντιστέκεται. Βουτάει ένα μισοσπασμένο κεραμίδι, του χο κατεβάζει στο
κεφάλι. Εκείνος σα να αγρίεψε απ' το χτύπημα, ψάχνει το στόμα της. Απαι
τεί το φιλί της. Θέλει να τον πετάξει από πάνω της μα δεν μπορεί. Ψηλαφεί
το μαχαίρι που κρατάει στη ζώνη της, δώρο του μακαρίτη. Του κατεβάζει
μαχαιριά στο πρόσωπο, στο αριστερό του μέρος. Σηκώνεται, αρπάζει τα
παιδιά και τρέχει. Εκείνος πίσω της πυροβολεί, σκυλί που έχει λυσσάξει.
Τη στιγμή που οι αστυνομικοί περνούσαν τις χειροπέδες στα χέρια της,
τη συλλάμβαναν επ' αυτοφώρω για παραεμπόριο, στα μάτια της έλαμπε
πάλι το χαρακωμένο πρόσωπό του γεμάτο αίματα. Στα αυτιά της ηχούσε
ακόμα ο πυροβολισμός.

μαρίνα όνειρο του διονυσίου κόμ. σολωμού,
παπαδοπουλου εθνικού ποιητή και μυστικιστή
η νύχτα της Ογδοης Φεβρουάριου του 1857/ ° Διονύσιος Κόμ. Ιολωμός,
εθνικός ποιητής και μυστικιστής, ύστερα από αρκετές μέρες αγρύπνιας
λόγω δύσπνοιας, έπεσε σε βαθύ ύπνο κι ονειρεύτηκε.
Είδε πως ήταν σε μια καταπράσινη πεδιάδα γεμάτη σιτάρι. Ήταν ένα
ζεστό ανοιξιάτικο πρωινό. Ο ήλιος λαμπύριζε πάνω στα σπαρτά κι εκείνος
κάλπαζε πάνω σε λευκό άλογο κρατώντας μια σημαία στο δεξί του χέρι.
Η γη στο πέρασμά του έσκυβε στο ρυθμό του καλπασμού και τον ξανασήκωνε στην επιφάνεια, κι ο ποιητής έμοιαζε με ακροβάτη που τραμπαλίζει
πάνω σε τεντωμένο πανί. Απ' τις δυο πλευρές του δρόμου, που όργωνε με
το άλογο, κελάρυζαν χαρούμενα τα νερά, που με φωνή αηδονιού τον καλούσαν να σκύψει και να γευτεί τη δροσιά τους.
Ο Διονύσιος εντυπωσιασμένος έσκυψε να πιει και τότε το άλογο, τινάζο
ντας ξαφνικά τα δυο μπροστινά του πόδια στον αέρα, τον πέταξε μέσα στα
νερά. Ο Διονύσιος εκνευρισμένος έκανε να σηκωθεί ισιώνοντας τον άσπρο
κολλαριστό γιακά γύρω απ' το λαιμό του και βρίζοντας χυδαία το άλογο.
Όμως, όσο κι αν προσπαθούσε να σταθεροποιήσει τα πόδια του, βούλιαζε
όλο και πιο βαθιά μέχρι που τα νερά φτάσαν στο σαγόνι του. Απ' τις λίγες
σταγόνες που του ήρθαν στο στόμα κατάλαβε πως ήταν στη θάλασσα. Κοί
ταξε γύρω του και είδε πως ήταν στη μέση του πελάγου.
Ξάφνου, σμήνη από πουλιά, κρατώντας στο ράμφος τους ένα τεράστιο
μαύρο πανί, σκοτείνιασαν τον ουρανό. Πέσαν τρεις αστραπές και μέσα απ'
το έντονο και σύντομο φως τους διέκρινε τη σκιά μιας γυναικείας μορφής.
Στους ώμους της πετάριζαν μικρά χρυσόψαρα που ανοιγόκλειναν το στό
μα, ενώ στο μέτωπό της ένας τεράστιος στρογγυλός ασημένιος ασφόδελος
φώτιζε το πρόσωπό της με μια ελαφριά ασημί απόχρωση.
Εγώ είμαι, Διονύσιε, η μητέρα σου. Κάνε υπομονή και σε λίγο θα ενωθείς
με τη μοίρα σου, του είπε χαϊδεύοντας το νοτισμένο δεξί του μάγουλο. Ακο
λούθησε την πορεία αυτού του χάρτη, είπε, και με ένα μαχαίρι που έβγαλε
πίσω απ' τον ασφόδελο του χάραξε στη δεξιά παλάμη έναν αιματώδη σταυρό.
Μόλις έπεσαν οι πρώτες σταγόνες αίματος στη θάλασσα, ο τίγρης του
πελάγους σκίζοντας με βία τα βαθιά νερά, πλησίασε τον Διονύσιο και το
τριγωνικό του πτερύγιο άρχισε να διαγράφει στενούς κύκλους γύρω του. Ο
Διονύσιος, χωρίς να φοβηθεί, τον χάιδεψε τρυφερά σαν σκύλο, έκλεισε τα
μάτια, πιάστηκε γερά απ' το πτερύγιο του κτήνους κι εκείνο όρμησε μέσα
στα μαύρα, στραφταλιστά νερά βγάζοντας έναν απόκοσμο ήχο.
Το κτήνος κατέβαινε με τεράστια ταχύτητα προς τον πάτο της θάλασ
σας τρυπώντας τον κοραλλιογενή ύφαλο του βυθού. Μικροσκοπικοί κόκ
κοι άμμου πλημμύρισαν το πρόσωπο και το σώμα του Διονυσίου, ο οποίος
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κουνώντας σπασμωδικά τα χέρια του προσπαθούσε να τους απομακρύνει.
Πίσω απ' το αιωρούμενο αμμουδερό παραπέτασμα, ένας γαλαζοπράσι
νος φρύνος έγλειφε συνεχώς το γεμάτο σάλια στόμα του με τη γλοιώδη,
διχαλωτή του γλώσσα. Ο Διονύσιος σαστισμένος τον ρώτησε ποιος είναι.
Είμαι ο Αόρατος Μονάρχης, απάντησε. Κατοικώ στις ιδέες σου γι' αυτό
δεν με αναγνώρισες.
Τότε άστραψε ο νους του Διονυσίου και τον είδε. Ναι, βέβαια, με συγχαί
ρεις, του είπε. Μιλούσα πριν επηρεασμένος απ' τις αισθήσεις γι' αυτό δεν
σε είδα.
Διονύσιε, είσαι πλέον μόνιμος κάτοικος Φιλελεύθερων Πολιτειών, είπε
κάπως απότομα ο Μονάρχης ξερνώντας ένα κιτρινοπράσινο φλέμα. Δε
χρειάζεσαι πλέον καμιά άμαξα για να σε ταξιδέψει στο ναό της φύσης, είπε,
και κάνοντας ένα σάλτο του πρόσφερε ένα ποτήρι λευκή βερντέα για να το
γιορτάσουν.
Ο Διονύσιος το κατέβασε μονοκοπανιά και τότε έγινε μάρτυρας της πα~
ράξενής του μεταμόρφωσης. Αρχισαν να συρρικνώνονται τα άκρα του, να
κονταίνει ο κορμός του, το κεφάλι του να μικραίνει κι η φωνή του να σβή
νει. Ο φρύνος ήταν πλέον μια τεράστια δημοκρατική πολιτεία κι εκείνος
ένας χρυσός σπόρος φυτεμένος στον θαλασσινό βυθό. Έπειτα τα χέρια του
άρχισαν να ξαναμακραίνουν και έβγαιναν απ' τους ώμους λεπτά κλωνάρια
που ενώνονταν με άλλα που έβγαιναν απ' το ίδιο κλαρί, τα οποία κατέλη
γαν σε λεπτά, νευρώδη φύλλα που θρόιζαν έντονα και ανέβαιναν προς τα
πάνω, ενώ ο κορμός του παράξενου αυτού δέντρου κρατούσε αντίσταση
για να μην αποκολληθεί απ' τον αμμώδη πάτο.
Το μυστήριο αυτό βουητό των φύλλων ξεσήκωσε τρικυμία στην επιφά
νεια της θάλασσας, που γινόταν όλο και πιο έντονη όσο πλησίαζε προς τα
πάνω. Κάποια στιγμή τα φυλλώματα έσκισαν τη θάλασσα, ξεπετάχτηκαν
περήφανα και κελαηδούσαν στο βραδινό μελτέμι. Τα αστέρια έτρεμαν από
προσμονή και κάτι σιγοψιθύριζαν, κι ο Διονύσιος όλο ανέβαινε, ανέβαινε.—

[Από την τολμηρή ιδέα του AntonioTabucchi να ονειρεύεται τα όνειρα ξένων ανθρώπων,
στο Όνειρα Ονείρων, μτφ. Ανταίος Χρυαοστομίδης, Άγρα 1999]

παραλλαγές της αφήγησης
τρεις εισαγωγές διηγήματος μέσα σε ασανσέρ
**Κ ά9ε κεφάλαιο μπορεί να αποτελεί αρχή αυτοτελούς
διηγήματος ή μπορεί να είναι μέρος σπονδυλωτού.

η συνάντηση
ήχτρα είναι. Όλοι κοιτάζουν ίσια μπροστά. Ακούνητοι σαν ζόμπι. Μη
καί ακουμπήσουν τον διπλανό τους. Αδεια μάτια. Ανέκφραστα πρόσω
πα.
— Καλημέρα, φωνάζω. Απάντηση δεν παίρνω.
— Γεια σας. Πάλι τίποτα. Μπαίνω με δυσκολία.
— Γυρίστε μπροστά, κύριε.

Π

νίκος

μπλάντζας
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—Όχι, εμένα μου αρέσει να έχω την πλάτη στην πόρτα.
— Μα είναι αδιακρισία να με κοιτάτε έτσι και... τέλος πάντων μυρίζει η
αναπνοή σας... σκόρδο φάγατε πρωί πρωί....
— Ναι, έφαγα χτες τζατζίκι, πειράζει; Το τσιγάρο απαγορεύεται, όχι το
σκόρδο.
Στον επόμενο όροφο, ο θάλαμος αδειάζει. Βγαίνοντας όλοι με κοιτούν
αγριεμένα. Ψιθυρίζουν...
— Ρε τον ανώμαλο!
— Πού μπλέξαμε πρωινιάτικα!
—Τον βρωμιάρη!
Η πόρτα κλείνει.
— Σας αρέσει να προκαλείτε ε;
Η μόνη που είχε μείνει, μικρούλα και όμορφη, σκέφτομαι, κινείται προς
το μέρος μου, απλώνει το χέρι της, στο άλλο κρατάει μισοφαγωμένη τυρό
πιτα, λυγίζει ελαφρώς τα γόνατα με τσαχπινιά, βάζοντας το δεξί της πόδι
πίσω απ' τ' αριστερό, σε υπόκλιση και
— Τζένη. Σήμερα πρώτη ημέρα εδώ. Κάνω την πρακτική μου. Για τους
επόμενους τρεις μήνες. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι...
Μπλοκάρω, δεν μιλώ, μόνο παρατηρώ. Γυρίζει στον καθρέφτη, τινάζει
λίγα ψίχουλα από το μάγουλο, ταιριάζει λίγο το μαλλάκι που πετάει και
— Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, βλέπω ότι κάθε φορά είμαι και πιο
όμορφη................................................................

η γνωριμία
— Μη φοβάστε, κύριε Γιάννη, θα ξανανοίξει! Η πόρτα εννοώ! Αργήσατε σή
μερα, όλοι έχουν φύγει.
Ταράχτηκα. Μέσα μόνο τοΤζενάκι. Μου άρεσε και το ήξερε. Έκανα να
χαμογελάσω με το αστείο. Την κοίταξα στα μάτια. Δεν άντεξα. Τα χαμήλω
σα και άρχισα να περιεργάζομαι τα παπούτσια μου. Στη γρήγορη διαδρο
μή του βλέμματός μου, από τα μάτια της στα παπούτσια μου, πρόλαβα να
δω -ή μήπως τα φαντάστηκα- τα δυο υπέροχα στηθάκια, οι θηλές να δια
γράφονται πάνω από το άσπρο, λιλιπούτειο μπλουζάκι που άφηνε έξω τον
αφαλό, τη μια πιθαμή τζιν φουστίτσα και αυτά τα καλλίγραμμα όλο νιάτα
πόδια της, που τόσες, μα τόσες φορές είχα φαντασιωθεί.
Ιδρωσα για τα καλά. Φτερούγισε η καρδιά μου. Το κατάλαβε. Με κοίτα
ξε, έγειρε ελαφρά το κεφάλι, ανασήκωσε στραβά το ένα φρύδι, άνοιξε ελα
φρώς τα χείλη της σε χαμόγελο -τ ι όμορφη οδοντοστοιχία, τι χείλη- σήκω 
σε το δάχτυλο σε οριζόντια θέση μπροστά από τον πίνακα με τα κουμπιά,
το κράτησε έτσι για λίγα δευτερόλεπτα και με απότομη κίνηση πάτησε το
stop. Έπαθα σοκ όταν την είδα με κολλημένο το δάχτυλο στο κουμπί να
τρέμει ολόκληρη προσποιούμενη ότι έπαθε ηλεκτροπληξία. Ασυναίσθητα
έκανα να την πιάσω και τότε...................................................

ο παραλογισμός
— Δέκα φορές ανέβηκα απάνω κάτω για να σε πετύχω! Μας αφήνετε για
λίγο μόνους κύριε; Φίλοι δεν είστε; Μπορείτε να πάρετε το άλλο ασανσέρ; Για
τί δεν απαντάς στα τηλέφωνα, ε; Μια βδομάδα ούτε φωνή ούτε ακρόαση.
Ποιος είσαι, ρε μαλάκα! Για κοίτα τον άντρα, ρε. Μας κάνει και τον δύσκο
λο... με δυο στρέμματα φαλάκρα.
—Τζενάκι, σύνελθε. Έχω υποχρεώσεις... είμαι παντρεμένος... έχω παιδί.
Δεν στο έκρυψα νομίζω. Θα σε πάρω εγώ. Σήμερα, αύριο... και προπαντός
μη με παίρνεις στο σπίτι. Σε παρακαλώωω... Έλα έλα, χαμογέλα..., ξέρεις
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πόσο μ' αρέσει, Πόσο όμορφη είσαι, Πόσο νέα, Πόσο σε θέλω,
— Μη μ' αγγίζεις. Σε βαρέθηκα, τ' ακούς, σε βαρέθηκα, σαπιοκοιλιά. Σε
μια βδομάδα φεύγω- θα ησυχάσω από σένα..............................................

«μου αφήνεις πενήντα δραχμές
για τσιγάρα;» - παραλλαγές
ανάγκα και κράισλερ πείθονται
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μία ταχύτατη... κράισλερ. Όταν επρόκειτο
για ανθρώπους σε ανάγκη, αψηφούσε τους φυσικούς νόμους και πετούσε!
Μόλις μπήκε εκείνος με τη γυναίκα του και το άρρωστο παιδί του, ο ταξι
τζής της ιστορίας μας (έτοιμος για όλα) ήξερε ότι το όχημά του δεν θα τους
απογοήτευε...

γιώργος
πραμαιευιάκης

ο δρόμος για τη σωτηρία είναι στρωμένος μ ε κράισλερ
Πριν από πολλά πολλά χρόνια, ήταν ένας ατρόμητος ταξιτζής. Εγώ! Ταγμέ
νος στη σωτηρία όσων είχαν ανάγκη, δεν δίσταζα να πατήσω λίγο γκαζάκι
παραπάνω, αψηφώντας τους ελληνικούς δρόμους και νόμους. Βοηθός μου
πάντα η πιστή μου Κράισλερ.
μόνο μία είναι η ονειρεμένη κράισλερ
Ταξί υπάρχουν πολλά- Κράισλερ μόνο μία. Η συνείδηση της ανωτερότητάς
μου, σε σχέση με τα άλλα ταξί της αγοράς, ήταν πάντα υπαίτια για μια μεγά
λη θλίψη στη μηχανική μου καρδιά. Αυτή η μοναξιά με έκανε να αναπολώ
τη στιγμή της κατασκευής μου, παρέα με τις δίδυμες αδερφές μου. Τι πλά
κες κάναμε τότε! Τι ξέγνοιαστες στιγμές! Στο εργοστάσιό μας δεν υπήρχαν
ούτε αμάξια δεύτερης διαλογής, ούτε κάκιστοι ελληνικοί δρόμοι, ούτε άρ
ρωστα παιδιά με διφθερίτη και μανιακοί ταξιτζήδες που έχουν βάλει σκοπό
τους να σώσουν τον κόσμο κάνοντάς με να υποφέρω τα πάνδεινα.
η κράισλερ ως προέκταση του ταξιτζή
«Πίσω από κάθε μεγάλο ταξιτζή, κρύβεται μία Κράισλερ»: Στο κείμενο που
ακολουθεί, συνεπικουρούμενοι από την ψυχαναλυτική θεωρία του Φρόυντ
και εφαρμόζοντάς την στο κείμενο του Βαλτινού, θα αναλύσουμε διεξοδι
κά την προαναφερθείσα πρόταση, προκειμένου να αποδείξουμε ότι, ενώ η
Κράισλερ λειτουργεί σε μια πρώτη ανάγνωση ως υποκατάστατο αυτού που
θα λέγαμε «μεγάλη γυναίκα»-Μεγάλη Μητέρα, δηλαδή του θηλυκού στοι
χείου, εν τέλει λειτουργεί ως προέκταση του ίδιου του φαλλού.
Η κράισλερ στον ουρανό
Μπήκαν στο ταξί με βία,
ξέχασαν τη συμφωνία.
Βουβή της μάνας η κραυγή,
στην αγκαλιά της το παιδί.
Γκάζι αλύπητα πατάει
η Κράισλέρ του δεν μασάει.
Προορισμός τους τελικός
της Αττικής ο ουρανός.
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«μ ο υ αφήνεις πενήντα δραχμές
για τσιγάρα;» - παραλλαγή
α π ό τη σ κ ο π ιά το υ π α ιδ ιο ύ

τρύφων

σημάδης

Κύριε Αγιε Βασίλη,
=έρεις ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν σου ζήτησα τίποτα. Μήπως πειράζει που
είναι Φλεβάρης; Τα Χριστούγεννα ήμουν πάλι έτσι, ξαπλωμένος, μόνο που
δεν μπορούσα ούτε να γράψω ούτε να μιλήσω. Τα απογεύματα ερχόταν
η κυρία Ζωή, η γλωσσού, που έλεγε ο μπαμπάς. Έπινε καφεδάκι και μετά
έπαιρνε με τα χοντρά δάχτυλά της και μου πατούσε την ένεση. Φορούσε
ένα μεγάλο, χρυσό δαχτυλίδι, θυμάμαι. Όταν πια έφευγε, η μαμά με φιλού
σε στο μέτωπο και μετά κλειδωνόταν στην κουζίνα και έκλαιγε, γιατί νόμι
ζε πως δεν την ακούω. Είχε κι αυτή ένα τέτοιο δαχτυλίδι, αλλά μάλλον θα το
έχασε, γιατί δεν τη βλέπω να το φοράει τώρα τελευταία.
Ο μπαμπάς είναι όλο στην δουλειά. Μονάχα ο θείος Στράτος ερχόταν
καμιά φορά στο νοσοκομείο, αλλά έχει πολύ καιρό να φανεί. Μου είχε φ έ
ρει κι ένα βιβλίο, Η μυστηριώδης νήσος. Το διάβασα τρεις φορές. Όποτε μ'
έβλεπε ο μπαμπάς να διαβάζω, νεύριαζε κι όλο μουρμούριζε κάτι για τους
γιατρούς.
Άγιε Βασίλη, δεν ξέρω γιατί στα είπα τώρα όλα αυτά, άλλο ήθελα. Και
ούτε ζήλεψα ποτέ κανέναν* ούτε τον Μίχάλη απ' το σχολείο με το καινούρ
γιο ποδήλατο, ούτε την κόρη της γειτόνισσας με τα κουζινικά της, όχι. Για
τη μανούλα σού γράφω. Αν μπορείς, κάνε να φουσκώσει η κοιλίτσα της και
να βγάλει από μέσα της έναν μπέμπη. Μόνο μην είναι σαν εμένα, να 'ναι γ ε
ρός. Ούτε πικρά σιρόπια να του δίνουνε ούτε ενέσεις. Να κλαίει σαν μωρό,
και η μανούλα να γελάει.
Και αν, λέω αν, σου περισσέψει κανένα ποδήλατο... όχι σαν του Μιχάλη,
πιο μικρό, τόσο δα, να το καβαλάω με τα δάχτυλα.
Κωνσταντίνος από Τρίπολη

γυναίκα - άνδρας στο ασανσέρ
τρεις ενάρξεις
εύα
σπαθάρα
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γυνα ίκα α φ ηγητής
7 και 5ΐ· Τώρα, τώρα θ' ανοίξει η πόρτα. Σκάει μύτη, χαρτοφύλακας, λου
στρίνι, κοστούμι, ασορτί χαμόγελο, λίαν συμμαζεμένο. Γυαλισμένος πατόκορφα ο τύπος. Πιάνει τη θέση του με δυο καλά υπολογισμένα βηματάκια.
Μέσα και δεξιά. Ε! και πού αλλού θα μπορούσε να πάει ο μαλάκας; Κλασική
περίπτωση φλώρου. 7 και 52 ακριβώς. Σκύβει κεφάλι, κοιτάζει παπούτσια.
Δεν τα 'χω ξαναδεί. Μάλλον καινούργια. Πιέζει κουμπί ισογείου. Το 'χω πα
τήσει, βρε μαλάκα, γκάβακα. Helioo!! Γαμώ τα πτυχία σου και τα ντοκτορά
σου. Δυο χρόνια τώρα συνέχεια την πλάτη του μου δείχνει. Καλογυμνασμέ
νη, δεν λέω! Και τα οπίσθια σφριγηλά. Ενδιαφέροντα πισινά προσόντα το
ξενέρι. Μπροστά και δεξιά εκείνος, πίσω και αριστερά εγώ. Φωνή δεν έχω
ακούσει. Τα δόντια του μονάχα βλέπω. Μου τα δείχνει έτσι για το ξεκάρφωμα, δεν χαμογελά. Αντί για καλημέρα, ένα γεια σου, πάντα το ίδιο κούνημα
του κεφαλιού. Τι σου κοστίζει, ρε μαλάκα, μια καλημέρα δυο χρόνια τώρα;
Πόσο να στην πληρώσω να την πεις;

Α φ η γ η μ α τ ικ ε ς Τ ε χ ν ικ ε ς

άνδρας αφ ηγητής
7 και 53-- Να την πάλι. Ούτε στημένη να την είχε. Πρωί πρωί μούτρα ξινίσμένα με το καλημέρα σας. Τα ίδια πάντα. Δεν έχει τίποτα άλλο να φορέσει η
γκόμενα; Για να μην πω τα σκουλαρίκια. Σουρωτήρι την έκανε τη μούρη.
Το κωλόφρικο. Κι εκείνη η ειρωνεία στο βλέμμα. Με τρελαίνει. Τσακίζει
κόκκαλα. Επίτηδες το κάνει. Το ξέρω. Πιάνει πάντα την πίσω θέση κι όταν
μ' αντίκριζες βλέμμα στιλέτο. Άσε το υφάκι της. Αυτό πού το βάζεις; Θα
της το χώ σω το μπουκέτο. Δεν το γλιτώνει. Γυρίζω την πλάτη. Δυο χρόνια
τώρα η ίδια ιστορία. Έτοιμη να μου χιμήξει. Ζόρικο το γκομενάκι. Έπρεπε
να 'μένα εγώ στον 8° κι αυτή στον 6°. Θα σου 'λεγα εγώ αν στριμωχνόμουν
στη γωνιά. Ούτε το όνομά της δεν γνωρίζω. Ίσως Μάρω. Έτσι μου φάνηκε
πως άκουσα κάποιον νατη φωνάζει, η και 52 ακριβώς. Κάτι συμβαίνει. Κάτι
της συμβαίνει. Κόκκινα μάτια. Βλέμμα κουρασμένο. Άλλαξε και θέση. Μ'
αγνοεί. Θα της μιλήσω.

τ ρ ίτ ο ς α φ ηγητής
Στην ίδια θέση. Με την ίδια πάντα σιωπή, η και 5 1 την απλώνουν η και 52 τη
μαζεύουν όπως όπως. Εκείνη πετάει τις λέξεις στην τσέπη του μπουφάν.
Αμίλητη ψάχνει καινούργιες. Τώρα τελευταία ασκείται σε ύφος μπλαζέ στο
θαμπό καθρέφτη. Επίτηδες τον αφήνει έτσι. Δεν αντέχει τη γύμνια. Προ
τιμά ακαθόριστες αντανακλάσεις. Τις νύχτες σκορπίζεται σε ξένα σώματα
μετρώντας απουσίες. Και φόβους. Κανείς δεν περισσεύει. Στο πάτωμα ζω 
γραφίζει σκιές από μαύρους κύκλους. Εκείνος βολεύει την ψυχή σε δανεικά
κοστούμια. Ράβει διαρκώς καινούργιους εαυτούς. Μπας και στεριώσει σε
κανέναν. Σνιφάρει χαμόγελα σε χαρτονόμισμα των δίακοσίων. Κατεβάζει
τόνους ανίας. Πίνει κοκτέιλς σε ψηλό ποτήρι και πληρώνει με δόσεις τη ζωή.
Το πρωί ατσαλάκωτος, την περιμένει. Εκείνος ασφυκτιά. Εκείνη εκλείπει.
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δίδαξε η Πένυ Φυλακιάκη
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Με την Πένυ Φυλακτάκη
διατρέξαμε μέσα σε λίγο χρόνο τις
διαδρομές που οδηγούν σε μια καλή
μετάφραση. Δεν ήταν διόλου απλό
να διανύσουμε αυτή την απόσταση
που χωρίζει το πρωτότυπο κείμενο
από την επιτυχημένη μετάφρασή
του/Επρεπε να διατηρήσουμε το
tempo, τη μουσικότητα δηλαδη του
κείμενου και να αποτυπώσουμε τις
λέξεις ανάλογα με την έκταση τους.
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Βαδίσαμε σε άγνωστα μονοπάτια
προσέχοντας το ηχητικό
περιβάλλον της λέξης, την απόδοση

των πολιτισμικών στοιχείων
μιας άλλης κουλτούρας και την
ομοιοκαταληξία, όταν επρόκειτο
για ποιητικό κείμενο. Δουλέψαμε
με πεζά, ποιητικά και Θεατρικά

κείμενα αλλά και με κείμενα που
παρουσίαζαν μεταφραστικές

προκλήσεις; Τώρα αν μέσα σε όλα
αυτά είπαμε και μερικές «κακές»
λέξεις, τι να κάνουμε; Μέσα στο
παιχνίδι ήταν κι αυτό.
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Λ ο γο τ εχ ν ικ ή Μ ετά φ ρα ση

elizabeth barrett browning, σονέτο 43
Με πόσους τρόπους σ' αγαπώ; Ασε με να μετρήσω
Σε αγαπώ ως το πλατύ το ύψος και το βάθος

Μαρία
Γρηγοριάδη

Που η ψυχή μου ξέπνοη μπορεί μόνο να φτάσει
Στα πέρατα της Ύπαρξης και της μεγάλης Χάρης
Σε αγαπάω στο βαθμό της πιο κοινής ανάγκης
Με ήλιο και στου καντηλιού το φως
Σε αγαπώ όσο ελεύθερα παλεύουνε οι άνδρες για το δίκιο
Σε αγαπώ όσο άδολα απ' την τιμή επιστρέφουν
Σ' αγαπώ με των παλιών μου οδυρμών το πάθος
και με της παιδικής μου εποχής την πίστη
Σε αγαπώ με έρωτα που έμοιαζα να χάνω
Με τους χαμένους μου Άγιους ~σε αγαπώ με ανάσα,
δάκρυα και χαμόγελα, ολόκληρης της ζήσης!™ κι αν το διαλέξει ο Θεός
Θα σ' αγαπάω πιότερο μετά κι από το θάνατο ακόμα.

elizabeth barrett browning, σονέτο 43
Με ποιους τρόπους σ' αγαπώ; Ασε με να μετρήσω:
Σ' αγαπώ μ' όλο το βάθος και το πλάτος και το ύψος

Άρχεμις
Μιχαηλΐδου

που η ψυχή μου ακουμπά,
καθώς τα όρια του είναι και της ουράνιας χάρης ξέπνοη αναζητά.
Σ' αγαπώ της κάθε μέρας η κρυφή ανάγκη όπως προστάζει,
σαν βγαίνει ο ήλιος το πρωί και όταν σκοτεινιάζει.
Σε αγαπώ ελεύθερα, σαν μαχητής που πολεμά για δικαιοσύνη,
σε αγαπώ αγνά, όπως αυτός που στις τιμές τα μάτια κλείνει.
Σ' αγαπώ με το πάθος που είχα για κάποια παλιά θλίψη,
και με της παιδικής μου της καρδιάς την πίστη.
Σε αγαπώ με μιαν αγάπη που ίσως έχασα,
χάνοντας και τη λογική μου,
και σ' αγαπώ με κάθε ανάσα, δάκρυ, ή χαμόγελο
που φύλαγε η ζωή μου!
Κι αν έτσι ο Θεός το διαλέξει,
την αγάπη μου ο θάνατος θα κάνει να θεριέψει!
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τενεσί γουίλιαμς, ο γυάλινος κόσμος
(Ο Τζίμ ανάβει τσιγάρο, γέρνει νωχελιχά προς τα πίσω
στηριζόμενος στους αγκώνες του και χαμογελάει στη Αάονρα με
ζέση και γοητεία, που αυτή σμίγει με το φως, με τη λάμψη των
χεριών και αντανακλάται ως μέσα της . ΗΛάουρα παραμένει
κοντά στο τραπέζι και παίζει στα χέρια της ένα γυάλινο ζωάκι
από τη συλλογή της, προσπαθώντας να κρύψει την ταραχή της.)
Δημήτρης
Φοινίτοης

ΤΖΙΜ: (Σκεπτικός, έπειτα από κάμποσεςρουφηξιές απ' το τσιγάρο του)
Τί έκανες μετά το σχολείο;
(Η Λάουρα δείχνει σαν να μην τον ακούει.)
Ε·
ι~)
(Σηκώνει το βλέμμα της.)
Λέω, τι έκανες μετά το σχολείο, Λάουρα;
ΛΑΟΥΡΑ: Τίποτα το σπουδαίο.
ΤΖΙΜ: Ε, δεν μπορεί- κάτι θα έκανες αυτά τα έξι χρόνια.
ΛΑΟΥΡΑ: Ναι.
ΤΖίΜ: Τι, δηλαδή;
ΛΑΟΥΡΑ: Μαθήματα σε μια Εμπορική Σχολή...
ΤΖΙΜ: Και; Πώς τα πήγες;
ΛΑΟΥΡΑ: Ε, όχι και πολύ καλά... τα παράτησα, μου προκαλούσαν... νεύρωση στομάχου...
ΤΖΙΜ: (Χαμογελάει ευγενικά) Και τώρα με τι ασχολείσαί;
ΛΑΟΥΡΑ: Τίποτα το σπουδαίο. Α, μη σκεφτείς πως κάθομαι και με σταυρωμένα χέρια! Η
γυάλινη συλλογή μου μού παίρνει πραγματικά πολύ χρόνο! Το γυαλί είναι ένα υλικό που
απαιτεί μεγάλη φροντίδα.
ΤΖΙΜ: Τι είπες για το γυαλί;
ΛΑΟΥΡΑ; Έχω μια συλλογή... από γυαλί... (Καθαρίζει το λαιμό της και στρέφει αλλού το πρό
σωπό της, νιώθοντας έντονα ντροπή.)
ΤΖΙΜ: (αιφνίδια) Ξέρεις ποιο είναι to πρόβλημά σου, κατά τη δική μου εκτίμηση; Σύμπλεγ
μα κατωτερότητας! Ο καθένας μας έχει κάτι το ξεχωριστό... μερικοί παραπάνω από ένα!
(Ασυναίσθητα κοιτάζεται στον καθρέφτη.) Το παν είναι ν' ανακαλύψεις αυτό που σε κάνει να
ξεχωρίζεις!
ΛΑΟΥΡΑ: Ω ωωωω.
ΤΖΙΜ: Γιατί πιστεύω στη δύναμη της τηλεόρασης, μελλοντικά! (Γυρίζει την πλάτη του στη
Λάουρα.) Θέλω να είμαι πανέτοιμος στο ξεκίνημά της, γι' αυτό ξεκίνησα από τώρα. Έχω κά
νει ήδη τις επαφές που χρειάζεται και το μόνο που απομένει είναι ν' αρχίσει να λειτουργεί
αυτή η βιομηχανία, να βάλει μπρος όλες της τις μηχανές... (μεμάτια που λάμπουν) Γνώση...
Βζζζζζιν! Φράγκα... Βζζζζζιν! Εξουσία! Πάνω σ' αυτόν τον κύκλο θεμελιώνεται η δημοκρα
τία!
(Η συμπεριφορά του είναι πειστικά δυνατή. Η Λάουρα τον παρακολουθεί ξεχνώντας και τη δει
λία της. Ξαφνικά ο Τζιμχαμογελάει.)
Μάλλον θα με περνάς για ψώνιο!
ΛΑΟΥΡΑ: Α, όχι, όχι...
ΤΖΙΜ: Σειρά σου τώρα. Υπάρχει κάτι που να σ' ενδιαφέρει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο;
ΛΑΟΥΡΑ: Να σου πω, εγώ... όπως σου είπα... έχω... μια γυάλινη συλλογή...
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το πέρασμα
Το κύμα φυγής των δημοσίων υπαλλήλων

Μόρια
ΠιαπαλάκηΧάλαζα

σε παρέσυρε.
Ίσα που πρόλαβες να καρφώσεις
την εικόνα σου στην καρδιά μου.
Τέσσερα εκατοστά δεξιά της κοιλιακής αορτής.
Τώρα κινούμαι προσεκτικά
με την εικόνα σου στο στέρνο μου
να εμποδίζει
την κυκλοφορία του αίματός μου.

αρψηση
— Όχι, όχι, έλεγε. Και κάθε φορά που το
άκουγα, ήξερα ότι εκείνο το όχι το διπλό με
τρούσε για ναι.
Περνούσα πολύ χρόνο μαζί της. Τη φρό
ντιζα. Τελευταία ήθελε να φύγει. Πήγαινε
προς την πόρτα. Δεν μπορούσε να την ανοί
ξει. Σιγά σιγά σταμάτησε να τρώει.
™-Έλα να φας Αρνηση -το όνομα της το
είχα δώσει εγώ.
— Όχι, απαντούσε και πετούσε το φαΐ
στο πάτωμα. Αν προσπαθούσα να κάνω
κάτι που δεν ήθελε, θύμωνε. Ορμούσε
πάνω μου και γραπωνόταν από τα μαλλιά
μου.
Έπρεπε να φύγω για δυο μέρες. Αφησα
να την προσέχει κάποια άλλη νοσοκόμα.
Έδωσα σαφείς οδηγίες: «Όταν σου λέει όχι,
μην την πλησιάζεις».
Δεν είχε καταφέρει ποτέ να μιμηθεί κάτι.
Ούτε καν το βούρτσισμα των δοντιών. Το

μόνο που κατάφερνε ήταν να φτιάχνει μια
θηλιά. Την έδενε στο μονόζυγο της πόρτας,
την περνούσε γύρω από τη μέση της και με
ανοιχτά τα χέρια νόμιζε πως πετούσε. Είχε
τέσσερις ρυτίδες. Δύο στο μέτωπο κι άλλες
δύο δίπλα από το στόμα. Τις χρωμάτιζε με
μπλε και κόκκινο μαρκαδόρο. Κι έτσι πολύ
χρωμη που ήταν και πετούσε, έμοιαζε στ'αλήθεια με κάποιο παράξενο, εξωτικό πουλί.
Την ημέρα που έλειπα άρχισε πάλι αυτό
το παιχνίδι. Η νοσοκόμα την είδε που προ
σπαθούσε να ξεμπλεχτεί και τη ρώτησε:
— Θες βοήθεια;
—Όχι όχι, της απάντησε.
Όταν γύρισα ήταν ακόμη εκεί. Η θηλιά σαν
να 'κόβε το σώμα της στα δύο. Τα χέρια και
τα πόδια της μόλις που άγγιζαν το πάτωμα.
— Να την ξεκρεμάσουμε;
—Όχι, όχι, είπα και την πήρα στην αγκα
λιά μου.

Παναγιώτα
Μωυσιάδου
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το

οχτ

Χαρά
ΝτκοΛακοπούΛου

0 Χ ί· Μια λεξούλα, τρία γράμματα. Τι μπο-

ρούμε να κάυουμε με αυτά; Το ^Ρώτο

πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι
να μετακινήσω το μπαστουνάκι I και να το
τοποθετήσω κάτω από το Ο. Έτσι, έχουμε
ένα ωραιότατο ΩΧ! (Το θαυμαστικό προαι
ρετικό).
Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με
αυτό το ΩΧ μια συναρπαστική αστυνομική
ιστορία.
«Ωχ, τι είναι αυτό;! αναφώνησε ο Στέργιος. Είχε μόλις αντιληφθεί ότι τα παγοπέδιλά
του είχαν βουλιάξει σε κάτι γλοιώδες και βυσ~
σινί που ξεπρόβαλε μέσα από το χιόνι».
Ο Στέργιος θα μπορούσε να είναι λογι
στής, φυσιολάτρης που λατρεύει το σκι,
διαθέτει όμως και τα απαραίτητα προσόντα
του ερασιτέχνη ντέτεκτιβ. Κάτω από το χιό
νι βρίσκεται θαμμένο ένα πτώμα και αυτό
το βυσσινί είναι φυσικά αίμα. Και τα λοιπά
και τα λοιπά...
Ή ακόμα: «Ωχ, τι έπαθα! Έσκουξε η κυ
ρία Μαργαρίτη, όταν άνοιξε το λογαριασμό
της ΔΕΗ, και αμέσως σωριάστηκε ξερή στο
παρκέ».
Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να σκα
ρώσουμε μια ηθικοδιδακτική ιστορία για
την κρίση με τίτλο «Ποτέ μην ανοίξετε το
λογαριασμό της ΔΕΗ όταν είστε μόνοι στο
σπίτι». Ξεφύγαμε όμως από το ΟΧΙ αυτό κα
θαυτό.
Εδώ θα πρέπει να ομολογήσω ότι σας έχω
πει ένα μικρό ψέμα.
Με το ΟΧΙ, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν φυσικά η γενναία άρνηση
των προγόνων μας απέναντι στο, φασισμό,
καθότι όμως με αυτή την ιστορία έχουν
ασχοληθεί με μεγάλη επιτυχία ουκ ολίγοι
διαπρεπείς λογοτέχνες μας και ακαδημαϊ
κοί, θεώρησα φρονιμότερο να αποφύγω το
θέμα.
Το ΟΧΙ προσφέρεται επίσης για σοβαρή ψ υ
χολογική ανάλυση. «Μάθετε να λέτε ΟΧΙ»
θα μπορούσε να είναι ένας καλός τίτλος για
άρθρο σε γυναικείο περιοδικό. «Οι γυναί
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κες που δεν ξέρουν να λένε ΟΧΙ κινδυνεύ
ουν από καρκίνο του μαστού» διάβασα μια
σχετική έρευνα πρόσφατα. Επειδή όμως οι
γνώσεις μου δεν επαρκούν, θα το παρακάμψω και αυτό.
Πάμε παρακάτω. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτά τα τρία γράμματα.
Κάπως έτσι ίσως;
Ο Όποιος
X χαζεύει
I ίπταται
Με αυτόν τον απλούστατο τρόπο μπο
ρούμε να αρχίσουμε ένα παιδικό παραμύθι.
Ήρωάς μας θα είναι, ας πούμε, ο οχτάχρο
νος Πετρής που είναι κομματάκι αφηρημένος και αμέριμνος, έχει την τάση να ονει
ροπολεί, να χαζεύει, όπως τον μαλώνουν
οι γονείς του, αυτός όμως είναι ο δικός του
τρόπος να ξεφεύγει από την άσχημη πραγ
ματικότητα και να ίπταται στον κόσμο της
φαντασίας. Όμως τώρα που το καλοσκέ
φτομαι, το ρήμα «ίπταται» δεν είναι ακρι
βώς αυτό που θα προσελκύσει την προσοχή
ενός οχτάχρονου, κάθε άλλο θα έλεγα.
Οπότε πάμε πάλι από την αρχή.
00
X χαζούλης
! ιπποπόταμος
Εδώ είμαστε! Ήρωάς μας θα είναι ο Πο
τούλης Ιπποποταμούλης, ο οποίος κατοικο
εδρεύει φυσικά στη Μεσσηνία, καθότι εδώ
συνηθίζουν αυτό το αστείο όνομα στα παι
διά αρσενικού φύλου. Τα αξιαγάπητα παθή
ματα του Ποτούλη, η καλή του καρδιά και η
αφέλειά του θα μας δώσουν τροφή για να
εξελίξουμε μια ολόκληρη σειρά παιδικών
βιβλίων. «Ο Ποτούλης Ιπποποταμούλης στο
σχολείο», «Ο Ποτούλης Ιπποποταμούλης
στη λαϊκή αγορά», «Ο Ποτούλης ίπποποτα
μούλης μαζεύει ελιές» και ούτω καθεξής.
Όχι, παίζουμε!
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το όχι
Το Όχι ανέβαινε στο λαιμό

Μάζεψα τα ρούχα μου

Σκάλωνε στο λαρύγγι

-Ό νειρα σκάρτα στην άκρη στο κρεβάτι-

Και ξανά πίσω

Βιάστηκα να ντύσω τη ντροπή μου

Έφη
Ντασκαγιάννπ

Μ' έπνιγε στο στήθος
Αύριο, αύριο, είπα...

το πέρασμα
Κάθεται με το παλτό, κουστουμαρισμένος,
με άσπρο πουκάμισο και γραβάτα, στο πα
γκάκι μέσα το χιονισμένο πάρκο, με τα σκυ
λιά να βολτάρουν πλάι του. Ρίχνει πίσω το
κεφάλι του κι ανακαλεί μνήμες.
Θυμάται μια φορά -αρκετά πρόσφα
τα - που περπατούσε με το κεφάλι της στον
ώμο του και μέσα στη σιγαλιά ακούγονταν
τα βήματά τους συγχρονισμένα, αριστερόδεξί, αριστερό-δεξί, σαν να έκαναν παρέ
λαση, και ανακαλύπτει αυτό που ως τώρα
δεν τολμούσε να προσδιορίσει: πως προχω
ρούσαν μαζί κι αφού ήταν μαζί μπορεί και
ν' αγαπιόντουσαν πραγματικά. Τα βήματά
τους ηχούσαν ταυτόχρονα στη σιωπή κι
αυτό τώρα το έβρισκε αφάνταστα όμορφο.
Ο περίπατός τους ήταν γεμάτος ευτυχία
-πόσες γυναίκες ως τώρα έγειραν το κεφά
λι τους στον ώμο του με τέτοια αφοσίωση
που έφτανε ως το τέλος της ζω ής- αλλά
συνάμα και γεμάτος ανείπωτες υποσχέσεις
κι υποχρεώσεις. Φοβόταν να τις αναλάβει,
φοβόταν να μπει σ' αυτή την περιπέτεια.
Έκπληκτος ανακαλύπτει πως η γυναίκα
τον αγάπησε χωρίς να το αξίζει.
Της έδωσε, είναι αλήθεια, κομμάτι απ'
τη ζωή του και κανείς δεν μπορεί να 'ρθει
να του πει πως όλα ήταν ψέματα, πως πίσω
από την ευτυχία κρυβόταν μόνο υποκρισία.

Τον βασανίζουν μνήμες. Τον πονά και
τον βασανίζει που δε μπορούσε να της πει
κάποιες σκέψεις που φυλούσε κρυφά, τα
μικρά του μυστικά.

Ιωάννα θ.
Σχεργιοίϊούλου

Ποθούσε, αλήθεια, αυτό που ζήσανε μαζί
να διαρκέσει αιώνια, μα με το πέρασμα του
χρόνου οι σκέψεις του έμειναν κάπου εδώ.
Αυτός ο τρομερός χορός των αγγιγμά
των και φιλιών που τους εξαντλούσε κάθε
βράδυ έμοιαζε πια μόνο με αυλαία, με ένα
απέραντο τυράννισμα.
«Δεν έχει νόημα αν δεν είναι πραγματική
αγάπη» επανέλαβε φωναχτά την κατηγο
ρία της, συνειδητοποιώντας με πίκρα, που
ένιωθε να κάθεται και να γεμίζει το στόμα
του, την ανωριμότητάτου.
Πίσω απ' τον δρόμο ακούγονται, απ' το
ράδιο ενός διερχόμενου αυτοκινήτου, τα
κάλαντα.
Ανακάθισε. Αισθάνθηκε μια δυσκολία,
κάτι σαν βάρος να τον πιέζει. Έβγαλε το
παλτό, ξεκούμπωσε το πουκάμισο στο λαι
μό και λασκάρισε τη γραβάτα του' ένιωσε
κάπως πιο άνετα.
«Πώς ήταν εκείνες οι οδηγίες σε περί
πτωση εμφράγματος, όταν είσαι μόνος;»
προλαβαίνει μόλις να σκεφτεί, χαζεύοντας
μια νιφάδα, πριν ακουμπήσει το πρόσωπό
του.

όχι
—o-xir ο -xu
Σπασμένο σε δυο στακάτες συλλαβές ακουγόταν πιο πειστικό. Και η επανάληψη βοη
θούσε. Κι εκείνη αγριεμένη, σαν σύγχρονη

μαινάδα σε μπιτάτο βίντεο κλιπ. Τη φαντα
ζόταν να ισορροπεί χορεύοντας γυμνή στην
επιφάνεια της θάλασσας και να φτύνει με
ρυθμό τα «όχι» της στο αλμυρό νερό. Παρ'

Ρία
Φελεκίδου
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όλα αυτά δεν τον πείθει.
— Ο-ΧΙ! Ο-ΧΙ! Ο-ΧΙ!
Συνεχίζει ία τσαλίμια. Όχι στο προφίλ, ψ ευ
τίζει. Ούτε και ακριβώς ανφάς. Πολύ κραυ
γαλέο, όσο κι αν παίξει με τους φωτισμούς.
Το φλουτάρισμα θα κάνει διαφορά, και πάλι
όμως...
— 45 μοίρες. Τα μάτια σου κοιτάζουν ευ
θεία. Αφήνεις το κορμί χαλαρό. Έρχεσαι
λίγο πιο μπροστά. Καλύπτεις τον πίνακα με
τα φρούτα με το κορμί σου.
Δεν κουνιέται άπ' τη θέση της. Λες κι έχει
μαρμαρώσει. Σταμάτησε να φτύνει και τα
στακάτα «όχι» και τον κοιτάζει αμήχανα.
Τον εκνευρίζει. Ώ πόσο τον εκνευρίζει.
— Τι δεν καταλαβαίνεις κορίτσι μου; Δεν ξέ
ρεις τι σημαίνει γωνία 45 μοιρών;
Σπάνια πιάνει αυτά τα ντεσιμπέλ η φωνή
του. Καλά το πάει όμως.
— Ξέρω...Δηλαδή, το μισό της ορθής δεν εί
ναι; Νομίζω πως έτσι...
Κοιτάζει μια δεξιά, μια αριστερά και προ
σπαθεί να στήσει το κορμί της όπως της ζή
τησε. Τα ψιλοκαταφέρνει, όμως και πάλε..
Τα μάτια της έχουν θολώσει από μια νέα
προσπάθεια. Τι τη βασανίζει πάλι την ηλί
θια;
— ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ;
Κοντεύει στα όρια της υστερίας. Η φωνή
του δηλαδή, γιατί εκείνος εξακολουθεί να
είναι ψύχραιμος εσωτερικά.
~~ Εεε, δεν ξέρω πώς, νομίζω δεν κρύβεται
όλος ο πίνακας...Εγώ ακόμη τον βλέπω.
— Απ' το δικό μου οπτικό πεδίο ηλίθια. Και
το κυρίως θέμα μ' αφορά, όχι και η κορνίζα.
Καλά τα κατάφερε. Τώρα είναι κατακόκκινη και φαίνεται έτοιμη να κλάψει ή να
ουρλιάζει. Προτίμησε το πρώτο.
Δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα δάκρυά
της. Εκμεταλλεύτηκε όμως χωρίς χρονο
τριβές την αναστάτωση που είχε κινητοποι
ήσει με έναν πιο δυναμικό τρόπο το κορμί
και το πρόσωπό της. Ρύθμισε τη μηχανή
του και άρχισε να τραβάει.
Κουνιόταν λίγο λες κι ήθελε να βολέ
ψει την οργή της στα πλάνα του, χωρίς να
τολμήσει να πει τίποτα, και εκείνος τη φα
νταζόταν με φόντο τη θάλασσα να χορεύει
ισορροπώντας και να προκαλεί χριστιανι
κούς συνειρμούς σε μεταμοντέρνα εκδοχή,
και φωτογράφιζε χωρίς διαλείμματα λες
και ήθελε να ρουφήξει στη μηχανή του την
άρνηση στα μάτια της.
Γδύσου, την πρόσταζε χωρίς να σταμα
τήσει να φωτογραφίζει.
— Ο-ΧΙ! Ο-ΧΠΟ-ΧΠ
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«Έτσι μπράβο. Τώρα φαίνεται πιο πειστικό,
κορίτσι μου. Λίγο νωρίτερα, ήσουν έτοιμη
να τα πετάξεις όλα στη δεύτερη προτροπή
μου.»
Ωστόσο πρέπει να γδυθεί.
— Γδύσου, επανέλαβε με μια χροιά γυμνής
απειλής στη φωνή του.
Δεν μπορεί, οι εποχές δύσκολες, τη δου
λειά την ήθελε, θα πληρωνόταν καλά και ο
θυμός δεν σε ταΐζει.
Την έβλεπε να πετάει τα ρούχα της ένα
ένα έτοιμη να εκραγεί, και τη φανταζόταν
στο κρεβάτι του. Το ίδιο θυμωμένη. Το ίδιο
ερωτική. Δεν είχε αποτύχει ποτέ στην ψύχολογική προετοιμασία των μοντέλων του
με στόχο την απόλυτα αυθεντική έκφραση
στις φωτογραφίες. Ήξερε να τις οργίζει,
να τις ταπεινώνει, να τις διασκεδάζει, να
τις αγριεύει, να τις ερεθίζει. Ανάλογα με το
θέμα του.
Τώρα η μικρή χόρευε γυμνή στην επι
φάνεια της θάλασσας και η άρνηση χόρευε
στον ίδιο ρυθμό στα μάτια της. Κι ήταν όλα
σωστά. Όλα αυθεντικά. Το κορίτσι, ο χορός
και τα «ΟΧΙ» στο βλέμμα της, στον τρόπο
που αφηνόταν στο φακό του, ακόμη και
στον τρόπο που ανατρίχιαζε το δέρμα της.
Αλλη μια μεγάλη επιτυχία λοιπόν.
Την επόμενη νύχτα, στο διαμέρισμά του,
η μικρή γδύθηκε πρόθυμα μετά το δεύτερο
ποτό και, όταν ξεκίνησαν τις περιπτύξεις,
δεν έφερε αντιρρήσεις.
Εκείνος ήταν φουντωμένος'όσο ελάχι
στες φορές στη ζωή του. Δεν περί με νε ότι
θα βρισκόταν ακόμη γυναίκα να τον κάνει
να νιώσει έτστ Μπορεί να έπαιζε ρόλο και η
βαθιά θρησκευτική του φύση.
Όταν ήταν έτοιμος να μπει μέσα της, η
κοπέλα γλίστρησε απ' το κρεβάτι του μαλα
κά, πήγε απέναντι του και τακτοποίησε το
κορμί της στις 45 μοίρες, κρύβοντας τη φω 
τογραφική μηχανή του στο απέναντι ράφι,
απ' το οπτικό του πεδίο.
-Ο -Χ Ι! Ο-ΧΙ!Ο-ΧΙ!
Την άκουγε χωρίς να μιλάει. Χωρίς καν να
κινείται, λες και κάποιος τον είχε καρφώσει
στο κρεβάτι του. Την άκουγε και ήθελε να
της κάνει έρωτα σαν τρελός.
Ή να τη φωτογραφίσει.
-Ο -Χ Ι! Ο-ΧΙ! Ο-ΧΙ, του έφτυσε κατάμουτρα
και ήξερε πως απαντάει σε όλες του τις επι
θυμίες.
Έβαλε το παλτό της και έφυγε, αφήνο
ντας στο δωμάτιο τον αέρα πιο βαρύ απ'
το πιο γνήσιο ΟΧΙ που είχε δει και ακούσει
ποτέ του.

Σ τ ο ιχ ε ία Γλ ω σ σο λ ο γία ς
Τι να κάμη, έβαλε τα δυνατά της, κι επροσπαθούσε όπως-όπως να ζήση τα δύο
ορφανά. [.....] Κατά τας διαφόρους ώρας του έτους, εβοτάνιζε, αργολογούσε, εμάζωνε ελιές, εξενοδούλευε.[....] Αλλά το πρώτιστον εισόδημα της θειαΑχτίτσας προήρχετο εκ του σταχομαζώματος.
Αλ. Παπαδιαμάντης, «Η σταχομαζώχτρα»

Λ Λ άλλον έχουμε μερικούς καλούς λόγους να μνημονεύουμε το διήγημα
ί \ / 1 του Σκιαθίτη στο μάθημα του Κωνσταντίνου Ντίνα. Κι αυτό γιατί
/ V I σταχυολογήσαμε σπάνιες ποικιλίες γλωσσικών ιδιωμάτων και
διαλέκτων που ευδοκιμούν στην ελληνική γλώσσα, εντός και εκτός ελληνικής
επικράτειας. Καθώς αποτελούν πια είδη προς εξαφάνιση, χρέος μας ήταν
να τα βοτανίσουμε, να τα κορφολογήσουμε, να τα ανθολογήσουμε και
να τα διαφυλάξουμε, δίνοντας τους καινούρια ζωη. Έτσι, μελετήσαμε το
κοζανίτικο, το κρητικό και το ποντιακό ιδίωμα, μεταφράσαμε κείμενα και
δημιουργήσαμε τα δικά μας. Για να βγάλουμε βέβαια άκρη τι σημαίνουν λέξεις
όπως; στυλομαχιάξανε, χουβές, γλάκιος, κλώσκεται, εφοούτον, άρθεπος,
σιέφκιν, γκριτσιλιάνουν, η αλήθεια είναι πως ιδρώσαμε κάπως. Ομως - thanks
Cod!- υπάρχουν διαδικτυακά λεξικά.
Με τον ίδιο τρόπο εργαστήκαμε και όσον αφορά τις κοινωνικές
διαλέκτους, ανακαλύπτοντας σπαρταριστούς λεκτικούς τύπους που
χρησιμοποιούν οι νέοι, οι γυναίκες, η στρατευμένη νεολαία και άλλες
κοινωνικές ομάδες.

κείμενο νεανικής ιδιολέκτου
Κατερίνα
Βούλγαρη
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Έλα ρε ξα, που 'σαι ρε μαν; Τι λέει to L.A.; Το
πήρα το fax. Δεν τρέχει τσάι. ΉμουνΤουρκία
και τώρα μπόρεσα να γράψω. Πολύ καλή
φάση το event. Καλά, από πού ν' αρχίσω...
Ζωάρα! Μια ανησυχία την είχα στην αρχή,
έλεγα τι φρούτα θα 'ναι αυτές οι άλλες. Τις
βρήκα στο αεροδρόμιο. Υπερπαραγωγή η
μία η τύπισσα. Η άλλη, δεν υπάρχει αυτό
το πράγμα, έμεινα παγωτό, όταν άκουσα
την ηλικία της. Της ζήτησα ταυτότητα. Πώς
κατάφερνε κι έκρυβε καμιά δεκαπεντα
ριά χρόνια... Είχε και μικρά κυβικά. Ήθελε
youth in action κι αυτή. Τεσπά. Μέσα ήμουν
όταν έλεγα σε τι φρούτα θα πέσω, σκέφτηκα. Εγώ ήμουν χάι, τα γουστάρω πολύ αυτά
τα youth events. Έχω πάει σε πολλά. Αφού
ξέρεις, το 'χω. Μ' αυτές τις καβαλημένες τα
ψιλοπήρα στο κρανίο, αλλά γνώρισα ατομάρες εκεί και γίναμε φίλοι στο facebook.
Μπλογκάρουμε στη σελίδα μας, θα σε κάνω
follower. Και ο trainer ήταν αστέρι. Έγραψε!

Κομπιουτεράς και γκραφιτάς ο τύπος. Τα
σπάει. Έφαγα πατάτα. Σε δύο μήνες πήγε
σε δέκα χώρες. Ούτε με σφαίρες δεν το
φανταζόμουν. Ρε συ, δεν το ψάχνουμε μ'
αυτά τα προγράμματα να ξεκουνηθούμε κι
εμείς; Ψήνεσαι; Ζωάρα! Τζαμπέ, λέμε. Άμα
μπεις στα κόλπα, τη βρίσκεις την άκρη. Τα
μαθήματα ήταν σούπερ εντατικά όλη την
εβδομάδα και δεν ξεσάλωσα πολύ. Αλλά
το tour που μας έκαναν ήταν όλα τα λεφτά.
Είχαν και Turkish night, με χορούς, φωτιά,
τρελό show, λέμε. Έχασες! Θ' ανεβάσω βί
ντεο και φωτό, κούλαρε. Άπαιχτη ήταν και
η multicultural παρτάρα που κάναμε στο
roof του ξενοδοχείου. Οι participants είχαν
φέρει σπεσιαλιτέ από τη χώρα τους. Τζιτζίί
Ξεροσφύρι θα τη βγάζαμε; Οι δικές μου
την είχαν ακούσει dolby digital. Στόλισαν
το ούζο με τις σαρδέλες και τους γίγαντες,
χόρεψαν γύρω τους συρτάκι καμαρωτές
και μοίρασαν καραμέλες ΙΟΝ Ο'ΜΑΜΥ.

Σ το ιχ εία Γλ ω σ σο λ ο γία ς
Καλά ρε ξα, αυτές πού τις θυμήθηκαν; Θα
τις έτρωγε η κοντή στα νιάτα της. Μετά μου
την είπαν ότι και καλά δεν είχα φέρει τίπο
τα, δε συνεργαζόμουν στα energizers και
κοιτούσα σαν pokemon. Γίναμε μπίλιες. Δεν
παλεύονταν. Σπάστηκα. Τους είπα ότι εί
ναι για format. Είπα να παναφύ, αλλά μετά
σκέφτηκα αυτές είναι για τον ψυ, θα τους
ρίξω χι. Ρισπέκτ, δε θα χάσω εγώ το project.
Έλεος! Ενιγουέι, έκοψα λάσπη και κόλλησα

με τα άλλα παιδιά. Έτρωγα μαζί τους και
ήμουν στις ομάδες τους. Ανπαίκταμπλ τα
φαγητά και τα γλυκά τής γείτονος! Ντρίμι,
λέμε! Έκανα και ναργιλέ με γεύση μήλο, την
άκουσα από το πολύ ρούφηγμα. Εσύ ρε, ξα
ακόμη σάπινγκ κάνεις; Το 'χεις κάψει από τα
video games. LOL! Καλά, έχεις λεβελιάσει.
POS και σήμερα έχει μπούκα!
Κόλαρέμεσεθρ!

Κατά Μποατ

παθήματα νεάνιδως
Δεν το ήθελον καθόλου εις τον έρωτα να μβω
Διότι εγνώριζον εξ όλου ότι θα τραβματισθώ.
Πλην ο έρος δεν κοπάζει χρόματα και υπολήψεις
Κε έτσι τόφερε η μείρα μέσα εις τας καταλήψεις
Τον σχολοίων κεκλησθέντων να αλλάξω αντιλήψεις.
Να γνωρίσω τον Μιχάλην νέον πολλάυπεσχημένων
Κατά ίψος, κατά μείκος, πλάτως και εφαπτομένων
Των σωμάτων μας η σαρξ, να αναφωνήσω όντως
«Μπιραλάχ για Μπιραλάχ!»

Χριστίνα
Κρυστάλλη
Διότι είτο ο Μιχάλης εκ της Μαύρης Αφρικής
Και σπουδάζων στην Ελλάδα ξύλον μετά μουσικής
Το επέτυχεν και εμένα να αφοίσει πολύν έγγυος,
Και στην στενήν να εγκλισθή δήθεν ως αφεραίγκιος
Αναρχικός ιθαγενής χορίς δουλιάν τιμίαν κι έγκυρον
Διαβατήριον μη έχοντως και αδείαν, γάμος
δεν είναι δυνατός και άγειον μυστήριον.
Και μένων μοναχή με την κοιλιάν πιστείριον
Θα αναφωνήσω η πτωχή:
«Αχ βαχ και πάλι αχ!»

η κοκκινοσερφιτσα
Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένα κοριτσάκι
που η γιαγιά της της πήρε ένα κόκκινο laptop
για τα γενέθλιά της. Της άρεσε πολύ το νέο
hi-tech δώρο της, δεν το αποχωριζόταν
καθόλου και γι' αυτό από τότε όλοι τη
φώναζαν Κοκκινοσερφιτσα. Οι γονείς της
την αγαπούσαν πολύ, ήταν μοναχοκόρη και
έτρεμαν στην ιδέα όχι κάτι θα μπορούσε
να της συμβεί και γι' αυτό, όταν έβγαινε
βόλτα στο διαδίκτυο, της επέβαλλαν γονικό
έλεγχο. Δεν ήθελαν να βλέπει και να ακούει
πράγματα που δεν ταίριαζαν στην ηλικία
της. Επίσης, έλεγχαν το ιστορικό του
browser της για να ξέρουν σε ποιες σελίδες
χανόταν όταν σεργιάνιζε στα υπερκείμενα.
Της άφηναν βέβαια όση ελευθερία μπο
ρούσαν, αλλά ήταν μικρούλα και έπρεπε να
την προστατέψουν από τα διάφορα mal

ware. Ο καιρός περνούσε και το κοριτσάκι
μεγάλωνε. Αρχισε να απαιτεί μεγαλύτερη
ελευθερία. Οι καβγάδες με τους γονείς της
ήταν πλέον καθημερινό φαινόμενο, τι να τα
κάνει τα 24 MBps αν δεν μπορούσε να κυ
κλοφορήσει και σε άλλες γειτονιές; Προεφηβεία, έλεγε ο μπαμπάς.
Η μαμά όμως κάθισε και σκέφτηκε πως
ίσως είχε έρθει η ώρα να της δείξουν λίγη
εμπιστοσύνη και έτσι αποφάσισε να χαλα
ρώσει κάπως τα restrictions. Κάθισε με την
κόρη της και της εξήγησε πως μερικές φο
ρές δεν είναι όλα όπως φαίνονται στην οθό
νη και ότι ίσως πίσω από κάτι φαινομενικά
ελκυστικό κρύβεται κάτι άλλο που μπορεί
να είναι επικίνδυνο. Trojans, άλλο βλέπεις
και άλλο συμβαίνει κάτω από την μύτη σου,
της είπε.

Κωνσταντίνα
Πίστα

Σ ΤΟ ΙΧ ΕΙΑ ΓΛΩ ΣΣΟ ΛΟ ΓΙΑΣ

Την εφόδιασε με τα πλέον updated an
tivirus και antispyware, της έδωσε πολλές
συμβουλές για το τι πρέπει να προσέχει και
για το πώς πρέπει να υψώ σει το firewall της,
ώστε να είναι προστατευμένη από τυχόν
hackers. Την !Ρ σου και τα μάτια σου, της
είπε, και την άφησε να βγει στο μονοπάτι.
Για ένα διάστημα, η Κοκκινοσερφίτσα
απολάμβανε την πλοήγηση και τα κατάφερνε πολύ καλά, γιατί ακολουθούσε τα guide
lines που είχε πάρει από τη μαμά της. Δεν
άφηνε τα popups να την παρασύρουν και
δεν έπαιρνε μέρος σε χαζούς διαγωνισμούς.
Πρόσεχε από ποιους έκανε δεκτά αιτήματα
φιλίας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης
και προσπαθούσε να μη μένει on line πε
ρισσότερο από όσο της επέτρεπαν οι γονείς
της. Η κατάσταση άρχισε να στραβώνει από
τη στιγμή που άρχισε να κάνει παρέα με
έναν νέο φίλο με το ψευδώνυμο Lupo. Της
συστήθηκε ως φιλαράκι από το διπλανό
σχολείο από το δικό της και την έψησε να
κάνουν chat. Σαν συνομήλικοι, είχαν πολλά
κοινά. Τόσα, που έκαναν την Κοκκινοσερφίτσα να αρχίσει να ξεχνάει τις συμβουλές της
μαμάς.
Άρχισε να αργεί να κάνει logoff και άλ
λαξε και proxy server. Πείραξε τις ρυθμίσεις
ασφαλείας στο firewall και ξεκίνησε να κά
νει download από pirate bays και να ενδίδει
στο peer to peer file sharing. Όλα υπό την
καθοδήγηση του «φίλου» της Lupo. Αυτός
τη σύστησε και στα e-mails. Τι υπέροχος
κόσμος, γεμάτος χίλια δυο αγαθά που θα
μπορούσε να αγοράσει κάνοντας μονάχα
μερικά clicks. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι
η ίδια δεν είχε χρήματα. Λεπτομέρειες, της
αντιγύρισε ο Lupo. Δεν χρειάζεσαι λεφτά αν
έχεις για pal τον φίλο μου τον Pay pal. Τον
συστήνεις στην πιστωτική του μπαμπά και
έπειτα ο κόσμος σου ανήκει.
Δύσκολο task για την Κοκκινοσερφίτσα
να υποκλέψει το πλαστικό του μπαμπά. Το
είχε πάντα μαζί του και δεν το άφηνε χωρίς
επίβλεψη. Ήταν από εκείνες τις νέες κάρτες,
digital wallets τις λένε, που έχουν όλον τον
τραπεζικό σου λογαριασμό αποθηκευμένο
στο τσιπάκι τους. Ακόμα και όταν κατέβαζε
τα threads του ο μπαμπάς, η Κοκκινοσερφίτσα δεν μπορούσε να πλησιάσει, γιατί είχε
restricted access στο υπνοδωμάτιο των γο
νιών της.
Μια μέρα η μαμά της είπε να πάει στο
σπίτι της γιαγιάς, για να της κάνει λίγο πα
ρέα. Ήταν άρρωστη η καημένη και μια επί
σκεψη από την εγγονούλα της θα της έκανε
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καλό. Η Κοκκινοσερφίτσα βαριόταν, είχε
γίνει αντικοινωνική και δεν πολυέβγαίνε
από το σπίτι. Η μαμά της επέμενε, οπότε
αναγκάστηκε να συμμορφωθεί. Πήρε στο
ένα χέρι το καλάθι με τα φαγητά για τη για
γιά της, στο άλλο το laptop και ξεκίνησε. Σε
όλη τη διαδρομή, σκεφτόταν νά πείσει τη
γιαγιά να πάρει και αυτή ένα φορητό ώστε
την επόμενη φορά να την επισκεφτεί, μέσω
Skype αντί να χάνει τζάμπα την ώρα της να
σέρνει το ίδιο της το κορμί μέχρι το σπίτι
της.
Όταν έφτασε στης γιαγιάς, της έδωσε τα
φαγητά και κάθισε να συνδέσει τον router
της για να μπει στο internet. Η γιαγιά παραπονέθηκε ότι ο wireless τής προκαλεί πο
νοκέφαλο και πήγε στο κρεβάτι της να ξα
πλώσει. Η μικρή της έγνεψε αδιάφορα και
συνέχισε το σερφάρισμα.
«Lupo has signed on», εμφανίστηκε στην
οθόνη της μόλις συνδέθηκε.
«Πού χάθηκες, μικρούλα;» τη ρώτησε.
«Είμαι στη γιαγιά μου που είναι άρρωστη»
απάντησε εκείνη.
«Μάλιστα, και τι κάνεις τώρα; Είστε μαζί;»
«Όχι, έχει ξαπλώσει» απάντησε η Κοκκινοσερφίτσα.
«Πιστωτική έχει η γιαγιάκα;» ρώτησε καλοκάγαθαο Lupo.
«Λες να δοκιμάσω;» είπε η Κοκκινοσερφίτσα.
«Γιατί όχι; Για σένα δεν τα έχει η γιαγιάκα;»
απάντησε μελιστάλαχτα ο friend.
Η Κοκκινοσερφίτσα πείστηκε. Μπήκε
σιγά σιγά στο υπνοδωμάτιο της γιαγιάς και
πήρε το πορτοφόλι μέσα από την τσάντα
της. Κάθισε μπροστά στο φορητό της με την
πιστωτική της γιαγιάς στο χέρι και ρώτησε
τον Lupo πώς να τη χρησιμοποιήσει. Μπήκε
στο site που της υπέδειξε ο καλός της φίλος
και έμεινε με το στόμα ανοικτό.
«Lupo, Lupo γιατί υπάρχουν τόσα πολλά
πράγματα;»
«Για να ψωνίζεις περισσότερο!» της απά
ντησε.
«Και γιατί χρειάζεται τόσο μεγάλο πιστωτι
κό όριο;»
«Για να μη στερηθείς τίποτα!»
«Και γιατί έπρεπε να βάλω και το pin της
γιαγιάς;»
«Για να σε ληστέψω καλύτερα» της απάντη
σε και ενεργοποίησε ένα virus που της τίνα
ξε το NTF5 στον αέρα, και έμεινε η μικρή να
κοιτάει ένα blue screen.
Μην ξέροντας τι να κάνει, έβαλε τα κλά
ματα και ξύπνησε τη γιαγιά τη ς .' Εκείνη

Σ τ ο ιχ εία Γλ ω σ σο λ ο γία ς
έτρεξε στην εγγουή της να δει τι συμβαίνει.
Όταν η μικρή της εξήγησε, μέσα σε αναφι
λητά, τι είχε πάθει, εκείνη της είπε πως ήξε
ρε ποιος θα τις βοηθήσει.
Παλιά που ήταν δασκάλα, είχε έναν μα
θητή που τώρα εργαζόταν σε μια υπηρεσία
που κυνηγούσαν τους «κακούς» στους υπο
λογιστές. Αυτός θα ήξερε τι να κάνει.
Έτσι η γιαγιά πήρε τηλέφωνο τον παλιό
μαθητή της, τον «κυνηγό», και του εξιστό
ρησε τα γεγονότα. Εκείνος κατάλαβε και
ζήτησε από την Κοκκινοσερφίτσα να του
φέρει τον φορητό της. Μόλις τον πήρε στα
χέρια του, έκανε ένα recovery και τον συνέ
φερε. Μετά έκανε και ένα trace route για να
εντοπίσει τον Lupo. Δεν ήταν εύκολο, γιατί
ήταν έμπειρος απατεώνας, που το είχε σ ύ
στημα να παρουσιάζεται σε έφηβες ως συ
νομήλικός τους και να τις ξεγελάει.
Τον κυνήγησε από κόμβο σε κόμβο,

ώσπου κατάφερε και τον εντόπισε και έδω 
σε σήμα στους συναδέρφους του, στη Δίω
ξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τον μαζέ
ψανε. Έτσι ο Lupo δεν θα έκανε πια κακό σε
κανέναν.
Η γιαγιά έπεισε τους γονείς της Κοκκινοσερφίτσας να τη συγχωρέσουν, με τον όρο
να επισκεφτεί έναν σύμβουλο που θα την
βοηθούσε να απεξαρτηθεί από το Internet
και να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή της
μόνο, ως εργαλείο και όχι ως αυτοσκοπό.
Η μικρή συμφώνησε, γιατί κατάλαβε πως
ήταν λάθος που δεν άκουσε τις συμβουλές
της μαμάς της και εμπιστεύτηκε έναν άγνω 
στο, που ήθελε να της κάνει κακό.
Και έτσι ζήσανε αυτοί καλά και εμείς κα
λύτερα ή, αν προτιμάτε, and they lived hap
pily ever after.
ΤΕΛΟΣ-THE END

m διακοπές mu χάρι
Χαμηλώνει μέχρι τα γόνατα, ελέγχει με μι
κρές μετακινήσεις τα καθίσματα, να είναι
οι πλάτες τους σε ευθεία γραμμή πάντα.
Όταν περνάει απ' τη σάλα θα τακτοποιεί και
άλλες κι ακόμα πιο μικρές λεπτομέρειες. Ο
απογευματινός ήλιος, που έρχεται από τις
κουρτίνες, κάνει τα γάντια του λευκότερα.
Έχει αξιοζήλευτο στήσιμο κορμού ο Χάρι.
Όχι τόσο γιατί είναι απαίτηση του πολύ
ωρου επαγγέλματος, όσο που πλέον ξέρει
τον χώρο καλύτερα απ' τον καθένα μέσα σ'
αυτό το σπίτι. Έχει την ευθύνη του σπιτιού.
Αν το περπάτημά του γίνεται κάπως αστα
θές τώρα που πάει να φτιάξει τις βαλίτσες
του, είναι ο λαβύρινθός, του που ξυπνάει σε
τέτοιες στιγμές.
— Με συγχωρείτε, κύριε...
—Τι είναι Χ άρι;... Αντε πες το, ντε...
— Θα ήταν δυνατόν να σας απασχολήσω
για λίγα λεπτά της ώρας, κύριε;
—Όχι τώρα, ρεσυ...
— Μάλιστα, κύριε!
— Χάρι!
— Ναι, κύριε!
— Τι ώρα είναι;
— Είναι η έκτη απογευματινή, κύριε. Θα
επιθυμούσε ο κύριος να σερβίρω το τσάι;
— Φτιάξε μου δυο τοστ γαλοπούλα, αυτό...

— Μάλι...
— Κι έναν καφέ! Τα τσάγια και τα «έκτη
απογευματινή», σου 'χω ξαναπεί, μη μου τα
λες εμένα!
— Βεβαίως, θυμάμαι να μου το έχετε ανα
φέρει κατ' επανάληψιν και στο παρελθόν κύ
ριε! Με συγχωρείτε, κύριε! Αμέσως, κύριε...
Επιστρέφει με τέλεια μεταβολή στην
πόρτα, είναι γεννημένος γι' αυτή τη δουλειά
και αυτό εξακολουθεί να το καυχιέται.

θοδωρής
Τόλης

— A, wait! Για πες, τι ήταν αυτό που και
γόσουν να μου πεις προηγουμένως;
— Αφήστε το, κύριε, κάποια άλλη στιγμή...
—Ασ' τα ψόφια, λέγεεε!
— Να κύριε, τις προάλλες που σας είχε επισκεφθεί το ζεύγος Παπά, οι πιο στενοί φίλοι,
επιτρέψατε μου να λέω, του πολυαγαπημένου εκλιπόντος πατρός σας μετά του τέκνου
τους, βεβαίως, και δικού σας αντίστοιχα παι
δικού φίλου...
— Εδώ παπάς... εκεί παπάς... Άσε κάπου
τη βαλίτσα, μωρέ Χάρι.
— Δε σας εννοώ, κύριε...
—Λέγε, ξεμπέρδευε, what's on your mind,
πού το πας και το ζαλίζεις με τις γενεαλογίες
και τους πεθαμένους...
— Ντροπή, κύριε...
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—Τελείωνε, λέγε...
— Καλύτερα κάποια άλλη στιγμή, κύριε...
-—Όχι, τώρα, θα πεις τώρα...
Προηγούμενο απόγευμα χτυπά η πόρτα.
Ο οικονόμος του σπιτιού τέτοια ώρα πάλι
με κάτι καταπιάνεται, παντρεύει στο καλά
θι εφημερίδες και ένθετα. Μετά την υποδο
χή και τη συνοδεία των καλεσμένων στον
κήπο, σειρά έχει η προετοιμασία για το σερ
βίρισμα, τσάι παγωμένο με τέσσερα παγάκια στο κάθε ποτήρι. Ο Χάρι τότε βγάζει τα
γάντια για να μη μείνουνε χνούδια κλωστής
στα ποτήρια. Κοιτάζει τα ποτήρια στο φως
για τυχόν δαχτυλιές. Στην κουζίνα εισβάλ
λει ο νεαρός κύριος.
— Σκλάβε!
—Τι λες, Χάρι;
— Μάλιστα κύριε! Ηταν η πρώτη λέξη
που μου απεύθυνε ο φίλος σας μόλις με είδε
να εξετάζω για σιγουριά τα ποτήρια.
— ΟΚ! Και τι να κάνω, να τον πάρω να
τον μαλώσω;
— Όχι αλίμονο κύριε -θέλω να αιτηθώ
αδείας!
— Πώς το κόλλησες αυτό τώρα;
— Κατ' αρχήν, αν επιτρέπεται, δεν έχω

πάρει ουδέποτε άδεια όσο δουλεύω... Τριά
ντα δύο χρόνια σ' αυτό εδώ το σπίτι...
— Και επειδή σε είπε αυτό το ζώο δούλο,
θα πάρεις τώρα;
— Σκλάβε με είπε! Σκλάβε! Και μάλιστα,
θα επιθυμούσα να πάρω! Γιατί η μοναδική
φορά που βγήκα από την περίφραξη της
σεβαστής οικίας των προγόνων σας, είναι
όταν συνόδευα τους μακαρίτες γονείς σας
στα ταξίδια τους.
— Κι άσχημο είναι αυτό; Στα καλύτερα
πηγαίνανε!
— Ναι! Και δεν έχω το παραμικρό παρά
πονο ως προς αυτό αλλά τώρα εσείς δε με
παίρνετε στις εκδρομές σας!
— Και τι να σε κάνω!
— Ωραία, γι' αυτό κι εγώ θα επιθυμούσα
άδεια!
— Κι όχι γιατί σε είπανε σκλάβο τελικά;
— Για όλα τελοσπάντων!
— Κι αν δεν στη δώσω;
Ο Χάρι φτιάχνει τη βαλίτσα του με ένα
κενό ύφος, αυτό με την τραυλή γραμμή στο
στόμα του, που ξέρει ότι ενίοτε προσδίδει
κύρος στη μονότονη φύση της εργασίας
του.

μονόλογος στα καλιαρντά1
η μπλακόπαγκρη
φάσα με σκοτσάρα τσάι μπρατελοκουκούλα
Παναγιώτης
Φ ιλ ιό π ο υ λ ο Γ
**

ΦΑΣΑ
Ντούνα, ντούνατην μπλακόπαγκρη... ντούνα, καλέ, κατώπλακα...
Ντούνα με τα χιονή τσάι το ταμπάκο...
Ντούνα, καλέ, που ειδωλιάζει την μπούκουρα... ντούνα λακιράρω, είναι καραμουτζού!
Μπίγκρη καραμουτζού... καραμουτζού...
καραμουτζού!
Ταραγμάν-ταραχάν θα την κολοτσιτσιρίσω!
Αβρακιάζομαι, τζάκατη δικέλω!
(Κουελοφλοκιάζει)
Εμάντες τσάι πιπίλας μου έχουμε πρίβο
κουραντάδικο... Τσαρδόφατσα από τη Γερ~
μανογκρέκα... Τσουπ... Μπαξ και λατσή...
Τη κουέλω στο σόπι... Βεργονιάρα τσάι
ατζινάρα.
Τσάι λακιράρω στον πιλίπη μου. «Στέφανε,
ντούνα την τζεβέλω στο κουραντάδικο! Σω
στή κυρία, ε;»
Κουλά ντε Παρί στο χάος μου!

Τσάι τη νταβέλω στο σόπι τσάι σούπι αβέλω μπερντέ τσαρδί για τον μπίσελμα της.
Τσαρδόφατσα απ' το βατικανό της τσαρδοκυψέλης μου. Τσάι αβέλω βιολέτα το παλκόραμπο, γυροζαρού τσαί μουβιόνι για να
σαψάρειη κυρία...
Τσάι εμάντες σαν βιρτζίνω μου την είχα,
σαν βιρτζίνω μου... Με σικ...
Σαν βιρτζίνω μου...
(Κουελοφλοκιάζει)
Τζάκατα νταβίλαρε να τζασάρει ο πιπίλας
μου απ' το κουραντάδικο. φωνοκουσκούς
στον κουτζίνο μου, στον ξενοκουτζίνο
μου... Πλατάχρονος, ο Στέφανος.
Νουνιαζόμουν την καλιαρντόνιλα.
Ένα λιόγερμα ο Στέφανος αβέλει τουρτουαντρέ. Τζάκατα τον κέλω, να στρίβει τη γωνιά
κατώπλακα απ' το στρούσι τσάι να μπρατελιάζει από μακριά με την μπλακόπαγκρη.
Νουνιαζόμουν σο κερντές κουέλω ;1

Σ τ ο ιχ ε ία Γλ ω σ σο λ ο γία ς
Μμμ! Ντούνα... ντούνα η μπλακόπαγκρη...
ντούναη καραμουτζού...
Ντούνα με τα νιοβή τσάι το ταμπάκο μπαξ
και λατσή! Αβέλει κλοζ το τσαρδί μου...
Ούψα τσάι στο λατσοδίκελμα πιλίπη μου...
Μπουτ γκρατσίόζο μπλακόπαγκρη για το

π ρ εζα ντί...
Λατσαβελές! Λιμπερτά...

ι. Ηλίας Πετρόττουλος, Καλιαρντά, Αθήνα: Νεφέλη,
2010

(αποκωδικοποίηση) του μονολόγου

ημαυρομάλλα
γυναίκα με ταγιερ και γάντι
ΓΥΝΑΙΚΑ
Αυτή, αυτή τη μαυρομάλλα... Αυτή, καλέ,
εκεί κάτω... Αυτή με
τ' άσπρα και το τσιγάρο...
Αυτή, καλέ, που παριστάνει την ωραία...
Αυτή, λέω, είναι πουτάνα!
Μεγάλη πουτάνα... πουτάνα... πουτάνα!
Κακήν κακώς θα τη βασανίσω! Γίνομαι έξω
φρενών μόλις τη βλέπω!
(Δακρύζει)
Εγώ και ο αγαπητικός μου έχουμε δικό
μας κουρείο... Απέναντι από την Πλατεία
Συντάγματος... Τσουπ... Μια και καλή... Τη
βλέπω στο μαγαζί... Ντροπαλή και αθώα.
Και λέω στον αγαπητικό μου «Στέφανε,
αυτή τη θέλω στο μαγαζί! Σωστή κυρία, ε;»
Που να μην έσωνα ν' ανοίξω το στόμα μου!
Και την προσλαμβάνω στο μαγαζί και αμέ
σως της παίρνω σπίτι για τον ύπνο της. Απέ
ναντι απ' το μπουρδέλο της γειτονιάς μου.
Και την πηγαίνω στο θέατρο, στο καζίνο και
στον κινηματογράφο για να θαυμάσει η κυ

ρία...
Και εγώ σαν κόρη μου την είχα, σαν κόρη
μου... Με ευγένεια της φερόμουν...
(Δακρύζει)
Μόλις άρχισε να την κάνει ο αγαπητικός μου
απ' το κουρείο. Τηλεφωνούσα στον αδελφό
μου, στον ξάδελφο μου. Παρελθόν ο Στέφα
νος.
Σκεφτόμουν την απάτη.
Ένα απόγευμα ο Στέφανος πήγε βόλτα. Μό
λις τον είδα να στρίβει την γωνία του δρό
μου και να χειρονομεί από μακριά με τη
μαυρομάλλα.
Σκεφτόμουν τι ακριβώς βλέπω;
Αχ! Αυτή... Αυτή η μαυρομάλλα... Αυτή η
πουτάνα...
Αυτή η λευκοντυμένη με το τσιγάρο. Μια
και καλή! Μου έκλεισε το σπίτι...
Γεια και στο επανιδείν, αγαπητικέ μου...
Ευχαριστώ, μαυρομάλλα, για το δώρο...
Καλώς ήλθες! Ελευθερία...

Βιβλιογραφία
Ηλίας Πετρόπουλος, Καλιαρντά, Αθήνα: Νεφέλη, 2θΐο· Τα Μικρά Ρεμπέτικα, Αθήνα: Νεφέ
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radio days
Γιάννης
Αντωνιάδης
εγάλωσα με το ραδιόφωνο.
Η μάνα μου άκουγε στην
κουζίνα την «Πικρή, μικρή μου
αγάπη» κι εγώ έπαιζα στη γωνία.
Έφηβος, τα μεσημέρια περίμενα να πάει τέσσερις, ν' ακού
σω τον Γιάννη Πετρίδη, να μάθω
μουσική. Ακόμα θυμάμαι τη
μέρα που δολοφονήθηκε ο Λένον
και την εκπομπή του.
Το ράδιο με συντρόφεψε στο
διάβασμά μου για να μπω στο
Πανεπιστήμιο, στο διάβασμά μου
για να βγάλω το Πανεπιστήμιο.
Κι αργότερα, στ' ατέλειω
τα πρωινά μποτιλιαρίσματα για
να κατέβω στη δουλειά, εκείνο
άκουγα.
Δεν έχω ταξιδέψει πολύ. Δεν
μπόρεσα, δεν πρόλαβα. Δεν έχω
δει πολλές χώρες. Έχω ακούσει
όμως πολλές χώρες! Γιατί το ρα
διόφωνο σου φέρνει τον κόσμο
στο δωμάτιό σου. Ιδίως το ραδι
όφωνο που γίνεται από ανθρώ
πους κι όχι από μηχανήματα.
Αφήστε με λοιπόν να συνεχίσω ν' ακούω τον κόσμο όλο.

Μ

σφιχτά το χέρι του. Μου διαβάζει
ένα μεγάλο γαλάζιο βιβλίο. Έχει
χοντρό γυαλιστερό εξώφυλλο,
Δεν είναι όμορφο. Σχεδόν δεν
μπορώ να το σηκώσω. Όμως το
αγαπάω. Με κάνει να νιώθω ήρε
μη, ασφαλής. Το λένε Τα παραμύ
θια της Θείας Λένας. Λίγα χρόνια
αργότερα, είναι η αγαπημένη
μου εκπομπή στο ραδιόφωνο.
Την ακούω κάθε πρωί πριν πάω
σχολείο. Η συγγραφέας λέγεται
Λήδα Κροντηρά. Πρώτη φορά
στο ραδιόφωνο άκουσα το όνο
μά της. Και η φωνή που μας μι
λάει τόσο αυστηρά κάθε πρωί,
λέγεται Άντα Γεωργίου. Είναι
πολύ καλή κατά βάθος αυτή η
κυρία Αντα. Μπορεί να μην της
φαίνεται αλλά είναι. Το ξέρω για
τί, κάθε φορά που μιλάει, νιώθω
πάλι ήρεμη και ασφαλής. Και χω 
ρίς να μιλήσει, μπορώ να σου πω.
Μόνο που αρχίζει η μουσική.

ΠασχαΑιά
Μυτσκίδου

στο σκοτάδι. Κάποιες φορές τον
ηρεμούσαν, κάποιες άλλες έκα
ναν την καρδιά του να χτυπάει
πιο δυνατά, σαν να τον ξυπνού
σαν από τη νάρκη που βρισκόταν
όλη μέρα ενώ πάλευε με χίλια
θηρία -ζωντανός και πάλι-, ένας
άνθρωπος σαν όλους τους άλ
λους. Ένας σκοπός που του θύμι
ζε την πατρίδα- γη καταπατημέ
νη που όλο μάκραινε. Μπροστά
στα μάτια του πάντα οι ίδιες εικό
νες- οι άγριες εκτάσεις, το φτω
χικό του σπίτι, το χαμόγελο της
κόρης του. Κάθε βράδυ, κουλουρίασμένος με το ράδιο κολλημέ
νο στο αυτί παραδινόταν στους
ήχους, μέχρι να έρθει η επόμενη
μέρα με ουρλιαχτά και βρισιές να
τον τραβήξει απ' το ρούχο και να
τον στήσει πάλι όρθιο.

παταω το
κουμπί και
βγαίνει μια
φωνή

ουσκωμένοι τοίχοι, λιγδια
σμένα στρώματα στη σει Χαρά
ρά, δυο πλαστικές καρέκλες,Νικολακοπούλου
μερικά τελάρα. Εδώ και μήνες
ώρα που το σκέφτομαι, τα
στριμωχνόταν μ' άλλους πέντε
πρώτα μαθήματα φαντασίας
στο υπόγειο της οδού Γερανιού.
αλλά και επαγγελματικού προ
Δεν τον έπαιρνε εύκολα ο ύπνος.
σανατολισμού
τα πήρα από το
Τον έδιωχνε ο φόβος. Όλο νόμιζε
ραδιόφωνο.
πως θ' ακούσει τα τζάμια να σπά
Και να τι εννοώ. Καθόμασταν
ΜαγδαΛηνή
νε. Μόνη συντροφιά όλα αυτά τα
μια
φορά κι έναν καιρό με το
βράδια, που αργούσε να ξημε
Μπεκρή
αδελφάκι
μου αραχτοί στο χαλί
ρώσει, ένα παλιό ραδιάκι. Το είχε
και ακούγαμε ραδιόφωνο. «Ο
ίμαι τριών χρονών, τεσσάρων
βρει ψάχνοντας στους κάδους
Πύργος των Καταιγίδων», υπερ
ίσως. Μέσα από τα κάγκελάσε κάποια γειτονιά του κέντρου.
παραγωγή 1968, βασισμένο στο
κια του κρεβατιού μου κρατάωΣκόρπιες νότες, σκόρπια λόγια
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Θ εςεις , Δ ράσεις , Α ντιδράσεις
μυθιστόρημα Ανεμοδαρμένα Ύψη
της Εμιλίας Μπρονδέ», έλεγε η
φωνή. «Ακούγονται οι καλλιτέχναι Ελένη Χατζηαργύρη -Κ ατε
ρίνα, Ανδρέας Μπάρκουλης-Χήθκλιφ, Αιμιλία Υψηλάντη, Ιάκωβος
Ψαράς, Διασκευή-ραδίοσκηνοθεσια ΚωστήςΛειβαδέας».
Και να σου ο άνεμος να σφυ
ρίζει, και εμένα η φαντασία μου
να ίπταται σε τόπους σκοτεινούς,
και ουρανούς συννεφιασμένους,
εκεί που οι καταιγίδες μαίνο
νται και οι κεραυνοί βρυχώνται.
Ακουγα μαγεμένη.
Όταν στο πεισματάρικο μυαλουδάκι του -για το αδελφάκι
μου λέω - καρφώθηκε η ιδέα να
ξεκοιλιάσει το κουτί για να δει
από πού βγαίνει η φωνή. «Ατό
σου λέω έχει μέσα ανθλωπάκια που μιλάνε, άμα τα βλούμε
μπολεί και να μας πάνε και εμάς
εκεί». Δεν έμαθα πού εννοούσε.
Η αλήθεια είναι ότι με τριβέλιζε
κι εμένα ο δαίμονας της περιέρ
γειας.
Κι όταν το κακό συντελέστηκε
και δεν βρήκαμε παρά μόνον κα
λώδια μπλεγμένα και λαμπάκια
καμένα, ποιος λέτε να έφαγε το
ξύλο της χρονιάς του; Αυτός που
ήταν ο μικρότερος, άρα και αθώ
ος, ή εγώ που ήμουνα-και καλάη μεγάλη;
Για αυτό σας λέω, πολύ έντο
νες εμπειρίες έχω από αυτό το
μαγικό κουτί που μέσα του μιλά
νε ανθρωπάκια.
Να μην ξεχάσω να σας πω
ότι σπούδασα ηλεκτρονικός. Στον
ελεύθερο χρόνο μου γράφω κιό
λας. Φανταστικές ιστορίες. Έτσι,
για να περνά η ώρα,

Έφη
Νχασκαγιάννπ

A

nd then on my coldest winter
nights

I would listen to you
My twin-soul ghost
Secretly soothing my sobs into
your voice
So enchantingly eerie and balmy...
I would float breathless
Through the mystic realms of your
music
-Fire and vefvetLonging to vanish into the sparkle
of your eyes
So familiar, yet unknown...
Silence falls unbearable now
Broken melodies, voices unheard
Vows of love never uttered
Cast out by xenophobic cities...
There I'm left all-alone
Tracing signs of our primordial
bond
Craving for your music
All-radiant to break through my
closed window-shutters
Spreading fragrant spring tunes
all over again...

το κουμπί και εκείνο ψάχνει.
Σταματάει στο 9,58. Εγώ το στα
μάτησα. Ακόυσα «the show must
go on». Εμψυχώνουν τον εαυτό
τους, τους κλείνουν τον σταθμό.
Σταματάνε να εκπέμπουν, δεν το
θέλουν, τους αναγκάζουν. Οικο
νομικές συγκυρίες. Πρόσφεραν
συντροφιά σε πολλούς, σε στιγ
μές προσωπικές και δύσκολες.
Ίσως και κάτι παραπάνω, ίσως
και παρηγοριά, ίσως και διέξοδο.
The show will go on, δεν θα εί
ναι όμως το ίδιο.

και χαιρέτα τη

Θε&σαΑοψίκη
που έρχεται
Γιώργος
Πραματευτάκης

το τρένο προτιμώ τις θέσεις
δίπλα στο παράθυρο, προς
τη φορά της αμαξοστοιχίας. Έτσι
βλέπω τα πράγματα που είναι
να έρθουν. Όταν είμαι αντίθε
τα, βλέπω αυτά που φεύγουν
και γεμίζω μελαγχολία. Για άλλη
Κωνσταντίνα
μία
φορά, λοιπόν, κάθομαι στην
Πίστα
αγαπημένη μου θέση. Καινούρια
εύγω. Δεν το θέλω, με ανα τοπία, στοές και σταθμοί εμφα
νίζονται συνεχώς μπροστά στα
γκάζουν. Το υπουργείο δεν
μάτια μου. Στο ραδιόφωνο παίζει
ανανέωσε την απόσπασή μου.
ένα ωραίο μπιτάκι. Ασυναίσθη
Οικονομικές συγκυρίες. Δεν θα
τα, αρχίζω να κουνάω τα χέρια
διδάξω πια σε σας. Θα μου λείψεμου στο ρυθμό. Ξαφνικά κάθεται
τε.Ήδη πονάω.
απέναντι μου ένας ηλικιωμένος.
Μου λέτε ότι σας πρόσφερα.
Χοντρός με φαλάκρα. Τίποτα το
Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο για
ιδιαίτερο, θα μου πείτε. Κι όμως
μένα. Και εσείς μου προσφέρατε.
είναι ιδιαίτερος. Πολύ ανήσυχος,
Δεν το καταλαβαίνετε, το κάνατε
φαίνεται σαν να κάθεται πάνω
όμως.
σε κάτι που τον ενοχλεί. Εκείνο
Πονάω. Δεν θα ξαναμπώ στην
τάξη μαζί σας. Δεν θα σας βοηθή που μου κάνει πιο πολύ εντύπω 
ση είναι τα χέρια του. Συνέχεια
σω στη «Δεύτερη ευκαιρία σας».
Θα τα καταφέρετε, το έχετε μέσα χτυπάει ρυθμικά το γόνατό του.
σας, το ξέρω ότι μπορείτε. Προ Όμως δεν έχει ακουστικά στα
χωρήστε για να μπορέσω να το
αυτιά του. Τώρα που το ξανασκέ
κάνω και εγώ. Γίνεται, ας μην εί φτομαι, ίσως να έχει ενσωματω 
ναι το ίδιο. Δεν μπορώ να οδηγή
μένο δέκτη. Χα!,.. Ποιον σταθμό
σω. Ανάβω το ραδιόφωνο, χρειά να ακούει; Μήπως τον 9,58; Φτά
ζομαι χρόνο να συνέλθω. Πατάω
νει το σήμα μέχρι εδώ; Χμ... Τον
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κοιτάζω για μια στιγμή στα μάτια
και βλέπω το μέλλον μου* αυτός
ο άνθρωπος έχει τον ρυθμό μέσα
του.

Ρία

Φελεκιδου
Γύρω εικόνες που θρυμματίζο
νται.
Η εποχή ακατανόητο παζλ με λει
ψά κομμάτια.
Και κάποια δεν ταιριάζουν που
θενά.
Είναι η θλίψη που βλέπεις στα

μάτια
μα πιο πολύ είναι ο φόβος.
Ερημώνει ό,τι αγαπήσαμε.
Ο εχθρός είναι μέσα στις πύλες.
Πάντα ήταν.
Γίνεται όμως ολοένα πιο σαρκο
βόρος.
Φοβόμαστε και βρίσκει το δρό
μο. Μας κατοικεί.
Με τρομάζουν οι θρυμματισμέ
νες εικόνες.
Να κλείσω τα μάτια.
Θέλω να ακούω. Να ακούω μόνο.
Λέξεις, ήχους, μουσικές.
Βήματα. Θέλω να ακούω τα βή
ματά του.
Του εχθρού.
Να τα αναγνωρίζω, να αλλάζω
δρόμο.

Και τα δικά σου βήματα.
Τα δικά σου.
Να συντονιζόμαστε μέσα στη νύ
χτα
σαν τα στοιχειωμένα όνειρα.
Σου υπόσχομαι ένα ταξίδι ανάμε
σα στις σιωπές
εσύ ο πομπός εμείς ο δέκτης.
Σου υπόσχομαι να διαβάζω το
γέλιο των τρελών
να πολεμώ για το φως που περισ
σεύει μέσα στη νύχτα.
Μα πάνω απ' όλα σου υπόσχομαι
να μη φοβάμαι
γιατί εγώ θα είμαι πάντα εκεί
έτοιμη να σ' ακούσω μέσα στη
σιωπή.

Θ ε ς ε ις /Δ ρ ά σ ε ις / Α ν τ ιδ ρ ά σ ε ις

Ηηδονή του τραπεζιού υπάρχει ο* όλες τις εποχές υπό οιεοδήποτε
συνθήκες, σε όλες τις χώρες και πάντοτε. Μπορεί να συνδυαστεί με όλες
τις άλλες ηδονές και μένει τελευταία, να μας παρηγορει για το χαμό τους.
Jean Anthelme Brillat-Savarin (1825)
(Μετάφραση Παν. Αασκαλόπουλος)

ια εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν Ρω
μαίο ποιητή θα έμενε ανολοκλήρωτη
εάν δεν συνοδευόταν από ένα ρωμαϊκό δεί
πνο. Έτσι στην Πανεπιστημιακή Λέσχη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην
Φλώρινα έλαβε χώρα ρωμαϊκό δείπνο, το
οποίο ετοίμασε ομάδα φοιτητών και φοιτη
τριών. Ο κατάλογος των εδεσμάτων περίελάμβανε:

Μ

Σαλάτα με αβγά και αντζούγιες
Σαλάτα Columella
Ομελέτα με γάλα και μέλι
Ρωμαϊκά κεφτεδάκια
Μοσχαράκι τηγανητό
Βερίκοκα
Υδροπέπονες και Μηλοπέπονες
Καθ' όλη την διάρκεια του δείπνου σερβι
ρίστηκε ζεστό κόκκινο κρασί -τόσο τα εδέ
σματα όσο και ο οίνος καταναλώθηκαν στο
σύνολό τους.

C A T U LLU S © F IO R IN A
JU N IU S 2 0 1 1
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Στις 26 Ιουνίου 2 0 11 , οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Μεταπτυχιακού
Τμήματος Δημιουργικής Γοαφής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας διοργάνωσαν ημερίδα για τον Βάιο ΓαΛεριο
Κάτουλλο. Υπό τις σκηνικές οδηγίες της Μαγδαληνης Μπεκρή,
παρουσιάστηκαν ποιήματα του Λατίνου ποιητη σε διάφορες
γλώσσες, απαγγέλθηκαν, μελοποιήθηκαν, δραματοποιηθηκαν.

γάιος Βαλέριος κάτουλλος
Το εύκαμπτο υλικό που χρησιμοποιούν για να καλυψουν την τρύπα ενός κρασοβάρελου
είναι η περγαμηνή που πάνω της είναι γραμμένα τα 116 ποιήματα ενός Λατίνου ποιητή, που
μέχρι τότε ελάχιστες αναφορές είχαν γίνει στο έργο ή στο όνομά του. Πρόκειται για τον Γάιο
Βαλέριο Κάτουλλο. Έτσι θέλει η παράδοση να βρίσκεται ο codex Veronensis. Ο τόπος είναι
η Βερόνα και ο χρόνος οι αρχές του 14ου αιώνα. Μαζί με τα 116 ποιήματα, υπάρχει και ένα
αινιγματικό επίγραμμα γραμμένο από κάποιον Campesani:
Στην πατρίδα μου επιστρέφω από μακρινή εξορία
Αναστημένος από έναν συμπατριώτη μου...
Novi Poetae

χριστίνα
κουστάλλη
“

Ασυνήθιστες εποχές δημιουργούν εξαιρετικο^ς ανθρώπους και από αυτήν την άποψη
ο τελευταίος αιώνας π.Χ. ήταν μια εξαιρετι
κά ενδιαφέρουσα εποχή. Είναι η εποχή των
ανθρώπων που είναι στρατιωτικές ιδιοφυί
ες, όπως ο Ιούλιος Καίσαρας, ο Πομπήιος, ο
Κράσσος, και των ανηλεών αγώνων για την
εξουσία. Η εποχή των υπέροχων ρητόρων
όπως ο Κικέρωνας, η εποχή των συνωμοσι
ών, όπως αυτή του Κατιλίνα, της εξέγερσης
των δούλων με αρχηγό τον Σπάρτακο και η
εποχή που εμφανίζονται νέα ρεύματα στην
ποίηση, όπως αυτό των Novi Poetae. Το πιο
εξέχον μέλος αυτού του κινήματος είναι ο
Γάιος Βαλέριος Κάτουλλος.
Την εποχή του Κάτουλλου, η Αλεξάν

δρεια είναι «η σπουδαιότερη πόλη του
κόσμου». Έχει να επιδείξει τη λαμπρή βι
βλιοθήκη της και ηγεμόνες της είναι οι Πτο
λεμαίο!. Δύο αιώνες νωρίτερα, την περί
οδο από το 28ο ως το 240 π.Χ., υπήρξε το
πολιτιστικό κέντρο των Ελλήνων και ο τό
πος όπου είδαν το φως μερικά από τα πιο
σημαντικά λογοτεχνικά έργα του αρχαίου
κόσμου. Ποιητές όπως ο Καλλίμαχος, ο Θε
όκριτος και ο Απολλώνιος ο Ρόδιος δεν ήταν
απλά οι επίγονοι των μεγάλων συγγραφέ
ων που προηγήθηκαν, αλλά κάτι διαφορε
τικό. Ο ποιητής δεν ασχολείται πια μόνο με
το «υψηλόν ύφος» και τα «άριστα γένη» δι
ηγούμενος ιστορίες για ένδοξους βασιλείς
και τραγικούς ήρωες. Οι Αλεξανδρινοί δεί-

101

Θ ε ς εις , Δ ράσεις , Α ντιδράσεις
χνουν έντονο ενδιαφέρον για τα συναισθή
ματα και την καθημερινή ζωή των απλών
ανθρώπων. Η Αλεξανδρινή ποίηση παρέ
χει στους αναγνώστες της μια διαφορετική
οπτική γωνία πάνω σε παλιά θέματα. Τους
θέλγει με τη γοητευτική λεπτομέρεια, τις
καλλιτεχνικά βαλμένες λέξεις, την εξαίσια
ευφωνία και την περίπλοκη συμμετρία της
σύνθεσης. Αυτή λοιπόν η ποιητική τους
τέχνη και το παράδειγμά τους ενέπνευσαν
τους Novi Poetae, δηλ. τους Νέους Ποιητές
ή Νεωτεριστές, δύο αιώνες αργότερα.
Ποιοι είναι αυτοί ol ποιητές που ο Κικέρων αποκαλεί για πρώτη φορά με το ελληνι
κό όνομα «οι νεότεροι» σε μια επιστολή του
το 50 π.Χ.; Είναι μια ομάδα νέων ανδρών οι
περισσότεροι από τους οποίους κατάγονται
από την Εντεύθεν των Αλπεων Γαλατία δηλ.
τη Γαλατία από τη μέσα μεριά των Άλπεων,
και που κάποια χρονική στιγμή είχαν οι περισσότεροιτον ίδιο δάσκαλο, έναν grammaticus: τον Βαλέριο Κάτωνα. Φαίνεται ότι αυ
τός είναι η κινητήρια δύναμη, γιατί ο Σουητώνιος τον αναφέρει ως «τη σειρήνα του
Λατίου, τον μόνο άνθρωπο που διαβάζει
και δημιουργεί ποιητές». Ο δάσκαλος μπο
ρεί να έζησε φτωχικά, όπως φανερώνουν
κάποια επιγράμματα, αλλά είχε το ταλέντο
να γεννά σε φίλους και μαθητές τον ενθου
σιασμό για τα γράμματα. Ο κύκλος αυτών
των ποιητών περιλαμβάνει τον Κορνιφίκίο,
τον Κάλβο, τον Κίννα, τονΤικίδα, τονφούριο
Βιβάκουλο. Από τα γραπτά τους σώζονται
μόνο σπαράγματα που δεν είναι αρκετά
να γεμίσουν τρεις σελίδες, αλλά είναι απο
καλυπτικά ως προς τη φόρμα και το μέτρο
αφού όλοι χρησιμοποιούν ενδεκασύλλαβο.
Αυτοί, οι «νεώτεροι», αποσπώνται από ό,τι
ήταν κατεστημένο στη λατινική ποίηση,
την επική και τραγική παράδοση του Εννιου, που και ο ίδιος ο Κικέρωνας θαύμαζε
και ακολουθούσε, και φέρνουν με τα έργα
τους ένα φρέσκο ύφος και πνεύμα, ατομικό,
υποκειμενικό και ρομαντικό αλλά και νέες
απαιτήσεις, όσον αφορά την τεχνική, βαθιά
επηρεασμένοι από τους Αλεξανδρινούς.
Από όλους αυτούς, το πιο εξέχον μέλος
είναι ο Γάιος Βαλέριος Κάτουλλος.
...ut ergo plus uno maneat perenne saeclo,
...yta να μπορέσει να επιζήσει
mo πολύ από μια γενιά.
(Κάτουλλος, ι)
Είναι ο τελευταίος στίχος από το πρώτο ποί
ημα, όπως παρουσιάζεται στη συλλογή των
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έργων του, αφιερωμένο στον ιστορικό Κορνήλιο Νέπωτα. Εκφράζει τον ύψιστο πόθο
ενός πνευματικού ανθρώπου να επιζήσει το
έργο του μετά τον θάνατό του. Και η Τύχη,
που βοηθάει τους τολμηρούς, θα του κάνει
τη χάρη.
Δεν γνωρίζουμε πολλά για τη ζωή του
Κάτουλλου. Εκτός από τις πληροφορίες που
μας δίνουν τα ποιήματά του, τα υπόλοιπα
στοιχεία είναι εξαιρετικά ισχνά. Ακόμη και
οι χρονολογίες της γέννησης και του θανά
του του δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένες.
Το πιο πιθανό είναι ότι γεννήθηκε το 84 π.Χ.
και πέθανε το 54 π.Χ. Γενέτειρά του ήταν η
Βερόνα. Ο πατέρας του πρέπει να ήταν εξέ
χον μέλος της τοπικής κοινωνίας, γιατί φι
λοξενούσε αρκετά συχνά τον Ιούλιο Καίσαρα όταν αυτός επισκεπτόταν την περιοχή.
Πότε άφησε τη Βερόνα για τη Ρώμη και για
ποιο σκοπό, είναι κι αυτό άγνωστο. Μάλλον
όμως έφυγε για να μπορέσει να λάβει μέ
ρος στην πνευματική και λογοτεχνική ζωή
της πρωτεύουσας. Εκεί τον βρίσκουμε στην
καρδιά μιας εκλεπτυσμένης συντροφιάς. Ο
κατάλογος των φίλων του, εκτός από τον
ιστορικό Κορνήλιο Νέπωτα, περιλαμβάνει
τον Κάλβο, διακεκριμένο γιο ενός σπουδαί
ου πατέρα, τον οποίο θαυμάζει, τον Κίννα,
που αποτελεί το ιδεώδες του λόγιου ποιη
τή, τον Κορνιφίκίο, ποιητή και κριτικό της
ρητορικής τέχνης, τον Ορτένσιο, αντίπαλο
του Κικέρωνα στα δικαστήρια. Από αυτόν
τον κύκλο ο πιο γνωστός στο αγγλόφωνο
κοινό είναι ο Κίννας για λάθος λόγου, χάρη
στον Σαίξπηρ και την τραγωδία «Ιούλιος Καίσαρας». Στις ταραχές που ακολούθησαν τη
δολοφονία του Καίσαρα, όταν ο όχλος επιτί
θεται στους συνωμότες, ο Κίννας, συνονό
ματος του δολοφόνου, παρακαλεί για έλεος
λέγοντας ότι αυτός είναι ο ποιητής. Και κά
ποιος από το πλήθος φωνάζει: «Τότε σκο
τώστε τον για τους κακούς του στίχους!»
Ακόμη και ο Κικέρωνας, έξοχος ρήτορας
και σημαντικότατος πολιτικός εκείνης της
περιόδου αλλά και ποιητής, περιλαμβάνε
ται, αν όχι στους φίλους του Κάτουλλου,
τουλάχιστον στους γνωστούς του, και του
αφιερώνει ένα επίγραμμα:
Στο πω εύγλωττο από τα τέκνα της Ρώμης
όσα υπήρξαν, όσα υπάρχουν, Μάρκε Τύλλιε, ^
και όσα θα γεννηθούν,
ο Κάτουλλος, ο χείριστος όλων ποιητής,
σου στέλνει τις θερμές ευχαριστίες του.
Από τον χείριστο των ποιητών
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στον άριστο των δικηγόρων
(Κάτουλλος, 49 )
Μέσα από τα ποιήματα του εκφράζει την
αποστροφή του προς τον Καίσαρα και άλλα
μέλη της πολιτικής του φατρίας. Επιτίθεται
όχι μόνο στον ίδιο, αποκαλώντας τον «κί
ναιδο» και «παιδεραστή», αλλά καί στον
Πομπήιο και στον Μαμμούρα, τον αρχιμη
χανικό του Καίσαρα και τους κατηγορεί ευ
θέως ότι οι εκστρατείες στη Γαλατία και στη
Βρετανία σκοπό είχαν τον πλουτισμό. Από
τα βέλη του δεν γλιτώνει ούτε η ερωμένη
τού Μαμμούρα, η Αμεάνα που σε ένα ποί
ημα την απαξιώνει χωρίς έλεος: «Γεια σου,
κοπελιά, με τη μυτόγκα και την ποδάρα...
Τολμούν να συγκρίνουν τη Λεσβία μου με
σένα;»
ΗΛεσβία, ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί
για να καλύψει την ταυτότητα της Κλωδίας
Μετέλλας, είναι αυτή που θα καθορίσει σε
μεγάλο βαθμό την ποίησή του και τη ζωή
του.
Τα ποιήματα του, όπως έχουν παραδοθεί,
μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:
Από το ι~6ο είναι σύντομα ποιήματα
γραμμένα σε ιαμβικά ή λυρικά μέτρα, τα
περισσότερα σε ενδεκασύλλαβους.
Από το 6ι-68 είναι μεγαλύτερα ποιήμα
τα, ενώ το 66 είναι μία σχεδόν κατά λέξη
μετάφραση της «Κόμης της Βερενίκης» του
Καλλίμαχου.
Από το 69-ττθ είναι όλα σύντομα (με μία
εξαίρεση) επιγράμματα γραμμένα σε ελε
γειακά δίστιχα.
Γνωρίζουμε περισσότερα για τον Κάτουλλο από τα ίδια του τα ποιήματα παρά
για οποιονδήποτε άλλο ποιητή, με εξαίρεση
τον Οράτιο και τον Οβίδιο. Αυτό συμβαίνει
γιατί τα δύο τρίτα του έργου του καταγρά
φουν πραγματικές καταστάσεις, γεγονό
τα και προσωπικότητες που εμφανίζονται
στη ζωή του. Σχεδόν όλα τα ποιήματά του
έχουν να κάνουν με τις συναισθηματικές
του αντιδράσεις προς τους συγχρόνους του.
Ακόμη κι εκείνα τα επιγράμματα που αφο
ρούν μέρη όπως το Σίρμιο ή το αγρόκτημά
του, πράγματα, όπως το σκάφος του και οι
ενδεκασύλλαβοί του, ακόμη και ζώα, όπως
ο σπουργίτης της Λεσβίας, προσωποποιούν
τα θέματά τους και τα αντιμετωπίζουν σαν
ανθρώπινα όντα. Κάποιες φορές ο Κάτουλλος φλέγεται από την ένταση των συναι
σθημάτων του σαν την καιομένη βάτο:

Καίλιε, η Λεσβία μας, αυτή η Λεσβία,
η ίδια Λεσβία που μόνο ο Κάτουλλος αγαπούσε
πιο πολύ κι από τον εαυτό του κι όλους τους
δικούς του
τώρα στα σταυροδρόμια και στα στενοσόκακα
ξαλαφρώνει τους εγγονούς του μεγαλόψυχου
Ρέμου
(Κάτουλλος, 58)
Vivamus mea Lesbia atque amemus
Ας ζήσονμε, Λεσβία μου, κι ας αγαπιόμαστε
Κάπου είκοσι έξι ποιήματα είναι οι καρποί
του ποιητή από τη σχέση του με τη γυναίκα
που ονομάζει Λεσβία. Το πρώτο ποίημα, με
αριθμό 53-/ που της απευθύνει και το οποίο
είναι μετάφραση ενός ποιήματος της Σαπφούς. Ποια είναι η Λεσβία; Σχεδόν όλοι οι
ερευνητές έχουν καταλήξει ότι πρόκειται
για τη διαβόητη Κλωδία Μετέλλα από οικο
γένεια με ένδοξη ιστορία, σύζυγο του Μέτελλου Κέλερ και αδελφή του Πούμπλιου
Κλώδιου Πούλχερ, ενός αδίστακτου νεαρού
αριστοκράτη που όμως συντάσσεται με το
λαϊκό κόμμα του Καίσαρα. Η Κλωδία είναι 3 1
ετών το 6 ι π.Χ. όταν ο Κάτουλλος, έξι χρό
νια μικρότερος της, την ερωτεύεται παρά
φορα. Ζει αυτόν τον έρωτα πότε στα ουρά
νια και πότε σταϊάρταρα. Η Κλωδία όμως,
γυναίκα που διατηρεί, εκτός από την ομορ
φιά της, το ανεξάρτητο πνεύμα της αλλά και
το δικαίωμα να βρίσκει την απόλαυση όπου
μπορεί, αντικαθιστά τον Κάτουλλο με έναν
εραστή ακόμη νεότερο του και φίλο του: τον
Μ. Καίλιο Ρούφο, γω ιππέα που προορίζεται
για καριέρα συγκλητικού. Είναι το 59 π.Χ.
και ο σύζυγός της έχει μόλις πεθάνει, ενώ η
πόλη βοά ότι αυτή κρύβεται πίσω από τον
θάνατό του. Ο Κάτουλλος διοχετεύει την πι
κρία του στο ποίημα ηη. «Ο Ρούφος, φίλος
που τον εμπιστεύτηκα μάταια. Μάταια;
Τεράστιο και ακριβό σφάλμα...». Ο Καίλιος
δεν θα αντέξει τη σχέση αλλά, ίσως επειδή
αποχωρεί πρώτος, τον Απρίλιο του 56 βρί
σκεται στα δικαστήρια, απολογούμενος για
φανταστικές κατηγορίες που έχει υποκινή
σει εναντίον του η Κλωδία. Την αποκαλεί
«Κλυταιμνήστρα και γύναιο της πεντάρας».
Την υπεράσπισή του αναλαμβάνει ο Κικέρωνας και στην ομιλία του γελοιοποιεί τους
ισχυρισμούς της κατηγορώντας την ότι ζει
σαν πόρνη και αποκαλώντας το σπίτι της
«κακόφημο, εγκληματικό και βουτηγμένο
στη λαγνεία». Η απόφαση του δικαστηρίου
είναι συντριπτική για την Κλωδία. Ποτέ πια
δεν ξαναγίνεται λόγος γι' αυτήν.
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Το ίδιο μυστηριωδώς εξαφανίζεται από
το προσκήνιο και ο ποιητής το 54 π.Χ. Μαζί
του σιωπή τυλίγει και τον Κάλβο. Η επόμε
νη μνεία yi' αυτούς γίνεται μετά σαράντα
χρόνια σε ένα ποίημα του Οβίδιου. Τους φα
ντάζεται μαζί στον Αδη με στεφανωμένους
τους «νεανικούς κροτάφους».
Ο ποιητής Πατρίκιος γράφει: «Κανένας στί
χος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα».
Σήμερα όχι. Τότε,, όμως; Ο Κάτουλλος ίσως
ήταν η ενοχλητική φωνή που θα μπορούσε
να μεταστρέφει την κοινή γνώμη ενάντια
σε μία πολιτική φατρία που συνεχώς κέρδι
ζε έδαφος. Σύμφωνα με τον ιστορικό Σουητώνιο, ο Καίσαρας παραδέχτηκε otl αυτά
τα ποιήματα είχαν βλάψει την υπόληψή του
ανεπανόρθωτα.
Μια θεωρία θέλει το ποίημα 49 / αυτό με
το οποίο ο Κάτουλλος εκφράζει τις ευχα
ριστίες του στον Κικέρωνα, να αφορά την
υπόθεση του Καίλιου. Ίσως είναι η πικρή
ικανοποίηση που απολαμβάνει ένας απατη μένος εραστής όταν βλέπει να υποφέρει ο
υπαίτιος της δυστυχίας του.
Το έργο του Κάτουλλου αντικαθρεφτίζει
τον ίδιο. Μέσα του βλέπουμε καθαρά τις
αγάπες της ζωής του: τη Λεσβία, τον αδελ
φό που έχασε νωρίς, τους φίλους του και
την ποίηση. Στα περισσότερα ποιήματα η
γλώσσα του είναι καθημερινή, δίνει τη ψ ευ
δαίσθηση ότι είναι η ίδια που χρησιμοποιεί
ο ποιητής στις συναλλαγές του. Υπάρχει η
κληρονομιά των Αλεξανδρινών: η υποκει
μενική διαχείριση του θέματος, η πολυπλοκότητα της μορφής, οι υπαινιγμοί για τους
μυημένους αναγνώστες. Υπάρχει όμως και
η κληρονομιά των παλαιών ποιητών: η
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φόρμα των φράσεων, η παρήχηση, η ανα
φώνηση. Κάποια από τα ποιήματα του, τα
τολμηρά ομοφυλοφιλικά ή και τα γεμάτα
αισχρολογίες είναι οι εκφράσεις μιας επο
χής της ρωμαϊκής κοινωνίας και της κουλ
τούρας της. Και το δικό του κληροδότημα,
τουλάχιστον στην αγγλική ποίηση, είναι
τεράστια: τη βρίσκουμε στον Ben Jonson,
περνάει από τον Lovelace στον Landor και
στον Tennyson, στον Swinburne, τον Arthur
Symons, στον Yeats και τον Ezra Pound.
Για να παραφράσω τον Θανάση Βαλτινό,
ο Γάιος Βαλέριος Κάτουλλος αναπλέει τον
Αχέροντα όχι με το σκάφος που τον έφερε
πίσω από τη Βιθυνία και το μοναδικό του
ταξίδι, αλλά ξαπλωμένος στην κιβωτό των
ι ι 6 εξαίσιων ποιημάτων του. Και ο ανά
πλους θα συνεχίζεται αενάως.
Σήμερα, εκτός από το να ελπίζει, αυτό
που μπορεί να κάνει ένας ποιητής είναι μια
invocatio deorum:
Juppitermaxime, pater meus,
EtPatrona Virgo, Minerva, auxilium
Ab vobis peto, meas nugasvocem
Dissertissimam date et sinceram
Quomodo bardo Sirmionis ut plus
Uno maneant versiculi perenne saeclo
Μέγιστε Δία, πατέρα μου,
κιεσύΑθηνά, Προστάτιδα Παρθένα,
βοήθεια σας ζητάω, στα στιχάκια μου
γάργαρη δώστε φωνή κι ειλικρινή
όπως του βάρδου απ' το Σίρμιο
και τα ποιήματά μου κάντε
από μια γενιά να ζήσουν πιο πολύ
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γραφεί η εφη νιασκαγιαννη

ίου έρνεσι χεμινγουαίη
Ογέρος και η Θάλασσα είναι μια νουβέλα με άρωμα Κούβας - το νησί
όπου ο Χεμινγουαίη έζηοε τα περισσότερα από τα τελευταία χρόνια
της ζωής του μαζί με την τέταρτη γυναίκα του Μαίρη. Το νησί το
αγάπησε, αφέθηκε στους ρυθμούς του, έγινε ένα με τις γειτονιές του.
Οι Κουβανοί λάτρεψαν κι εκείνοι τον γκριζομάλλη συγγραφέα, που τον
φώναζαν «Ραρα», και τον μύησαν στα μυστικά τους. Οψαράς Gregorio
Fuentes (πέΘανε το 2002) ήταν ο σύντροφός του στο ψάρεμα και η
πηγή έμπνευσης για το βιβλίο του. Το κύκνειο άσμα του Χεμινγουαίη
κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ το t953 xcu συνέβαλε αποφασιστικά
στο να του απονεμηθεί ένα χρόνο αργότερα το βραβείο Νομπέλ.
Ο ήρωας είναι ο Σαντιάγκο, ο ηλικιωμένος και εξαιρετικά έμπειρος
Κουβανός ψαράς που ανταποκρίνεται πλήρως στους κανόνες που διέπουν
έναν «ηρώα του κώδικα» (code hero)' του Χεμινγουαίη: έναν άνθρωπο
σημαδεμένο και ευαίσθητο, της δράσης παρά της Θεωρίας, που Θα παλέψει
κόντρα στην αποτυχία και τον ίδιο τον Θάνατο.
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ένα ταξίδι αναζήτησης
Ο Σαντιάγκο ψάρευε ογδόντα
τέσσερις μέρες στο Gulf Stream
χωρίς να πιάνει ψάρι. Τις πρώτες
σαράντα μέρες είχε μαζί του τον
μικρό Μανολίνο, τον αφοσιωμένο
του βοηθό- τις υπόλοιπες έβγαινε
μόνος του. Πριν το χάραμα της
ογδοηκοστής πέμπτης ημέρας,
ξανοίγεται πολύ μακρύτερα απ'
ό,τι συνήθως, με στόχο να ψα
ρέψει το «μεγάλο ψάρι» -και τα
καταφέρνει. Τσιμπάει τ' αγκίστρι
ένας πελώριος ξιφίας. Αρχίζει
τότε ένας αγώνας επικράτησης
ανάμεσα στον Σαντιάγκο και το
ψάρι που ζυγίζει κάπου έναν
τόνο.
Όμως έχει ξανοιχτεί πολύ και
σ' αυτά τα νερά παραμονεύουν
καρχαρίες. Υστερα από μια ώρα,
ο πρώτος καρχαρίας αρπάζει από
τον ξιφία πενήντα κιλά κρέας
περίπου. Ο Σαντιάγκο με επιδεξιότητα κι επιμονή καταφέρνει
να τον σκοτώσει. Ακολουθούν
και άλλοι καρχαρίες, καθώς τους
τραβά το αίμα. Ο Γέρος παλεύ
ει απελπισμένα μαζί τους, χάνει
όμως και το τελευταίο του όπλο.
Ο ξιφίας απογυμνώνεται από τη
σάρκα του και ο ψαράς την τρίτη
νύχτα μπαίνει στο λιμάνι της Αβά
νας με τον άσπρο σκελετό δεμένο
στη βάρκα.
Προσπάθησα να δώσω έναν
αληθινό γέρο, ένα αληθινό παιδί’
μια αληθινή θάλασσα, ένα αλη
θινό ψάρι και αληθινούς καρ
χαρίες. Μα αν τα έδωσα αυτά
καλά, θα μπορούσαν πολλά να
σημαίνουν (επίλογος, ιοςΓ
Με τη χρήση συμβόλων λοιπόν
ο συγγραφέας παραλείπει να πει
πράγματα για τα οποία μιλά το
ίδιο το σύμβολο. Είναι η «θεω
ρία του παγόβουνου» (iceberg
theory)· όπως αναφέρει ο ίδιος
στο έργο του Ο θάνατος το από
γευμα: «Η κίνηση του παγόβου
νου οφείλει τη χάρη της στο ότι
μονάχα το ι/8 του φαίνεται έξω
απ' το νερό».
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το μοναχικό ταξίδι
του καλΛιτέχνηδημιουργού
Από τότε που ο Malcolm Cowley
κατέταξε τον Χεμινγουαίη στην
ίδια ομάδα με τον Ε.Α. Poe, τον
Melville και τον Hawthorne αποκαλώντας τους «στοιχειωμένους
συγγραφείς της νύχτας»,3 που κα
ταπιάνονται με εικόνες-σύμβολα
του εσωτερικού κόσμου, η ανά
γνωση των έργων του άρχισε να
γίνεται υπό διαφορετικό πρίσμα
αποκαλύπτοντας έναν τεράστιο
πλούτο συμβολισμών. Οι επίμο
νες αναγνωστικές διερευνήσεις
κάτω από την κορυφή του παγό
βουνου αποκαλύπτουν σταδιακά
και τις δημιουργικές αναζητήσεις
του συγγραφέα μέσα από το τα
ξίδι του Σαντιάγκο. Έτσι, υπό το
πρίσμα μιας αισθητικής προσέγ
γισης, ο Σαντιάγκο μοιάζει να
γίνεται ο αρχετυπικός καλλιτέχνης-δημιουργός που μέσω της
τέχνης του θα κατακτήσει το με
γάλο έργο. Για τον σκοπό αυτό,
με μεγάλη φροντίδα και τέχνη θα
ξανοιχτεί στα βαθιά της εμπειρίας
του για να φέρει ένα εξαιρετικό
έργο (τον ξιφία).
Ο καλλιτέχνης, υπακούοντας
στο εσωτερικό του πρόσταγμα,
θα ακολουθήσει μοναχική πορεία
προς το μεγάλο έργο. Ο Σαντιάγκο μόνος στη βάρκα συλλογίζε
ται πως γεννήθηκε ψαράς και δεν
πρέπει να σκέφτεται τίποτα άλλο.
Αργότερα, όταν ο ξιφίας τραβά τη
βάρκα στα ανοιχτά, ο ψαράς σκέ
φτεται πως δεν έχει καμιά βοή
θεια και πρέπει να στηριχτεί απο
κλειστικά στις δικές του δυνά
μεις. Είναι όμως αποφασισμένος
να αναμετρηθεί με τον ξιφία και
να τον νικήσει, κατακτώντας έτσι
το καλλιτεχνικό αριστούργημα.
Ο Σαντιάγκο προσεύχεται γι'
αυτό το «θαύμα», το αριστούρ
γημα. Το θαυμαστό αυτό έργο κα
λύπτεται από πέπλο μυστηρίου,
ώσπου να αποκαλυφθεί πλήρως
στον δημιουργό του. Ο Σαντιάγκο φαντάζεται το ψάρι παράξενο

και θαυμαστό στα βαθιά, σκοτεινά
νερά (37, 39)· Η κατάκτηση του
μεγάλου έργου είναι επίπονος
αγώνας, μια μάχη κατά την οποία
ο δημιουργός γίνεται ένα με το
δημιούργημα: ο Γέρος και το Ψάρι
είναι «αδέρφια».
Το μεγάλο έργο όμως κινδυ
νεύει από καταστροφικές δυνά
μεις: τους καρχαρίες που με την
πρώτη ευκαιρία θα το κατασπα
ράξουν. Από ένα τέτοιο «ψάρι»
δεν είναι βέβαια όλοι ικανοί να
φάνε. Πράγματι, κάποιοι δεν είναι
σε θέση να εκτιμήσουν το μεγα
λείο του -όπω ς οι τουρίστες στο
τέλος της ιστορίας που το νομί
ζουν για καρχαρία ή κάποιοι κρι
τικοί που δεν θα αναγνωρίσουν
την πραγματική του αξία αλλά θα
βιαστούν να το καταβαραθρώ
σουν. Ο Γέρος, βέβαια, βλέπει ως
φυσικό επακόλουθο την επίθεση
των καρχαριών. Για όλα φταίει το
ότι ξανοίχτηκε πολύ:
Δε θα 'πρεπε να βγω τόσο ανοι
χτά, ψάρι, είπε. Ούτε για σένα,
ούτε για μένα. Λυπάμαι, ψάρι
(87 )
Γνωρίζει ότι στη μοναχική του
αυτή πορεία ξεπέρασε τα όριά
του παραβιάζοντας κάποιους
αυτονόητους νόμους. Και όταν ο
άνθρωπος πάει πέρα απ' τα κα
θιερωμένα, θέτει αναπόφευκτα
σε κίνδυνο και τον εαυτό του και
τους άλλους. Στο τέλος όμως της
ιστορίας, ο Σαντιάγκο γαλήνιος
χαίρεται που το βαρκάκι αρμενί
ζει ανάλαφρα κι ωραία, απαλλαγ
μένο πλέον από το τεράστιο βά
ρος του ψαριού στην μπάντα του.
Και συλλογίζεται:
Ο αγέρας είναι φίλος μας. Κι
η απέραντη θάλασσα με τους
εχθρούς και τους φίλους μας
(9 6 )
Ο ψαράς-δημιουργός στο ταξίδι
του πραγμάτωσε το πιο βαθύ του
όραμα για την ομορφιά και την
τέχνη. Κι αυτό τίποτα και κανείς
δεν μπορεί να του το πάρει. Είναι
δίκιά του κατάκτηση, θα είναι πά
ντα ζωντανό, θα του ζεσταίνει την
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ψυχή και θα του δίνει ζωή. Όπως
και τα λιοντάρια που ονειρεύεται
στο τέλος της ιστορίας.
Είναι άραγε ο Σαντιάγκο ο
ίδιος ο Χεμινγουαίη; Για μια δε
καετία περίπου, προτού γράψει
αυτή τη νουβέλα, δεν είχε κατα
φέρει -σύμφ ω να με τους κριτι
κούς- να γράψει κάτι εφάμιλλο
των προηγούμενων έργων του.
Με το βιβλίο αυτό κάνει μια θε
αματική επιστροφή, αφήνοντας
άναυδους όσους ισχυρίζονταν
πως το ταλέντο του είχε πια στε
ρέψει. Ο γερο-Χεμινγουαίη αποδεικνύει ξανά την αξία του φτιά
χνοντας ένα αριστούργημα, ακρι
βώς όπως ο Γέρος της ιστορίας.
Αλλά και η ζωή του Χεμινγουαίη υπήρξε γεμάτη και ο συγ
γραφέας δεν έδειχνε να φοβάται
τίποτα και ποτέ. Δεινός κυνηγός,
πολέμησε στους δύο παγκόσμι
ους πολέμους καθώς και στον
Ισπανικό εμφύλιο, τραυματίστη
κε, επέζησε από αυτοκινητιστικά
και αεροπορικά δυστυχήματα
μέχρι που τερμάτισε μόνος του
τη ζωή του το 19 6 1. Θαρρείς πως
έπαιζε κρυφτό με τον θάνατο πα
σχίζοντας να τον νικήσει. Όπως
ακριβώς και οι ήρωές του.

ένας νατουραλισηκός
μύθος και ένας
τραγικός ήρωας
Ο Σαντιάγκο, ξεκινώντας το τα
ξίδι του στα ανοιχτά, γνωρίζει
εξαρχής ότι παραβιάζει τα όρια
των δυνατοτήτων του και ότι η
τιμωρία θα είναι αναπόφευκτη.
Ακολουθώντας το εσωτερικό του
πρόσταγμα ξανοίγεται υπερβολι
κά, φτάνει εκεί που δεν πρέπει να
βρίσκεται: διαπράττει ύβριν και η
ίδια η φύση, εχθρική και παντο
δύναμη, θα τον τιμωρήσει για το
ατόπημά του, τη διατάραξη της
φυσικής τάξης των πραγμάτων.
Ο Χεμινγουαίη, από την αρχή
της ιστορίας, μας παρουσιάζει
τον ψαρά γερασμένο και πολύ
άτυχο -έναν salao- με αυλακωμένο πρόσωπο και παλιές ουλές στα
χέρια, μεχιλιομπαλωμένο το πανί

στη βάρκα του. Όμως αμέσως
αντιπαραθέτει τα μάτια του που
έχουν «της θάλασσας το χρώμα,
σπινθηροβόλα κι αδάμαστα» (2),
σαν σημάδι του ηρωισμού του. Ο
ήρωας έχει από την αρχή πλήρη
επίγνωση ότι τη φύση και τη ζωή
διέπουν νόμοι: καθετί έχει τη δί
κιά του θέση σ' αυτόν τον κόσμο.
Έτσι δεν παραπονιέται για τις 84
ημέρες που δεν έπιασε ψάρι. Θα
έρθει κι η δίκιά του σειρά. Όλα
στη ζωή ακολουθούν τον κύκλο
τους. Οταν όμως βγαίνει απ' το
λιμάνι μαζί με τους άλλους ψαρά
δες, ξεκόβει κι ακολουθεί τη δί
κιά του ρότα προς τ' ανοιχτά. Εκεί
που δεν θα 'πρεπε να βρίσκεται.
Και συνεχίζει αποφασισμένος:
Αυτό διάλεξε να μείνει στ' ανοι
χτά, μέσα στα βαθιά σκοτεινά
νερά, μακριά από όλες τις παγί
δες, τις ενέδρες, τις επιβουλές.
Εγώ διάλεξα να πάω να το βρω,
εκεί που κανένας άνθρωπος δεν
θα πήγαινε. Μακριά απ' όλον
τον κόσμο. Όμως, να, ανταμώ
σαμε, κι είμαστε μαζί από το
μεσημέρι. Και δεν είναι κανένας
να μας βοηθήσει ούτε αυτό ούτε
εμένα (39)
Το δέος του Σαντιάγκο μπροστά
στο πελώριο ψάρι, που νιώθει
το βάρος του στην πετονιά του,
αντανακλά το μέγεθος του πα
ράτολμου εγχειρήματος του. Και
το πραγματικό μαρτύριο αρχίζει
όταν το ψάρι αποκτά τον έλεγ
χο της κατάστασης. Τότε φαίνε
ται και ο ηρωισμός του Γέρου, ο
οποίος μπροστά στην τεράστια
δύναμη του ξιφία δεν δειλιάζει
κι αποφασίζει να παλέψει μέχρι
θανάτου: «Δε νοιάζομαι ποιος απ'
τους δυο θα σκοτώσει τον άλλο»,
λέει (73).
Η κορύφωση του δράματος
έρχεται με το επιθανάτιο άλμα
του ξιφία: το ψάρι, «με το θάνατο
μέσα του» (74)/ τινάζεται ψηλά απ'
το νερό δείχνοντας όλη του τη δύ
ναμη και την ομορφιά, λίγο προ
τού το καμακώσει ο ψαράς και
βαφτεί η θάλασσα κόκκινη από
το αίμα της καρδιάς του.

Σ' αυτό το σημείο, ο Σαντιάγκο
φαίνεται να έχει πετύχει τον στό
χο του ταξιδιού του: κατάφερε
να νικήσει το μεγαλειώδες ψάρι.
Φοβάται, όμως, μέσα του πως η
«νίκη» του δεν θα κρατήσει. Πα
ραβίασε εν γνώσει του τους νό
μους της φύσης και η νέμεσις δεν
θα αργήσει:
«Κι αν έρθουν οι καρχαρίες,
ο Θεός να το λυπηθεί κι αυτό κι
εμένα», σκέφτεται. Και οι καρχα
ρίες θα καταφτάσουν. Η νέμεσις
αδυσώπητη και ανελέητη πάντα
εμφανίζεται στο τέλος της τρα
γωδίας. Τώρα και το ψάρι και ο
Γέρος γίνονται θύματα μπροστά
στην καταστροφική μανία. Οι
καρχαρίες δεν έρχονται «στην
τύχη» (79)■ είναι το φυσικό επα
κόλουθο μιας σειράς ενεργειών,
το αναπόφευκτο προϊόν μιας σχέ
σης αιτίου-αιτιατού: αν ο ψαράς
δεν είχε βγει τόσο ανοιχτά, δεν θα
είχε πιάσει τόσο μεγάλο ψάρι.
Στη μάχη του με τους καρχα
ρίες ο Γέρος ρίχνεται με όλες του
τις δυνάμεις. Ο αγώνας του είναι
ηρωικός και μεγαλειώδης γιατί
γνωρίζει πως είναι εξαρχής χα
μένος. Ο Σαντιάγκο κατανοεί και
αποδέχεται μέσα του την τελική
έκβαση: «Παραβίασες την τύχη
σου όταν ξανοίχτηκες τόσο πολύ»
(92). Παρόλο που η φύση τον τι
μώρησε με εξαιρετική μανία,
εκείνος τη βλέπει σαν ένα τέλειο
σύνολο μέσα στο οποίο όλα είναι
άρρηκτα δεμένα σε μια αδιάσπα
στη τάξη:
Ο αγέρας είναι φίλοςμας. Κι η απέ
ραντη θάλασσα με τους εχθρούς
και τους φίλους μας... Εύκολα εί
ναι όλα, σαν νικηθείς... Και τι σε
νίκησε;
Τίποτα. Ξανοίχτηκα τόσο πολύ (96)
Μπαίνοντας στο λιμάνι της Αβά
νας, το σκελετωμένο απομεινάρι
του ξιφία είναι η απόδειξη του
αγώνα και του ηρωισμού του
Σαντιάγκο. Οι άλλοι ψαράδες κα
ταλαβαίνουν. Μπορεί να μην κα
τάφερε να φέρει τον ξιφία στο λι
μάνι, αλλά ο άθλος του είναι αδι
αμφισβήτητος και θα παραμείνει
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ζωντανός για πολλά χρόνια. Ο
άθλος του αυτός τον μετουσιώνεί
από προσωποποίηση της ήττας,
που ήταν πριν, σε ήρωα. Και του
δίνει φτερά για καινούργια σχέ
δια (μιλά με τον Μανολίνο για
το πώς και πότε θα ξαναβγούνε
μαζί), νέες κατακτήσεις στον φ υ
σικό, και κατ' επέκταση και στον
πνευματικό τομέα.

μια θρησκευτική
αλληγορία
Ο William Faulkner έλεγε ότι ο
Χεμινγουαίη γράφοντας αυτό
το βιβλίο ανακάλυψε τον Θεό.
Στο έργο πράγματι ενυπάρχουν
θρησκευτικοί συσχετισμοί, με
βάση τους οποίους το ταξίδι του
Σαντιάγκο μπορεί να ερμηνευτεί
σαν μια πορεία προς τη Σταύρω
ση καί την Ανάσταση A Το όνομα
του Σαντιάγκο στα ισπανικά ση
μαίνει άγιος Ιάκωβος -ο αγαπη
μένος άγιος στον ισπανόφωνο
κόσμο που μαρτύρησε κάτω από
το ξίφος του Ηρώδη. Από τη μία
πλευρά, σαν άγιος Ιάκωβος είναι
ο μαθητής του Χριστού και από
την άλλη είναι ο ίδιος ο Χριστός,
σε έναν διπλό, συμβολικό ρόλο.
Σαν μαθητής του Χριστού, συ
χνά τρώει ωμό ψάρι - 1.Χ.Θ.Υ.Σ.
είναι το γνωστό ακρωνύμιο Ιη
σούς Χριστός Θεού Υιός Σω τήραλλά και ένα κομμάτι από τον ίδιο
τον ξιφία, σε μια πράξη συμβολι
κής Κοινωνίας στο Μυστήριο της
Θείας Ευχαριστίας.5 Ο ξιφίας, με
τα πλευρά του να αιμορραγούν
μετά το χτύπημα με το καμά
κι, παραπέμπει και αυτός στον
Εσταυρωμένο με το πλευρό του
τρυπημένο από την ξιφολόγχη

σημειώσεις
1 Philip Young, Ernest Hemingway:
A Reconsideration. U n ive rsity Park

του φρουρού.
Ο Σαντιάγκο ξαναζεί τα Πάθη
και τη Σταύρωση: τα χέρια του γε
μίζουν πληγές καθώς παλεύει να
ψαρέψει τον ξιφία. Όταν αργότε
ρα βλέπει τους καρχαρίες -δ υ νά 
μεις που αντιτάσσονται στον Χρι
στό- φωνάζει «Αχ», ενώ ο Χεμινγουαίη κάνει εδώ σαφή αναφορά
στη Σταύρωση:
Δεν υπάρχει εξήγηση για τη
λέξη αυτή, μπορεί να 'ναι κείνη
η φωνή που βγάζει ο άνθρω
πος, άθελά του, όταν ένα καρφί
μπαίνει στο χέρι του και βγαίνει
στο ξύλο (85)
Στη συνέχεια, φτάνοντας στο λι
μάνι της Αβάνας, ο Γέρος θα ανηφορίσει για το καλύβι του με το
κατάρτι στην πλάτη. Ανήμπορος,
θα νιώσει τα πόδια του να λυγί
ζουν καί θα χρειαστεί να καθήσει
πολλές φορές μέχρι να καταφέρει
να ανεβεί. Κάποια στιγμή θα γυ
ρίσει και θα κοιτάξει την άσπρη
γραμμή της ραχοκοκαλιάς του
ψαριού. Μια εικόνα με διπλό
συμβολισμό: από τη μία ο Ιησούς
που ανεβαίνει τον Γολγοθά με τον
Σταυρό στον ώμο κι από την άλλη
το απομεινάρι του ψαριού: ο Χρι
στός που θυσιάστηκε στον Σταυ
ρό. Φτάνοντας στο καλύβι του ο
Σαντιάγκο θα σωριαστεί αποκαμωμένος μπρούμυτα στο κρεβάτι
με τα χέρια τεντωμένα και τις πα
λάμες ανάστροφα. Ο Γέρος εδώ
είναι ο Εσταυρωμένος νεκρός, με
τάφο το καλύβι και την κουβέρτα-σάβανο στους ώμους.
Η ιστορία θα κλείσει με τον
Γέρο να ονειρεύεται τα λιοντάρια,
σύμβολο δύναμης, νιότης, ζωής,
Ανάστασης. Πριν αποκοιμηθεί,
γέρος και η Θάλασσα, μετάφραση
Γεωργία Αλεξίου, επίλογος E a rl
Rovit, Αθήνα: Σ .Ι. Ζαχαρόπουλος,
1991.

and London: Pennsylvania:State
3. «Haunted nocturnal w riters»* RG.
U n ive rsity Press, 19 66 (ιδ. το
Ram a Rao, Ernest Hemingway’s The
; κεφ άλαιο «The Hero:and the Code», :
Old Man and the Sea. N ew Delhi:
55-78).
Th e A tlantic C ritical Studies, 2007,
2. Τα αποσπάσματα κα ι οι σελίδες
60.
σε παρένθεση παραπέμπουν στην
4. Carlos Baker, Hemingway: The
έκδοση: Έ ρ ν εσ τ Χεμινγουαίη, 0 ; ^
Writer as Artist, Princeton, N):
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επίσης, κουβεντιάζει με τον Μα
νολίνο για το πώς θα φτιάξουν
μια κοφτερή λεπίδα από μια πα
λιά Φορντ, σημάδι ελπίδας και
αναγέννησης, σημάδι θριάμβου
της ζωής ενάντια στον θάνατο.
Αλλά τι ώθησε τον Σαντιάγκο
-πάντα με βάση τη θρησκευτι
κή προσέγγιση της ιστορίας- να
βγει στα ανοιχτά; Η αναζήτηση
του «σπουδαίου ψαριού» -του
Θ εανθρώπου- όπως αναφέρει ο
John Hamilton6. Η τάση της ένω 
σης του ανθρώπου με το θείο με
στόχο την κατάκτηση της αιώνιας
ζωής.
Ζωή και θάνατος συνυπάρχουν
στη φύση. Σταύρωση και Ανά
σταση εναλλάσσονται διαρκώς. Ο
Σαντιάγκο δίνει μια ευγενή μάχη,
την κερδίζει, αλλά η νίκη του δεν
είναι δυνατόν να διαρκέσει για
πολύ. Σαν άνθρωπος, θα βιώσει
και άλλα Πάθη και Σταυρώσεις
στο μέλλον και κάθε φορά θα
κάνει ένα παραπάνω βήμα προς
την ολοκλήρωση, ένα παραπάνω
βήμα προς την κατάκτηση της
ίδιας του της ψυχής.

επιλογικά
Κάτω από την κορυφή του πα
γόβουνου, σαλεύουν κρυμμένα
πολλά στρώματα πάγου* αόρατα
μηνύματα και συμβολισμοί που
πάντα θα βρίσκονται εκεί και θα
πασχίζουν να βγουν στην επιφά
νεια, ακολουθώντας την ψυχή
και τις εμπειρίες εκείνου του αναγνώστη-ιχνηλάτη που θα είναι
έτοιμος να ξετυλίξει το κουβάρι
στον υποθαλάσσιο λαβύρινθο και
να τα φέρει έξω, στο φως.

Princeton U n ive rsity Press, 1980,
299-304.
5, W ir t W illia m s, «The Old m an and
the sea: The Culm ination», στον
τόμο H arold Bloom (επ ιμ .), The OldMan and the Sea (Bloom 's M odern
C ritica l Interp retatio n s). N ew York:
Infobase Publishing, 2008, 39-40.
6. John B. H am ilton, «Hem ingway
and the C h ristian Paradox», '
Renascence 24 (1 9 7 2 ), 141-154.
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Έχουν γράψει στο διαδίκτυο οι george cine, rifelek, fotopoulos, panfibi, zstefania,
ponogswtaig, rapaswdos, magdcabek, γαύρος, kiriazakisv.
Για την επιλογή, ΠA.
το doc
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΪΛ ΕίΝΑί ιοο%
ΑΛΗΘΙΝΟ!!!
ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΛΟΓΟ ΜΗΝΤΟ ΣΒΗΣΕΤΕ
αν πρώτα δεν το προωθήσετε σε τουλάχι
στον ιοο επαφές σας (γνωστούς και άγνω
στους ή και τα δύο μαζί).
Η MICROSOFT έχει εντοπίσει το πρόβλημα
και είναι σε διαδικασία επίλυσής του, αλλά
προς το παρόν το μέλλον είναι δυσοίωνο...
Κατόπιν καταγγελίας ότι ο αξιότιμος κύριος
Γ.Γ. έχανε τα doc που λάμβανε, παρατηρή
θηκε ότι τα doc, 5 λεπτά αφού τα λάβεις,
αν δεν τα διαβάσεις ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙίί!
Αυτό το γεγονός έχει θορυβήσει τους φοι
τητικούς (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς
διδακτορικούς) και ακαδημαϊκούς κύκλους.
Υπάρχει διάχυτος φόβος ότι η «ασθένεια
των doc» θα σημάνει το τέλος της γνώσης
και του δυτικού πολιτισμού εν γένει. Εάν
δεν υπάρχει ελεύθερη διάδοση ιδεών μέσω
του doc θα ξεκινήσει μία νέα εποχή σκοτα
δισμού, ένας ψηφιακός μεσαίωνας.
Η MICROSOFT δεν ξέρει ποιος κρύβεται
πίσω από τον ιό των doc. Στην επίσημη ανα
κοίνωσή της όμως αναφέρει:
«Προσοχή!!! Οποιοςλάβει doc να το διαβά
σει αμέσως. Μην το αφήσετε αδιάβαστο και
το αμελήσετε γιατί το doc πληγώνεται και
αυτοκτονεί εντός 5 λεπτών. Γιατί και τα doc
πλέον έχουν συναισθήματα».
Ποιος έδωσε συνείδηση και συναισθήματα
στα doc; Και κυρίως ποιος τα έκανε τόσο
υπερήφανα και εύθραυστα, τόσο ανυπόμο
να και ευαίσθητα;
Αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα ίσως δεν
θα απαντηθούν ποτέ. Μέχρι τότε ΣΤΕΙΛΤΕ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΪΛ (χωρίς doc παρακαλώ) σε
όσους μπορείτε. Σε όσους περισσότερους
το στέλνετε, τόσο περισσότερο θα αυξάνε
ται η τύχη σας:
Αν το στείλετε σε ίο άτομα θα έχετε τύχη
λοφάκι.
Αν το στείλετε σε ιοο άτομα θα έχετε τύχη
ΒΟΥΝΟ.
Αν το στείλετε σε ιοοο άτομα θα έχετε τύχη
μέχρι τον ΑΡΗ.
Ο Έρνεστ Χέμινγουαιη ενώ ήταν ναυαγός
στα νησιά Φίτζι για πολλούς μήνες, έστει
λε το μήνυμα αυτό με μποτίλια. Κατόπιν το
έλαβε ένα υπερωκεάνιο. Το διάβασε όλο το
πλήρωμα και οι ιοοο επιβάτες. Και φυσικά
τον έσωσαν. Μετά κέρδισε και το Νόμπελ με
το εκπληκτικό μυθιστόρημα Για ποιον χτυ
πάει το doc. Οταν ύστερα από πολλά πολλά
χρόνια ξαναέλαβε το ίδιο μήνυμα το πέταξε επιδεικτικά -κάποιοι λένε ότι το έκαψε.
Πόσο γρήγορα ξεχνάνε οι άνθρωποι... Πόσο
αχάριστοι είναι... Οταν κατάλαβε το λάθος
του ήταν πλέον αργά. Προτίμησε να αυτοκτονήσει παρά να ζήσειτις συνέπειες...
Αλλο περιστατικό: Πολλά υποσχόμενος τα
χύτατα ανερχόμενος συγγραφέας, το έλαβε
και το πέταξε χωρίς δεύτερη σκέψη. Θα μεί
νει για πάντα ασήμαντος και για αυτό δε σας
λέμε το όνομά του. Ηθικό δίδαγμα:
— Ποτέ μην αγνοείς ένα doc.
— Αν το κάνεις, οι συνέπειες θα είναι ανυ
πολόγιστες.
— Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι στρω
μένος με doc.
ΥΓ:
Τώρα που διακριθήκατε κύριε Κυριαζάκη,
τι τον θέτε το βαθμό του Γιατρομανωλάκη;
(george cine)
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πόσεις Λέξεις;
— Θέλω να ρωτήσω -δ ε θυμάμαι εγώ να το
είπ ε- αν οι αοο λέξεις είναι το απόλυτο όριο
προς τα πάνω ή μπορούμε να το υπερβούμε
κατά 20-30 λέξεις για παράδειγμα.
(rifelek)

— ΠΡΟΣΟΧΗ
Κάποιοι θα την πατήσουν. Κατά ασφαλείς
πληροφορίες μου, οι πρώτες ιοο λέξεις εί
ναι «ατελώς», τουτέστιν, δεν χρεώνονται.
Οι επόμενες 50 (από ι ο ί μέχρι 150) χρεώ νο
νται με το κομμάτι, 0,50 Ευρώ εκάστη.
Οι επόμενες 30 (από 1 5 1 μέχρι ι8ο) χρεώ νο
νται 0.65. ευρώ.
Οι επόμενες 20 (από ι 8 ι μέχρι 200) χρεώ νο
νται ο.go Ευρώ.
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΠΑΕΙ ι ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ.
Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα διατε
θεί στο ταμείο του τμήματος. Λογαριάστε
λοιπόν και κανονίστε την πορεία σας. Όσοι
έχουν κάτω από ιοο μπορούν να διαθέσουν
τις υπόλοιπες, με δήλωσή τους, σε άλλον.
Δεν μας ενδιαφέρει η τιμή στην οποία θα
διατεθούν, όμως θα καταβληθεί ΦΠΑ 23%.
(Fotopouios)

— Είμαι στις 189 αν κάποιους τους ξεαγχώνει ... και αγχώνουν εμένα περισσότερο
Ιοί Αστειεύομαι :D κι εγώ θυμάμαι πως ήταν
ελαστική μιλώντας για το μέγεθος του κειμέ
νου μας. w ell c.
(zstefania)

γλωσσολογικές ανησυχίες

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους αριθ
μούς α, 2, 3 είναι να είμαστε σίγουροι ότι το
πρόσωπο στο οποίο απευθυνόμαστε δεν
ξέρει ποντιακά. Θα επανέλθουμε σύντομα
με νέες εκφράσεις για να εμπλουτίσετε το
λεξιλόγιό σας. Ως τότε πειραματιστείτε με
τις εκφράσεις στα οικεία πρόσωπά σας.
Ταχύρρυθμα μαθήματα ποντιακών: Για
όσους θέλουν να μιλούν και να μην τους κα
ταλαβαίνουν.
Με εκτίμηση,
(panagiwtaig)

Πιδιά μ' σήμιρα θα μάθ'με Ινγκλέζικα, τους
μήν'ς.
January, Γινάρς
February, Φλεβάρς
March, ....Αυτό ιν ίδιου κι στα Ιλληνικά...!!!
(rapswdos)

περί γαστριμαργίας
Τον Παπανίκο αφήστε τον
Τη σιέστα του να πάρει
Κι ασχοληθείτε μετ' εμού,
Ένα χαμένο ψάρι
Για καρμπονάρες μίλησα
Κι ουχί για Ιουλιέτες
Ούτε Σπανιόλες φλογερές
Που παίζουν καστανιέτες

Κατόπιν επίμονου αιτήματος όλων των φοι
τητών αυτού του μεταπτυχιακού συντάξα
με μια λίστα με τις πιο δημοφιλείς ποντια
κές εκφράσεις:

Κι αν οιΤουρκάλες οιχανούμ
Είναι πολλών το γούστο
Σ' άλλους αρέσουν οι χοχλιοί
Κι οι αλευριές με μούστο

ι) τι απαντάτε στο αφεντικό σας που σας
ρωτάει γιατί έχετε αργήσει:

Παρακαλώ, λοιπόν, πολύ
Να μην πληγώνεστ' άλλο
Πολύ κακό για τίποτα
Σχεδόν καλό μεγάλο

Ση γούλασ' κ' έρουξεν = να μη σε νοιάζει
2) τι λέμε στην κυρία που μας βρίζει επειδή
τη στριμώξαμε στο λεωφορείο:
Δέβα χαθ' απ' αδακά, αφορισμέντσα =
άντε χάσου, κακορίζικη.
3) τι λέμε στο αγόρι μας όταν εμείς σκοτω
νόμαστε να τα προλάβουμε όλα και αυ
τός είναι στον κόσμο του και δεν βοηθάει:
σε σον τ' αλών νε βρες νε σιονίζ' - εδώ ο
κόσμος χάνεται κι εσύ είσαι στον κόσμο
σου.
4) τι λέμε όταν θέλουμε να δείξουμε την
αγάπη μας σε κάποιον:
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να λελεύω τα κατσίας = να χαρώ το πρό
σωπό σου, να σε χαίρομαι.

(γαύρος)

Δεν σας πιστεύω βρε παιδιά
με όλα αυτά τα ορεκτικά
και δυστυχώς έχω να πω
το βάρος μου κιλό-κιλό
αυξάνει και πληθύνεται.
Όσο πολύ κι αν προσπαθώ
να βάλω φρένο δεν μπορώ
στην όρεξή μου την τρελή
και μετά λύπης θα σας πω
θα μ' ανταμώσετε χοντρή.

Ε ίστε Του Σ εμ ιν α ρίο υ ;
Μέρες τώρα αντιστέκομαι
τον πειρασμό ανέχομαι
δεν γράφω, σας διαβάζω
από μακριά κοιτάζω
όργια γαστριμαργικά.

Άτιμη, του φούρνου Καρμπονάρα!
Παίζει στο στομάχι μου ηλεκτρική κιθάρα.
Γκραντζ και μεταλιές. Όχι αστεία.
Καί φλαμέγκα από κείνα του Πάκο ντεΛουτσία.

Μα τώρα σας εκλιπαρώ
δώστε κι εμένα μια μπουκιά
κι ένα ποτήρι με κρασί
χαλάλι σας δημιουργικοί.

Τόσην ώρα που εσείς μιλάτε για φαΐ,
Ε, να σας πω και'γιο.
Δηλητηρίαση.
Τροφική.

(magda2bek)

(kiriazakisvasilis)

ειοχε χου
σεμιναρίου;
Οι διπλωματικές εργασίες του ΠΙ\ΑΣ της Δημιουργικής Γραφής,
ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη. Σε παρένθεση το όνομα και το
Πανεπιστήμιο του επόπτη καθηγητή.
Αθανασιάδου Αντιόπη, Όψεις της σύγχρονης
μαθητείας βασισμένες στο βιβλίο του Τζ.
Στάινερ τα Μαθήματα των Δασκάλων
(Θεόδωρος Παπαγγελής, ΑΠΘ)
Αμπατζή Ιωάννα, Παιδική λογοτεχνία του
φανταστικού: δημιουργία κοινώνιολέκτων
για φανταστικούςχαρακτήρες (Κ.Δ. Ντίνας,
Παν. Δυτ. Μακεδονίας)
Αναγνώστου Ελεωνόρα, «SMS poetry»: Οι
ποιητικοί διαγωνισμοί της εφημερίδας The
Guardian (2001-2002) (Μίμης Σουλιώτης,
Παν. Δυτ. Μακεδονίας)
Αντωνιάδης Γιάννης, Το παιχνίδι του σκακιού
στη λογοτεχνία (Ιωάννα Ναού μ, ΑΠΘ)
Αρμεύτη Μαρίνα, Η κατάργηση του
χωροχρόνου και η σημασία της θαμιστικής
αφήγησης στο Μονόγραμμα του Οδυσσέα
Ελύτη (Ιωάννης Ιωάννου, Παν. Κύπρου)
Γαλάνης Βαγγέλης, Η τρέλα στο νεοελληνικό
διήγημα (Αναστασία Αλευριάδου, Παν.
Δυτ. Μακεδονίας)
Γιαπαλάκη-Χάλαζα Μαρία, Περί
συγκεκριμένης ποίησης ψηφιακής

μορφής. Από το χαρτί στην οθόνη
(Δημήτρης Χασάπης, ΕΚΠΑ)
Γκιάφη Όλγα, Στη Ναύπακτο λέμε ακόμα
παραμύθια (Κωνσταντίνος Κονταξής, Παν.
Δυτ. Μακεδονίας)
Γκρέκου Γλυκερία, Ο ξένος στη νεανική
λογοτεχνία (Ανδρέας Καρακίτσιος, ΑΠΘ)
Γρηγοριάδου Λίζα, Τα κύρια ονόματα στις
Δοκιμές του Γιώργου Σεφέρη (Μίμης
Σουλιώτης, Παν. Δυτ. Μακεδονίας)
Δανιηλίδου Βάγια, Διασκευάζοντας: Συγγραφή
σεναρίου μεγάλου μήκους βασισμένο στο
μυθιστόρημα της Σοφίας Νικολαΐδου Ο
Μωβ Μαέστρος (Παναγιώτης Ιωσηφέλης,
ΑΠΘ)
Δρένος Δημήτρης, «Εφικτά ανέφικτα»:
Επιστημονική φαντααία-ΟυτοπίαΔυστοπία. Μια μετάφραση, μια γενεαλογία,
και ασκήσεις δημιουργικής γραφής
(Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Παν. Δυτ.
Μακεδονίας).,
Ζάουρα Ελένη, Λογοτεχνικά ποδήλατα:
Μια διδακτική πρόταση με εμβόλιμα
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Ε ιςτε Τ ου Σ ε μ ιν αρίο υ ;
κείμενα δημιουργικής γραφής στην κοινή
νεοελληνική και στην κυπριακή διάλεκτο

(Μίμης Σουλιώτης, Παν. Δυτ. Μακεδονίας)
Κατσιγιάννης Γιάννης, Γλωσσικά σημαίνοντα
στο ελληνικό ροκ (1990-1999)· Ποσοτική και
ποιοτική ανάλυση (Ιφιγένεια Βαμβακίδου,

Παν. Δυτ. Μακεδονίας)
Κολοβού-Μήτσιου Φ ριντά, Το φιλοπαίγμον
και ευτράπελο στοιχείο στις ελληνικές
παροιμίες (Κωνσταντίνος Κονταξής, Παν.

Δυχ. Μακεδονίας)
Κουτσογιάννης Θανάσης, Θέατρο σκιών: από
την παράσταση στο κείμενο (Κ.Δ. Ντίνας,
Παν. Δυτ. Μακεδονίας)
Λαρδούτσου Ειρήνη, Οι στροφές των
Σαράντα: Σονέτα (Μίμης Σουλιώτης, Παν.
Δυτ. Μακεδονίας)
Λουβρος Νίκος, Πίνακας λέξεων στο έργο του
Λορέντζου Μαβίλη και απότοκα σονέττα

(a la maniere de) (Μίμης Σουλιώτης, Παν.
Δυτ. Μακεδονίας)
Μανωλάκης Χρηστός, Παραλλαγές σε
επιτύμβια επιγράμματα της Παλατινής
Ανθολογίας (Μίμης Σουλιώτης, Παν. Δυτ.
Μακεδονίας)
Μαυρίδου Αλεξάνδρα, Συγκριτική θεώρηση
του θεατρικού λόγου στην Ποντιακή
διάλεκτο (Κ.Δ. Ντίνας, Παν. Δυτ.

Μακεδονίας)
Μητρούσιας Σοφοκλής, Πίνακας λέξεων του
δημοσιευμένου σε συλλογές ποιητικού
έργου του Αρη Αλεξάνδρου (Γιώργος

Κεχαγιόγλου, ΑΠΘ)
Μιχαηλίδου Αρτεμις, Alt Smith,Τόβ First
Person and other stories; μετάφραση,
σχολιασμός, θεωρία (David Connolly, ΑΠΘ)
Μπελιάς Θωμάς, Καθημερινή ζωή, γλωσσικές
αναπαραστάσεις στο βιβλίο Μασλάτχια
του Τσλισυ Τσιανάκα ( ι 927-)- Θεματικό
ευρετήριο (Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Παν.
Δυτ. Μακεδονίας)
Ναλπαντίδης Γιώργος, Η Λογοτεχνία στην
Εποχή των Νέων Μέσων: Ηλεκτρονική
Λογοτεχνία (Θεόδωρος Κασκάλης-Παν.

Μακεδονίας)
Ντερπούλης Αλέξανδρος, «ΚόκκινεςΖουμερές
Ντομάτες», ένα υβρίδιο screwball και
ρομαντικής κωμωδίας (Παναγιώτης

ίωσηφέλης, ΑΠΘ)
Παναγιωτίδης Γιώργος, Η τέχνη της παρωδίας
από τον και επί του ποιητή Σεφέρη (Μίμης
Σουλιώτης, Παν. Δυτ. Μακεδονίας)
Παπαδ ύπουλος Μηνάς, Ο διάλογος
λεκτικού και εικονικού κώδικα ως
αφορμή δημιουργίας λογοτεχνικού και
φωτογραφικού έργου (Ιωάννης Κολαξίζης,

ΑΠΘ)
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Πατσιοδήμου Αντωνία, Οι χαρακτήρες στο
Μυθιστόρημα της κυρίας Ερσης του Ν.Γ.
Πεντζίκη (Ανδρέας Καρακίτσιος, ΑΠΘ)
Ποιμενίδου Αφροδίτη, Λογοτεχνικά
πορτρέτα ανάπηρων ηρώων σε
σύγχρονους Θεσσαλονικείς πεζογράφους

(Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Παν. Δυτ.
Μακεδονίας)
Ράπτου Θεοδοσία, Βιβλία αρχαιογνωστικού
περιεχομένου για παιδιά (Μπίλη Βέμη,
Παν. Θεσσαλίας)
Σιάπα Χριστίνα, Stephen Fry and the
Gutenberg Press : μεταγραφή, μετάφραση,
ερμηνεία; σχόλια (Μίμης Σουλιώτης, Παν.

Δυτ. Μακεδονίας)
Σιδηροπούλου Μαρία, Παιδαγωγική της
Εικόνας: εναλλακτικοί τρόποι αφήγησης

(Εύη Σαμπανίκου, Παν. Αιγαίου)
Σουλτάνης Κώστας, Εμπειρική μελέτη και
σχεδιασμός ενός τυπογραφικού πιεστηρίου
του 1 5 ου a t: Η τυπογραφική τεχνική του
Γουτεμβέργιου (Μίμης Σουλιώτης, Παν.

Δυτ. Μακεδονίας)
Σταυροπούλου Μαρίνα, Η έννοια του ξένου/
άλλου στη γυναικεία επιστημονική
φαντασία (Δόμνα Παστουρματζή, ΑΠΘ)
Στεριοπούλου Ιωάννα, Γεώργιος Ρουσιάδης, Η
Πάργα; Πίνακας λέξεων και παρεπόμενες
ταξινομήσεις (με μια δοκιμή δημιουργικής
ανάπλασης a la maniere de) (Μίμης

Σουλιώτης, Παν. Δυτ. Μακεδονίας)
Τζιάτζιου Βασιλική, ΖήσιμοςΛορεντζάτος,
Collectanea; θεματικά και άλλα ευρετήρια
(Μίμης Σουλιώτης, Παν. Δυτ. Μακεδονίας)
Τοζακίδης Ανανίας, Το αντιθετικό δίπολο
φυγή-νόστος και η δισημία της ταυτότητας
στα αυτοβιογραφικά βιβλία του Θοδωρή
Καλλιφατίδη (Ανδρέας Καρακίτσιος, ΑΠΘ)
Τσακίρογλου Πλάτων, Σενάριο ταινίας:
«Γράμματα στην Κάθριν» (Παναγιώτης

Ιωσηφέλης, ΑΠΘ)
Τσοχαλής Γιώργος, Εγκλημάτων εγκώμιον:
εγκληματολογική προσέγγιση στη Φόνισσα
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (ΧρήστοςΝικόλαος Αναγνωστόπουλος, Παν.
Αιγαίου)
ΦοινίτσηςΔημήτρης, Εγκαταλελειμμένοί: από
το αστυνομικό δελτίο στη θεατρική σκηνή

(ΔημήτρηςΤσατσούλης, Παν. Πατρών)
Χατζή Δή μήτρα, Σταγόνες από χαϊ-κού χωρίς
ομπρέλα. Ιαπωνική ποίηση και νεοελληνική
λογοτεχνία (Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος,

Παν. Δυτ. Μακεδονίας)
Χατζηιωακειμίδης Ιωσήφ, Πολύφημοι
Κύκλωπες (Θεόδωρος Παπαγγελής, ΑΠΘ)
ΧρηστίδηΤίνα, Το Μουσείο των Μουσείων
(Ανδρέας Ανδρέου, Παν. Δυτ. Μακεδονίας)
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εκδόσεις
► Το διήγημα «ΕλληνικόΤανγκό» της Αντιόπης
Αθανασιάδου δημοσιεύτηκε στο τεύχος 8 του
διεπιστημονικού περιοδικού InteUectum.
Το ποίημά της «Το άψυχο επάγγελμα του
εσταυρωμένου» από τη συλλογή Ομάδα
από ποίηση (Γαβριηλίδης, 2010) συμπερίλήφθηκε στα Ποιήματα του 2010 της Κοινωνίας
των (δε)κάτων.
Το διήγημά της «Μεταμόρφωση» διακρίθηκε το 2 0 ΐι στον πανελλήνιο διαγωνισμό
της ιστοσελίδας diavasame.gr και δημοσι
εύτηκε στο συλλογικό τόμο 2 ΐ νέες φωνές.
► Το ποίημα της Ιωάννας Αμπατζή «Το
σκιάχτρο του Οζ», που έγραψε για το μά
θημα του Τίτου Πατρικίου κέρδισε μια ση
μαντική διάκριση. Η συντακτική ομάδα του
in.gr, το επέλεξε ανάμεσα στα 40 ποιήματα
από τους ιβοο που πήραν μέρος στο διαγω 
νισμό του, ενώ αναμένεται η επιλογή και
μελοποίηση των 6 καλύτερων από το δημι
ουργό Στάθη Δρογώση.
► Η Κατερίνα Βούλγαρη τιμήθηκε με
έπαινο στον πρώτο Διεθνή Λογοτεχνικό
Διαγωνισμό «Επιστολή αγάπης» που διοργάνωσε η μη κερδοσκοπική Αστική Εταιρία
«Διοτίμα και Μούσες» στον Βόλο τον Απρί
λιο του 2011. Το έργο της θα συμπεριληφθεί
στην έκδοση συλλογικού τόμου.
► Ο Βασίλης Κυριαζάκης απέσπασε μια
σημαντική τιμητική διάκριση με την επι
λογή του στη βραχεία λίστα των δώδεκα
συλλογών για το Βραβείο Πρωτοεμφανιζό μενού Ποιητή «Κάτια Γρηγορ ίου-Θεοχαράκη» που διοργανώνουν τα περιοδικά (δε)
κατα και Poetix και οι εκδόσεις Gutenberg. Η
επιλογή του έγινε ανάμεσα σε 2ΐο συμμετο

χές για την ποιητική συλλογή του Επίπεδη
σφαίρα ενώ στην ίδια λίστα εμφανίζεται
και το όνομα της Αντιόπης Αθανασιάδου
με τη συλλογή Τέττιξο ψιθυριστής.
► Η Μ αγδαληνή Μ πεκρή παρουσίασε
κείμενα των μεταπτυχιακών φοιτητών
του έτους μας σε εκπομπή του ραδιοφω
νικού σταθμού Θεσσαλονίκης 9,58. Το δι
ήγημά της με τίτλο «Λόρδος Byron» δημο
σιεύτηκε στην έκδοση Θεσσαλονίκη 2012.
Διαγωνισμός διηγήματος, Ιανός, Θεσσαλο
νίκη 2011.
► Η Χαρά Νικολακοπουλου κέρδισε το
δεύτερο βραβείο στον διαγωνισμό της
Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών για τη
νουβέλα της Χαμένες το 2009.
Το φθινόπωρο του 2010 το παραμύθι
της «Το σύννεφο και το βουνό» κέρδισε το
πρώτο βραβείο στο λογοτεχνικό διαγω 
νισμό του σωματείου «Διοτίμα και Μού
σες» στο Βόλο. Το φθινόπωρο του 2 0 11 το
παραμύθι «Φύκια με δόντια» κέρδισε το
πρώτο βραβείο από το σωματείο λόγου
και τέχνης «Αλκυονίδες» στην Κόρινθο.
Διηγήματάτης έχουν κερδίσει επαίνους το
20og κοα τ0 2010 αΐΊό την Πνευματική και
Ολυμπιακή Στέγη «Δημήτριος Βικέλας»
του Δήμου Βέροιας.
Το διήγημά της «Το σπίτι με τα τακού
νια» εκδόθηκε από τον Ελευθερουδάκη
στο συλλογικό τόμο 21 νέες φωνές ύστερα
από πανελλαδικό διαγωνισμό της ιστοσε
λίδας diavasame.gr τον Μάιο του 2011.
► Η συλλογή ποιημάτων με τίτλο Τα λα
στιχένια πηγάδια του Θ οδω ρή Τόλη κυ
κλοφόρησε από τις εκδόσεις Έναστρον.
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► Σε απόδοση-διασκευή-σκηνοθεσία του
Δημήτρη Φοινίτση η Ομάδα Παραστατικών
Τεχνών προΤΑΣΗ ανέβασε την πολυσυζη

τημένη παράσταση «Τζούλια» του Γιόχαν
Αουγκουστ Στρίντμπεργκ (Nixon/Screening
Room, 2009)- συμμετέχοντας στο Ετος Στρίντμπεργκ 2012 με το έργο «Η πιο δυνατή»
(Den Starkare). Ο τίτλος, για τις ανάγκες
του νέου ανεβάσματος του σύντομου μονό
πρακτου (γραμμένο το 1889), έχει αποδοθεί
στον πληθυντικό αριθμό: «Οι πιο δυνατοί».
Αναφέρεται σε εκείνους που επιμένουν και
διεκδικούν μέχρι τέλους το μερίδιό τους
στον έρωτα υπακούοντας, πρωτίστως, στη
φύση και το ένστικτο.
► Η Νίκη Χαλκιαδάκη έχει αποσπάσει τα
τελευταία χρόνια μια σειρά από βραβεύσεις
και διακρίσεις σε πανελλήνιους και διεθνείς
διαγωνισμούς ποίησης:
Το πρώτο βραβείο στον 5° Πανελλήνιο
ποιητικό διαγωνισμό «Κ. Χατζόπουλος» 2 0 11
για το ποίημα «Γραμματική αναπηρία ασύ
ντακτων εραστών» ανάμεσα σε 360 συμμετοχές.
Το τρίτο βραβείο στον Πανελλήνιο δια
γωνισμό «Αλκυονίδες» (2οαι) για το ποίημα
«Συγχρωτισμένες συγχορδίες».
Το πρώτο βραβείο στον Διεθνή διαγωνισμόΤέχνης 20io «International Art Society &
Academy» για το ποίημα «Αναρριχώμενο,

απαγορευμένο».
Το πρώτο βραβείο στον ίδιο διαγωνισμό
για το ποίημα «Διπολικός Φρουρός».
Το δεύτερο βραβείο στον Πανελλήνιο δι
αγωνισμό ποίησης «Αγαπήνεια 2010» για το
ποίημα «Αρχές Ιουνίου (του θεριστή)».
Το πρώτο βραβείο μικρής ποιητικής
συλλογής στο 26° Πανελλήνιο Συμπόσιο
Ποίησης και Πεζογραφίας «Σικελιάνά 2010»
για τα ποιήματα «Αυτοδίδακτος ανήσυχος
αυτόχειρ», «Επαγγελματίας καπνίστρια»,
«Θεία Κοινωνία», «Οστεοθήκη» και «Πολύ
φημη Προφητεία».
Το πρώτο βραβείο καλύτερης έκδοσης
2θΐο στον 26° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ποίη
σης και Πεζογραφίας «Σικελιανά 2οιο» για
την ποιητική συλλογή Ο Ερωτας τον Pied de
Coq.
Τον τρίτο έπαινο στον 3° Πανελλήνιο Λο
γοτεχνικό Διαγωνισμό της Πνευματικής και
Ολυμπιακής Στέγης Δημητρίου Βικέλα 2010
για το ποίημα «πι πι το παπί».
Το πρώτο βραβείο στον Διεθνή διαγωνι
σμό Τέχνης 2009 «International Art Society
& Academy» για το ποίημα «Αχερουσία λί
μνη».
Στον ίδιο διαγωνισμό το τρίτο βραβείο
για το ποίημα «La parada» και τον πρώτο
έπαινο για το ποίημα «Ξέρξης» ενώ αναγο
ρεύτηκε Artist of the year για τα έτη 2009
καί το 2 οιο (κατηγορία ποίηση).

• —* *
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ΑΝΤΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
Η άυτυ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΑΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΣΤΟ
Μπουένος ΑΥΡΕΣ Η ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ εκεί ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ. ΜΙΚΡΗ έβλεπε ΟΝΕΙΡΑ (ΚΑΙ ΕΦΙ
ΑΛΤΕΣ) ΤΟΡΑ ΤΑ αντι-ΓΡΑΦΕΙ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Η ζωή ΜΟΥ ΣΑΝ ΜΑΓΙΣΣΑ ΘΑ εκδοθεί
ΕΝΤΟΣΤΟΥ 2012.

ΙΩΑΝΝΑ ΑΜΠΑΤΖΗ
Η Ιωάννα Αμπατζή, αφού εντρύφησε σε γαλλικά και θέατρο, ζωγράφισε σκηνικά και ταξί
δεψε στις δύο ηπείρους, κόλλησε τα πτυχία της στον τοίχο με ωραιότατες κορνίζες, άρχισε
να αλλάζει πάνες, να φτιάχνει τούρτες γενεθλίων, να μπλογκάρεί και να σερφάρει, το έρι
ξε στη ζωγραφική και στα καπέλα, μέχρι που αποφάσισε να εκδώσει τρία βιβλία έτσι για
το καλό και να εμπλουτίσει το βιογραφικό της με ένα δεύτερο μεταπτυχιακό (κρίμα ήταν
εκείνο το κομμάτι του τοίχου να μένει κενό). Έτσι λοιπόν βρέθηκε να γράφει γλώσσες για
ξωτικά και να τιθασεύει με το μαστίγιο τη γλώσσα, να μαγειρεύει ρωμαϊκά φαγητά για συ
μπόσια και να πίνει τσίπουρα στη Φλώρινα μαζί με ομότεχνους-ομότρελούς της. Σε αυτή τη
ζωή ή σε κάποια επόμενη, το συγγραφικό της μέλλον σίγουρα θα είναι λαμπρό.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
Πανεπιστημιακό ψευδώνυμο του Αντώνη Γιανακού, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966
και ζει στην Θεσσαλονίκη. Έχει εκδώσει την ποιητική συλλογή Η μνήμη του σώματος (2010).

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΙΣΒΙΚΗ
Ο Μικρός Ναυτίλος (1985) ΜΥΡΙΣΑ! ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ [S-VII] & [V1I1-XIV] στο βιβλίο Οδυσσέας
Ελύτης, Ποίηση, Ίκαρος, 2002, σ. 49 ^ 512
Γεννήθηκα μια ηλιόλουστη ημέρα. Θα ήθελα πολύ να μοιραστώ μαζί σας ακριβώς το πότε
(π,χ. X και τα καλοκαίρια χώρια που λένε!) αλλά δεν μπορώ διότι γεννήθηκα καλοκαίρι
(σχεδόν καταμεσής) οπότε τι να αφαιρέσω;
Όταν έφθασε η ώρα να επιλέξω τι να σπουδάσω, πάλι βρέθηκα καταμεσής. Απ' τη μια
μεριά οι καθηγητές των θετικών επιστημών, απ' την άλλη των θεωρητικών να επιμένουν
με τον ίδιο ζήλο για τη σωστή επιλογή μου. Ε! ασχολήθηκα και με τις δύο κατευθύνσεις, τις
οποίες άλλωστε ποτέ δεν τις θεώρησα παράλληλες, αλλά αλληλοεπηρεαζόμενες και άλληλοϋποστηριζόμενες, σα δίδυμα αδέλφια, σαν το στίχο και τη μουσική σ' ένα καλό τραγούδι,
σαν το κείμενο και την εικονογράφηση ενός εξαιρετικού κόμικ. Και τώρα, μέσω του ΠΜΣ
Δημιουργική Γραφή βρίσκομαι και πάλι καταμεσής ενός κόσμου μαγευτικού, ενός «εκθαμ
βωτικού εύ» (αυτό που μέχρι στιγμής προσέγγιζα μέσω της ανάγνωσης) με διδάσκοντες
ανθρώπους υψηλής ποιότητας και σημαντικού έργου.
Δικαιώνεται και πάλι ο Ελύτης: «Το ζήτημα είναι από πού βλέπει κανείς τον ουρανό. /
Εγώ τον έχω δει από καταμεσής της θάλασσας».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Η Κατερίνα Βούλγαρη γεννήθηκε στον Βόλο και σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημο
τικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΐ 99 1 "1 995 )* Ολοκλήρωσε τις μεταπτυ
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χιακές της σπουδές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
«Σπουδές στην Εκπαίδευση» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών (2008). Το 2009 αναγορεύθηκε Διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής
Αγωγής της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου. Εργάζεται ως διοικητική υπάλληλος του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΠΑΛΑΚΗ-ΧΑΛΑΖΑ
μαθηματικός - προγραμματίστρια με μέηλ mchaia2a@gmail.com

ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ
Ηράκλειο, Κρήτη. Ζωγραφική στην ΑΣΚΤ της Αθήνας, Χαρακτική και Σκηνογραφία. Υπο
τροφία για τη Σκηνογραφία, μεταπτυχιακή υποτροφία για τη Ζωγραφική. Από το 1988 εκ
θέσεις ατομικές. Από το 1994 στη Αίθουσα Τέχνης Μέδουσα, Αθήνα (199 4, 1997 ; 2000, 2005,
2011...). Ομαδικές εκθέσεις (Βουλγαρία, Ντουμπρόβνικ, Βέλγιο, Πεκίνο, Παρίσι). Έργα σε
πολλές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διδασκαλία τέχνης από το 1988 σε διάφο
ρες βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Σκάβω χρόνια για εικόνες. Πέταγα απρόσεχτα τις λέξεις που έβρισκα ώσπου έγιναν
βουνό. Θα το ανέβω για να βρω τη χωροταξία που διαβρώνει το νόημα. Γέλιο ή κλάμα.
Παιχνίδι αδιαπραγμάτευτο,
email: mgrigor@sch.gr
Ιστοσελίδα: www.mariagrigoriadi.gr

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΖΟΥΡΛΙΔΟΥ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1981. Σπούδασε Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννινων και Τεχνητή Νοημοσύνη (MSc) στο πανεπιστήμιο UCL της Μ. Βρετανίας. Εργάζεται ως
εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΒΑΝΟΖΗΣ
Ο Κώστας Καβανόζης γεννήθηκε στην Κομοτηνή το 1967 και μεγάλωσε πιστεύοντας ακρά
δαντα ότι δεν μπορούσε να γράψει. Το 2000 άρχισε εν μια νυκτί να γράφει ασταμάτητα,
πιστεύοντας ότι είχε οπωσδήποτε ανακαλύψει το νόημα της ζωής. Σήμερα, μετά από τρία
βιβλία, κάνα δυο θεατρικά και αρκετές δημοσιεύσεις, πιστεύει απολύτως τους στίχους του
Ζήσιμου Λορεντζάτου: Πρώτα έρχεται να ζεις, Τη φτώχεια γράφοντας μαθαίνεις της γραφής.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
Και Χριστίνα Καλαϊτζή είναι το όνομα μου
Και Θεσσαλονίκη γεννήθηκα
Καί παιδαγωγός είμαι
Και Αγγλική και Αμερικάνικη Παιδική Λογοτεχνία σπούδασα
Και στη Δημιουργική Γραφή που ήρθα
Και Έγραψα καΓΕσβησα καί Έκρινα και Κρίθηκα
Αυτά Και Κάτι ακόμα πιο Πολύ απ' το λίγο:
Αν είναι όπως λένε η Ζωή μικρή ... τότε Γράψτε την!

ΦΡΙΝΤΑ ΚΟΛΟΒΟΥ-ΜΗΤΣΙΟΥ
Γεννήθηκα στο Αγρίνιο πριν αρκετές δεκαετίες. Παρηγοριά μου, να τις βλέπω μέσα στον
αέναο χρόνο. Λίγες, λέω, είναι.
Αγάπησα πολύ τις λέξεις: στιλπνές και μουσικές, μπαγκέτα σε μαγικές ορχήστρες, πα
ράθυρα και δρόμοι και γιορτές ευφρόσυνες, όπου η ομορφιά ξαναγεννιέται αδιάκοπα.
Σπούδασα στη Θεσσαλονίκη Κλασσική Φιλολογία κι αργότερα Ψυχολογία και Παιδαγω
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γική στο κλεινόν άστυ. Όμως οι κύριοι δάσκαλοί μου υπήρξαν τα παιδιά και τα βιβλία. Χαί
ρομαι να παρατηρώ τους νέους ανθρώπους: τους συναδέλφους στη «Δημιουργική Γραφή»,
τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Πλούτος στη ζωή μου αδαπάνητος ο Γιάννης, πρόθυμος
αντιλήπτωρ και στα ταξίδια μου συνοδοιπόρος. Νομίζω, είμαι τυχερή. Αν τύχη λογαριάζε
ται να σ' αγαπούν οι άνθρωποί σου, όπως είσαι.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ
Curriculum Vitae

Ω οι ευτυχισμένες ημέρες- εξ απαλών παρειών ιδίοις αναλώμασι σε άβολες
σέντιες κακοποιημένων ιδρυμάτων. Τα κείνων ρήματα μέσω της εμής φωνής
Αγαθής προαιρέσεως επάγγελμα. Αέναος η αγωνία πριν από το πέναλτι.
Διάσπαρτος ο βίος αιχμηρών αινιγμάτων από τον Bach στην Μπέλλου.
Thou canst not fear us, Pompei, with thy sails.

8 ΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΗΣ
Ο Βασίλης Κυριαζάκης γεννήθηκε το 1978 στον Πειραιά. Έκανε αυτό που έκαναν όλοι. Τέλειωσε ένα λύκειο και σπούδασε. Κάνει αυτό που κάνουν όλοι. Δουλεύει και επιβιώνει. Μέ
χρι αυτό να μην μπορεί να γίνεται άλλο.

ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρία Μαθιοπούλου, δεσποινίς ετών 36.
Τριάντα έξι χρόνια πριν, 22 του Μάρτη, Σάββατο βράδυ. Μια λογοτεχνική ελπίδα για τον
τόπο γεννιέται σε μαιευτήριο της Θεσσαλονίκης. Το αστέρι ακτινοβολεί απ' την ταράτσα
του κτιρίου, αν ζούσαν οι τρεις μάγοι, θα 'χαμέ παρεξηγήσεις. Πράσινα μάτια αμυγδαλωτά,
δάχτυλα νευρώδη, λεπτή, μελαχρινή, αντιστέκεται παρά ταύτα στις σειρήνες του μόντελινγκ, κλείνοντας τα αυτιά της στα κελεύσματά τους. Οι τέχνες και τα γράμματα προκρίνο
νται έναντι της απατηλής λάμψης της πασαρέλας.
Δευτέρα δημοτικού το πρώτο ποίημα, δευτέρα γυμνασίου η πρώτη έκδοση μαθητικής
εφημερίδας (δημοσιογράφος, διορθωτής, υλατζής, σελιδοποιός, διανεμητής και περιπτεριούχος, όλα σε ένα), τρίτη λυκείου μηχανογραφικό για το Τμήμα Δημοσιογραφίας και
ΜΜΕ του ΑΠΘ. Και έκτοτε πτήση χωρίς προορισμό ανάμεσα στα νέφη. Πιλότος η γραφή
και όριο ο ουρανός (τι το θέλω το ρομαντικό, αφού δεν το 'χω).
Τριάντα έξι χρόνια μετά, Φλώρινα. Ο Ιακουλέβας τής τάζει περιπέτειες έστω και στα
ρηχά νερά του. Κι εκείνη ανυπομονεί να δει πού θα τη βγάλει. Θεσσαλονίκη-Φλώρινα με
χίλια, όπως και να 'χει.

Α^τέρϊοι ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Απόφοιτος δραματικής σχολής (ηθοποιός θεάτρου).
Απόφοιτος της σχολής: «ελληνικός πολιτισμός» του ανοιχτού πανεπιστημίου Πάτρας.
Απόφοιτος εργοδηγός ηλεκτρονικών.
Εργάστηκα 3 χρόνια στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας.
Νυν τεχνικός ΟΤΕ και Α' εξάμηνο μεταπτυχιακό στη δημιουργική γραφή.
Ασχολούμαι με την παραδοσιακή μουσική ως μουσικός (ούτι-τραγούδι) και είμαι υπ εύθυ
νος στην παραδοσιακή χορωδία της Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.

ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Γεννημένη στην Αθήνα το 1974; σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Από μικρή λάτρευε τα ταξίδια κι έτσι έδωσε εξετάσεις στο 1ΚΥ για να χρηματοδοτήσει ο Ελ
ληνας φορολογούμενος τις λογοτεχνικές της περιπλανήσεις στην Αγγλία (ευτυχώς τότε δεν
υπήρχε κρίση...). Επέστρεψε στα πάτρια εδάφη μ' ένα διδακτορικό στη Μοντέρνα Αμερικα-
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νική Ποίηση, που της άνοιξε την όρεξη για περαιτέρω αναζητήσεις. Έχοντας δημοσιεύσει
άρθρα σε ακαδημαϊκά περιοδικά, θέλησε να πειραματιστεί με τη Δημιουργική Γραφή για να
γνωρίσει εκ των έσω και την άλλη πλευρά... Κατά τ' άλλα, αγαπά το σινεμά και το θέατρο,
τη ροκ και λάτιν μουσική, τα περσικά γατιά και το κολύμπι,
email: enpgp$ter@gmai!.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣ
Ο Κωνσταντίνος Μοναστήρας σπούδασε ερίουργική ραφή και συνεχίζει τις μεταπτυχιακές
του σπουδές στη δημιουργική γραφή.
Υ.Γ. Κακές γλώσσες επισημαίνουν ότι ραδιουργεί, χωρίς να κωλυσιεργεί, στην επαναστατι
κή τριβή μεταξύ αγραμμάτων και ατεχνών.

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ
Η Γλυκερία Μπασδέκη είναι έγγαμη, μητέρα και ψυχαναγκαστική. Σπούδασε Ιστορία, ελ
ληνική φιλολογία και βαφές μαλλιών. Ασχολείται με το νοικοκυριό, την επανάσταση και την
ενυδάτωση σώματος. Αγαπά την Έρση Ιωτηροπούλου, τον Γιώργο Μύρτσο και τις ουτο
πίες κεκλιμένου επιπέδου. Όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει μαύρη τραγουδίστρια της τζαζ.

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΠΕΚΡΗ
Γεννήθηκε στην Έδεσσα το 1966. Σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία στο τμήμα Φιλολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Θέατρο στην Ανώτερη Σχολή
ΔραματικήςΤεχνηςτου ΚΘΒΕ. Παρακολούθησε επίσης μαθήματα Θεατρολογίας στο Τμήμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
Το 1996 αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του Θεατρικού Οργανισμού «Νέες Μορφές», αστικής
εταιρίας μη κερδοσκοπικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ως ηθοποιός και σκηνοθέτης παρου
σίασε παραστάσεις έργων του κλασσικού καί σύγχρονου δραματολογίου στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΛΑΝΤΖΑΣ
Γ \ατί αυτοκτονούν τα φύλλα
σα νιώσουν κίτρινα πως είναι;

Pablo Neruda

«— Φύγε! Δεν ήρθε η ώρα σου ακόμα να γεννήσεις
έτσι μας είπε ο γιατρός τις πονηριές να αφήσεις
Η μαία είναι άρρωστη κι ο αίθουσα γεμάτη
σέρνεται γρίπη άσχημη και ο καιρός φαρμάκι»
«Φύγε! Δεν έχω χώρο άλλο εγώ απόψε και 'σύ να μείνεις
έτσι παθαίνεις συννυφάδα μου την πόρτα αν δεν κλείνεις
άρρωστοι, ξαδέρφια, χωριανοί, σόγια, μικροί, μεγάλοι
εδώ μου κουβαλήθηκαν! Φτάνει! ε όχι κι άλλοι!»
Την άλλη μέρα το πρωί με τη μαμή βοήθεια
«μπράβου καλιέ μου, μπράβου σας, πιδίείνι! Αλήθεια!»
γεννήθηκα κάτω στο χωριό τ' Αϊ-Γιάννη του '6ο
γενναίο το φιλοδώρημα το πρώτο «δραχμαί» 50
Αργοί ήσυχοι ρυθμοί απλή ομορφιά της φύσης
αθώα χρόνια παιδικά -είθ ε και συ να ζήσειςφουστανέλες, φέσια, γαλανόλευκες οι μνήμες του χωριού μου
«ζήτω η εθνοσωτήριος!» τρέμουλο του κορμιού μου
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Ήμουν καλό κι αγνό παιδί απέφευγα τα πάθη
μ' αγάπησα κορμοστασιά την κόρη του δραγάτη
τίποτα δεν φοβήθηκα «για το καλό του τόπου»
απ' το χωριό όμως το 'σκασα φεύγοντας όπου κι όπου
Σχολείο, πείνα, διάβασμα δουλειά τα καλοκαίρια
«αλλιώς παλεύεις τη ζωή μ' ένα χαρτί στα χέρια»
μπροσούρες, έρωτες, αμφιθέατρα «το μέλλον της Ελλάδας»
γνώριμος στην ασφάλεια και στο μπαμπά της Μάγδας
Και να' μαι μπροστά σας τώρα εδώ θεράπων επιστήμης
αγώνες, πορείες και πανό μέρες αλήστου μνήμης
όνειρα, γένια κόντυνα μαζί και τις ιδέες
μόνο η γραφή μ' από μείνε για κατακτήσεις νέες.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΟΥΖΑΛΗΣ
Γεννήθηκα το Γενάρη του '68 σ' ένα χωριό των Γρεβενών, τη Σαρακήνα που μετρούσε πε
ντακόσιες ψυχές.
Ζω στα Γρεβενά, είμαι δάσκαλος, παντρεμένος με την Κατερίνα. Η κόρη μας η Μαρία
είναι η πιο όμορφη σ' ολάκερο τον κόσμο (δεν υπερβάλλω καθόλου). Πέρασα ένα φεγγάρι
κι από το Μαθηματικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια και στην Αθήνα
και στη Θεσσαλονίκη.

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΜΥΤΣΚΙΔΟΥ
Σύντομο βιογραφικό (ή η ζωή μου σε τίτλους)
Γέννηση εν Αθήναις. Σπουδές Ιστορίας στο ίόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας. Αγάπη για την
ιστορία και το νησί διαρκής. Από το 2002 εργασία γραμματειακή-οργανωτική-μεταφρα
στική σε εταιρεία δίχως όνομα, διόρθωση-επιμέλεια κειμένων και βιβλίων περιστασιακά,
το 2007 συμμετοχή στην ίδρυση του επιστημονικού σωματείου ΕΜΑΕΜ για τη μελέτη της
αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Λίγο πριν λίγο μετά παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών
με τη γραφή. Από το 2010 φοιτήτρια και πάλι στο ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπι
στημίου Δυτικής Μακεδονίας. Βιβλιοφάγος, φιλόμουση και ετοιμοτάξιδη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
Μωυσιάδου Παναγιώτα. Ζητά την επιείκειά σας. Μην της τη δώσετε!

ΧΑΡΑ ΝIΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Γεννήθηκα στην Πάτρα και σπούδασα στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Εργάστηκα οκτώ
χρόνια ως κείμενογράφος σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες.
Έζησα για δύο χρόνια στη Ζυρίχη και δίδαξα στα Τμήματα Μητρικής Γλώσσας. Εκεί άρ
χισα να γράφω. Έχω γράψει νουβέλες, παραμύθια και διηγήματα.
Στη συνέχεια μετακόμισα στην Καλαμάτα.
Έχω παρακολουθήσει μαθήματα δημιουργικής γραφής στο ΕΚΕΜΕΛ και στο Κέντρο Εκ
παίδευσης Ενηλίκων Καλαμάτας.
Από τον Οκτώβριο τους 2θΐο παρακολουθώ το ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπι
στημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Τα δύο τελευταία χρόνια αρκετά κείμενά μου βραβεύτηκαν σε πανελλήνιους διαγωνι
σμούς (από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, το Δήμο Βέροιας κ.ά.).
Κείμενά μου έχουν δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο, στο διαδίκτυο και σε ομαδικές εκδό
σεις με πιο πρόσφατη τη συμμετοχή μου στον τόμο 2ζ νέες φωνές από τον Ελευθερουδάκη,
έπειτα από διαγωνισμό της ιστοσελίδας diavasame. gr.
Προς το παρόν, εργάζομαι στη Μέση Εκπαίδευση.
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ΕΦΗ ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ
Αντί βιογραφικού
Κουκκίδες
Μικρή μέτραγα χώρες
στο ταβάνι προτού κοιμηθώ.
Τις περπατούσα στον ύπνο μου.
Τώρα στον χάρτη κόκκινες κουκκίδες
εκεί όπου στάθηκα βορρά και νότο.
Μπραζίλια, Τόκιο, Σρι Λάνκα,
Ίντια, Ρόμα, Καζαμπλάνκα...
Εκεί όπου τα τραγούδια κι οι λυγμοί του κόσμου
σμίγουν με το παράπονο του μουεζίνη.
Πέρα στο ρυζοχώραφο, όπου κοπάδι οι πάπιες
κινούν γραμμή πίσω απ' του γέρου το καλάμι.
Τραχίά στη γλώσσα τής ερήμου η άμμοςμα η απαντοχή δροσιά στα στέρφα χείλη.
Ο φάρος μου... τα μάτια σου.
Προτού καν γεννηθώ.
Προτού να μάθω χώρες να μετράω.

ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΓΊΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη κατά το δίσεκτο έτος των ολυμπιακών αγώνων του Τόκιο.
Δάσκαλος μετεκπαιδευμένος στην ειδική αγωγή, σπούδασα την Αγγλική και την Αραβική
χωρίς να πάρω κάποιο πτυχίο, τη μητρική γλώσσα των ονείρων μου καθώς και τη γλώσσα
της φυγής και τουλάχιστον κατάφερα να επικοινωνώ με περισσότερο κόσμο.
Όποτε κρύωνα, ακουλουθούσα την πορεία των αποδημητικών. Θεσσαλονίκη-ΑθήναΡέθυμνο-Κάιρο. Κατάντησα διευθυντής στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Κάιρου.
Στόλισα τα τείχη μου με βραβεία στίχου (Α' βραβείο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης 1993 κ.ά.), ποίησης (Α' Βραβείο Κούρος Ευρωπού 2007 κ.ά.) και διηγήματος (Α' βραβείο
2005 από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών).
Στιχουργός κατ' επάγγελμα. (Τραγούδια για μικρές εβδομάδες, Τα τραγούδια του χαμέ
νου ποιητή, Το φτερό του Δράκου κ.ά.). Χατζημανώλης, Θεοχαρίδης, Μπάσης, Θαλασσι
νός, Φραγκούλης, Πρωτοψάλτη, Σόνια Θεοδωρίδου μερικές από τις «φωνές» μου.
Το ταξίδι συνεχίζεται.

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ζει και αναπνέει* ακόμη

ΦΩΤΗΣ ΠΑΓΊΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1983* Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του
ΑΠΘ και έχω φοιτήσει δύο χρόνια στοΤμήμα Θεάτρου της Σχολής ΚαλώνΤεχνών του ΑΠΘ.
Έχω πάρει μέρος σε εκθέσεις εικαστικών και κόμικς και έχω κερδίσει τον τρίτο έπαινο στον
70 Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κόμικς, του «9» της Ελευθεροτυπίας. Επίσης έχω διακριθεί με
έπαινο στον 30 λογοτεχνικό διαγωνισμό «Αντώνης Σαμαράκης» για το διήγημα «Η ουρά του
διαβόλου» και στον 28ο διαγωνισμό της ΠΕΛ, στην κατηγορία της νουβέλας για τον «Παρά
δοξο ύπνο». Έχω δημοσιεύσει κείμενα και κόμικς στο fanzine Επιεικώς φλέγον και στο ηλε
κτρονικό περιοδικό www.freakshow.gr.
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Δέσποινα Πατρικίου του Αναστασίου και της Αφροδίτης.
Γεννήθηκα τον Ιανουάριο του 1987 στ1Ί Θεσσαλονίκη, εκεί μένω και τώρα.
Απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ.
Αρχαία, Λατινικά, Έκθεση παραδίδονται.
Στη Λογοτεχνία παραδίδομαι.
Μιλώ την αγγλική με ελληνική προφορά, ταΐζω τις γάτες της γειτονιάς και ο καφές με ζάχαρη.
Πολλή.
ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝ Α ΠΙΣΤΑ

πίστα (η) ουσ. [<γαλλ. piste <λατιν. pista] φουντωτόμαλλο δίποδο που ενδημεί στο Βέλο Κο
ρινθίας, γένους θηλυκού, μητέρα δυο μικρών, επίσης θηλυκών || άτομο που ανακατεύεται
με πάσης φύσεως καλώδια και που συχνά γίνεται αντικείμενο πειράγματος για ένα υπόλοιπο
αμερικάνικης προφοράς)| εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης, ελαφρώς αμειβόμενη με αμοι
βή διαρκώς εξατμιζόμενη || το νέο σημαίνον με σημαινόμενο την αντικαπνιστική εκστρατεία
|| ακούει και στο όνομα Κωνσταντίνα.^
ΓΙΩ Ρ ΓΟ Σ ΠΡΑΜ ΑΤΕΥΤΑΚΗΣ

Ο Γιώργος ο Πραματευτάκης
Είναι ο ντροπαλός της τάξης
Συνέχεια ρίμες αραδιάζει
Αμπελοφιλοσοφίες κατεβάζει
Λέει πως τα πάντα ρει
Κι ουδέν αέναο μένει
Την αλήθεια αναζητεί
Γόρδιο δεσμό λύνει και δένει
Πρώτο πτυχίο ψυχολογίας
Η αρχή αυτογνωσίας
Δεύτερο πτυχίο γραφιστική
Στροφή πιο καλλιτεχνική
Τώρα δημιουργική γραφή
Κι ό,τι άλλο θε να 'ρθει
Σ' όλα είναι ανοιχτός
Και συνέχεια λέει πως
Ό,τι έχεις, να το δώσεις
Σ' αγάπη-τέχνη, όχι εκπτώσεις
Το πρόσωπο αναζητά τ' αληθινό
Πίσω απο τον καθρέπτη
Ό,τι μοιάζει σκοτεινό
Κάτω από έναν ήλιο ψεύτη.
Α ΘΑΝ ΑΣΙΑ ΡΟΒΑ

Το όνομά μου είναι Αθανασία Ρόβα.
Το όνομα το δανείστηκα απ' τον θείο μου
Το επίθετο απ' τον πατέρα μου
Τη ζωή μου τη χάρισε η μάνα μου
Τα παιδιά μου μού μάθανε την αγάπη
Τα «παιδιά» στο νηπιαγωγείο με οδήγησαν στον εαυτό μου
Οι δάσκαλοι, τα βιβλία γέμισαν αστέρια τον ουρανό μου
Οι φίλοι με συνοδέυσαν στο δρόμο
Κι εγώ δασκάλα είμαι, από επιλογή, άνθρωπος, ο εαυτός μου,
πρόσωπο, ύπαρξη, μία απ' τις άπειρες αυτού του κόσμου,
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ενέργεια σ' έναν άλλο κόσμο, Θεός-δημιουργός του εαυτού μου
για τώρα καί για πάντα.
Χωρίς εμένα άλλος κόσμος.
Με μένα ετούτος ο κόσμος.
Κανείς σαν και μένα. Ούτε ανώτερος, ούτε κατώτερος.
Όλοι ίσοι, όχι όμως ίδιοι.
Ίσοι, μοναδικοί, διαφορετικοί, απαραίτητοι στην αρμονία του σύμπαντος.
Αμήν.

ΤΡΥΦΩΝ ΣΗΜΑΔΗΣ
Ο Σημάδης Τρύφων φημολογείται πως γεννήθηκε ένα αυγουστιάτικο βράδυ στη συμπρω
τεύουσα. Το ημερολόγιο των Μάγιας αναφέρει ότι θα είναι 35 ετών όταν ο κόσμος καταστρα
φεί αλλά αποκρύπτει τον ρόλο του στο γεγονός αυτό. Θα είστε ήδη γνώστες της συγκεκριμέ
νης φήμης μιας και διαβάσατε τις παραπάνω αράδες. Ο Τρύφων έχει κερδίσει δεκάδες βρα
βεία σε διεθνείς λογοτεχνικούς διαγωνισμούς που ο ίδιος προκήρυξε, και το όνομά του έχει
γραφτεί με χρυσά γράμματα σε ένα βραχιόλι που θεωρεί πολύ ντεμοντέ για να φορέσει. Έχει
εργαστεί στα ορυχεία του Αρράκις, και ως κωπηλάτης στην λίμνη Ρ'λυε, ενώ έχει δειπνήσει
με τον Χάνιμπαλ Λέκτερ στα εστιατόρια του Ιάλεμς Λοτ. Τον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται
με την αστροβολή και την οριοβασία,

ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΙΑΝΤΣΗΣ
Από πού είσαι; Από τον ουρανό... είμαι ένα αστέρι που ήρθα στη γη για λίγο και θα ξαναφύγω.
Η πατρίδα μου είναι ο ουρανός, ήρθα για λίγο, είμαι ένας γαλαξιακός μετανάστης αυτού του
ηλιακού συστήματος... δεν με βλέπετε; Δεν βλέπετε την φωτεινότητά μου; Γιατί άραγε; Ανη
συχώ... λέτε να σβήνω; Με ποιο αστέρι έκανα παρέα τον τελευταίο καιρό; Ποιος μου πήρε τη
λάμψη; Ήρθε το τέλος μου; Δεν ξέρω, αλλά το μεταπτυχιακό τελειώνει... και στην διάρκεια
του συναντήθηκα με πολλά άλλα αστέρια, με κάποια ήρθα πιο κοντά και έγινα πιο φωτεινός,
με άλλα συγκρούστηκα και έχασα τη λάμψη μου, με άλλα... Έτσι ήταν και η ζωή μου μέχρι
τώρα, γεμάτη από παρόμοιες αστρικές συναντήσεις...
Τι; δεν μάθατε ακόμα ποιος είμαι; Τι σημασία έχει να ικανοποιήσετε αυτήν την περιέργεια;
Σημασία έχει να γνωριστούμε, σημασία έχει να συναντηθούμε... Αυτό που μετράει είναι η
εμπειρία, το βίωμα μιας αστρικής συνάντησης... Κάποτε πίστευα ότι είμαι αυτό που γράφει ο
Τζεόρτζε Μακόβια σ' ένα ποίημά του: «Είμαι ο μοναχικός περπατητής στις άδειες ρούγες της
θλιμμένης πόλης». Τώρα πιστεύω ότι είμαι ένα αστέρι. Εύχομαι να (ξανα)συναντηθούμε...

ΕΥΑΣΠΑΘΑΡΑ
Εγεννήθη, ανετράφη, υπανδρεύθη. Δεν ενοικοκυρεύθη. Ενίοτε κάνει πως γράφει κι άλλοι
πως τη διαβάζουν.

ΙΩΑΝΝΑ Θ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Γεννήθηκε, πρώτη από τρεις αδερφές, σ' έναν μικρό τόπο της ευρύτερης περιοχής της Δυτι
κής Μακεδονίας.
Μεγάλωσε, σπούδασε Βιβλιοθηκονομία και προσφάτως απέκτησε και τον τίτλο από το εν
λόγω μεταπτυχιακό.
Αγανακτεί με όσα γίνονται αλλά συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως προϊσταμένη της ιστορικής βιβλιοθήκης της Κοζάνης και περιμένει να γεμίσει τα ράφια της με τις
δημιουργογραφές σας.

ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια κοπέλα που σπούδαζε δασκάλα, στο δεύτερο έτος. Στην
κοιλιά της είχε ένα κοριτσάκι που το έπαιρνε κάθε μέρα μαζί της. Ένα ζεστό πρωινό τόυ Ιούνη
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αντί να πάει να δώσει εξετάσεις γέννησε το κοριτσάκι. Το είπανε Ελένη.
Στην Ελένη άρεσαν πολύ η θάλασσα, η μουσική και τα παραμύθια. Έτσι, η μαμά της τής
έμαθε να διαβάζει πριν πάει στο σχολείο. Από τότε και μετά διάβαζε μόνη της. Συνέχεια.
Όταν τελείωσε το σχολείο, σπούδασε Φιλολογία για να μάθει περισσότερα παραμύθια. Έκα
νε κι ένα μεταπτυχιακό.
Τώρα είναι καθηγήτρια και μαθαίνει στα παιδιά παιχνίδια με λέξεις. Εξακολουθεί να αγα
πάει τη θάλασσα, τη μουσική και τα παραμύθια. Κάνει και ένα ακόμα μεταπτυχιακό για να
μπορεί να γράφει τα δικά της παραμύθια.
Και, αφού το παραμύθι της ζωής της δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ελπίζει πως θα έχει
καλή συνέχεια και όμορφο τέλος. Και ότι θα ζήσουμε όλοι καλύτερα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η.ΤΑΡΤΑΡΑ

Γεννήθηκε στις 20 Απριλίου του 1984 στην Κοζάνη. Σπούδασε νηπιαγωγός στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας. Συνεχίζει τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο «ΠΑΛΑΤΙ». Εργάζεται ως νηπιαγω
γός σε Δημόσιο σχολείο.
Θ Ο Δ Ω ΡΗ ΣΤΟ Λ Η Σ

Γεννήθηκα το 1980 στην Αθήνα. Τελείωσα Οικονομικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Γράφω από το 1990. Γράφω συχνά μέσα στη βδομάδα, όλο και πιο συχνά από την
πρώτη βδομάδα που πρωτοέγραφα, όμως με πιο βραδινούς ρυθμούς.
ΓΙΩ ΡΓΟ Σ ΤΣΑ Ν ΤΑΚΗ Σ

Κάποιοι λένε «καλύτερα να μας διαβάζετε, παρά να μας βλέπετε». Εγώ προτείνω να μας δεί
τε, πρώτα απ' όλα. Να μας διαβάσετε, αφού σας αρέσουμε. Και καλά θα ήταν να μας αγορά
σετε κιόλας (το πιο σημαντικό) όταν θα εκδώσουμε βιβλίο. Επίσης να αναφέρω, πως λόγω
του ότι είμαι μεσογειακός χαρακτήρας, δηλαδή μια μίξη από καυτό ήλιο, θαλασσινό νερό
και λευκή άμμο, δυσκολεύομαι τους χειμώνες στη Φλώρινα, αλλά ευτυχώς οι ευχάριστες και
ενδιαφέρουσες παρουσίες του Πανεπιστημίου, αλλά και εκτός αυτού, με κρατούν σε ικανο
ποιητικές θερμοκρασίες εύκρατου κλίματος.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τ ΣΕΛ ΕΠ ΙΔ Ο Υ

Πώς σε λένε; Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις; Σου αρέσει το σχολείο;
Ποιον αγαπάς mo πολύ, τον μπαμπά ή τη μαμά;
Δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
Βιογραφικό παρακαλώ. Με φωτογραφία παρακαλώ. Έτη σπουδών και προϋπηρεσίας παρα
καλώ. Τίτλοι και αποδεικτικά έγγραφα. Επικυρωμένα όλα.
Είσαι ή δεν είσαι;
Δεν είμαι. Δεν είμαι ελέφαντας. Δε 8α γίνω μάλλον ούτε ρινόκερος. Κάτι άλλο;
Ταυτότητα, Ει, Εη και Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Άλλο;
Διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας, ασφαλιστική ενημερότητα, συντάξιμα έτη, ένσημα.
Άλλο;
Απορρίπτεστε. Λείπει η σφραγίδα από το έγγραφο τάδε της υπηρεσίας τάδε.
Υπογράψτε εδώ παρακαλώ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΧΑΛΗΣ
Σα μία λέξη μυστική
ή σιγανά ειπωμένη
μοιάζει η δική μου η ζωή
που ακόμα περιμένει

Να τη φωνάξω δυνατά
με τρόπο που τρομάζει
ή αν χωράει σε γραπτά
κάποιος να τη διαβάζει.
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Β ιογραφ tKA

ΡΙΑΦΕΛΕΚΙΔΟΥ
Ισορροπώντας ~ή μη- ανάμεσα στο πεζό και στην ποίηση. Εξερευνώντας το λόγο στις εκδοχές
του. Γλιστρώντας πάνω στους κανόνες ή αποδομώντας τους. Αλλάζω πλευρές που ονειρεύ
ομαι. Μπερδεύω τα χαρμάνια. Την τελευταία στιγμή ξεφεύγουν τα θαύματα. Απολαμβάνω
την απώλεια τους. Συλλέγω χαμένα στοιχήματα και λευκούς δρόμους. Όταν σηκώνει κεφάλι
καμιά ξεχασμένη προσδοκία την μπουκώνω ανθυγιεινές ψευδαισθήσεις. Εκεί στην οθόνη,
εκεί στο χαρτί, οι μικρές μουτζούρες, γράμματα, σημεία στίξης, οι μικροί κόσμοι μου. Την
ώρα που τους κοιτώ ξεσηκώνουν το βλέμμα μου και μου το ανταποδίδουν.
Εκδόσεις: Α) Παιδικά: Η μαγική κούπα (Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2004), Η Γιγαντούλα και οι επτά
Χιονάτες (Κέδρος, 2006), Ο άστεγος χορτοφάγος λύκος και το έξυπνο γουρουνάκι (Κέδρος,
2 οο6), Η νονά της'Σταχτοπούτας σε δράση (Κέδρος, 2 οο6), Β) Ποιητικές συλλογές: s) Τελεία και
παύλα (Γαβριηλίδης, 2005), Αυτά (Γαβριηλίδης, 2008). Συμμετοχή στην Ανθολογία με τίτλο
«Το καινούριο εντός ή πέραν της γλώσσας: Ανθολογία νέων Ελλήνων ποιητών» που εκδόθηκε
απ' την Hellenica και τις Εκδόσεις Γαβρίηλίδη (Αθήνα 2009).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Αθήνα: Απρίλιος, 1986.
Πολιτική Επιστήμη & Ιστορία και Ειδική Αγωγή
Τώρα στη Φλώρινα ή στην Αθήνα στο Καριμπού,..

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΙΝΙΤΣΗΣ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κρήτη σε μικρασιατική οικογένεια. Σπούδασε στο μεταπτυχι
ακό τμήμα Δημιουργικής Γραφής της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα
κεδονίας, στο Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών - ΑΠΘ (κατεύθυνση θεατρολογίας
με διπλωματική εργασία στη σκηνοθεσία), στη Scuola di Lettere e Filosofia - Universita degll
Studi di Genova, στη Δραματική Σχολή Θεμέλιο καί στη Σχολή Δημοσιογραφίας ΑΝΤι. Έχει
γράψει κυρίως θεατρικούς μονολόγους, μονόπρακτα και διηγήματα (short stories). Έχει με
ταφράσει για τη Σκηνή Τενεσί Γουίλιαμς, Γιόχαν Αουγκουστ Στρίντμπεργκ, Έλενα Σοπράνο,
Κάρλο Μικελστέτερ καιΧένρικ'Ιψεν. Εργάστηκε μεταξύ άλλων στο ραδιόφωνο (σύνταξη-εκφώνηση δελτίων ειδήσεων: GALAXY92 FM, εκπομπές λόγου: ERA / Ραδιοφωνικός Σταθμός
Ηρακλείου) και στον έντυπο Τύπο (CITY, Down Town, ET~Weekly / Ελεύθερος Τύπος, FAQ, ExodosIΕλευθεροτυπία κ.ά.) γράφοντας ως επί το πλείστον για το θέατρο. Εγκατέλειψε εγκαίρως
το επάγγελμα του ηθοποιού για να στραφεί καλλιτεχνικά στη σκηνοθεσία. Ιδρυτικό μέλος και
σκηνοθέτης της Ομάδας Παραστατικών Τεχνών προΤΑΣΗ, έχει ανεβάσει δεκατέσσερα έργα
με την Ομάδα, τα τρία εξ αυτών δικά του. Επίσης, έχει υπογράψει την πρώτη σκηνοθεσία
του νεοελληνικού έργου «Balance» στο Εθνικό Θέατρο / Αναγνώσεις 2008 και του ιρανικού
«Ρεπορτάζ Μήδεια» στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών / Φόρουμ Σύγχρονης Δραματουργίας
του ΙΤΙ 2010. Από τις Εκδόσεις Αιγόκερως κυκλοφορεί η πρώτη τετραλογία θεατρικών έργων
του υπό τον γενικό τίτλο Dominatrix. Σήμερα διδάσκει το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής σε
δημοτικά σχολεία της Ρόδου.

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
σελήνη στον σκορπιό στον δωδέκατο οίκο, για όσους ξέρουν,
για τους άλλους, Τάσος Λειβαδίτης: ο ουρανίσκος μου είναι
ένα μικρό κοιμητήρι όπου σαπίζουν
χιλιάδες ανείπωτα λόγια.

ΝΙΚΗΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
Η Νίκη Χαλκιαδάκη κατάγεται από την Κρήτη. Γεννήθηκε το 1980 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.
Αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση Γλωσσολογία.
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Β ιογραφ Ika
Εισήχθη με υποτροφία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή»
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ποιήματα της έχουν βραβευτεί σε πανελλήνιους
λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, και η ίδια κατέχει τον τίτλο «Artist of the year» επί δύο συνα
πτά έτη, 2009 και 2010, στην κατηγορία Ποίηση από τον Διεθνή Διαγωνισμό «interArtia». Σύ
ντομα η βιογραφία και αρκετά αδημοσίευτα ποιήματά της θα φιλοξενηθούν στις σελίδες του
γαλλικού περιοδικού Action Poetique. Η πρώτη της ποιητική συλλογή φέρει τον τίτλο Ο Έρω
τας του Pied de Coq. Δημιούργησε το «Dolls», μια θεατρική performance, βασισμένη στους
στίχους της πρώτης της ποιητικής συλλογής. Το μουσικό συγκρότημα «khaki naive» που δρα
στο Αμβούργο μελοποίησε ποιήματά της, που σύντομα θα κυκλοφορήσουν στην τελευταία
τους δισκογραφική δουλειά.

ΣΟΦΙΑ ΧΟΛΕΒΑ
Γράφω ταξιδεύοντας, αν και συνήθως γράφοντας ταξιδεύω. Γεννήθηκα στη Λάρισα ένα αυ
γουστιάτικο πρωινό του 1985. Σπούδασα στο τμήμα Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενη
μέρωσης του Τεχνολογικού Ιδρύματος Πατρών. Από το 2008 είμαι μέλος του Roots&Routes,
το οποίο είναι ένα διεθνές δίκτυο για την προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής πολυ
μορφίας στις σύγχρονες παραστατικές τέχνες και τα μέσα ενημέρωσης. Τον Μάιο του 2008
εκπροσώπησα την Ελλάδα ως media talent στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Μέχρι τώρα έχω
εργαστεί ως τεχνικός Η/Υ, ραδιοφωνικός παραγωγός, ρεπόρτερ σε τοπικές εφημερίδες κ.ά.
Είμαι ενεργή blogger από το 2005 και σίγουρα θα με βρείτε να ποστάρω σχεδόν καθημερινά
στο http://scho!eva. blogspot. com. Μ' αρέσει να γράφω μόνη μου, παρέα με κίτρινες τεκίλες
και τσάι ροδάκινο, να γρατζουνάω την κιθάρα μου και φυσικά να ταξιδεύω.
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Α ντί Ε π ίλογου

o μέγα υπερωκεάνειον σκάφος το οποίον έμελλε να αποπλεύσει
Χαρά
από τον λιμένα της Φλωρίνης εντός ολίγων ημερών και το οποίον
είχε δοκιμασθεί εκιτυχώς τα τέσσερα προηγούμενα συναπτά έτη,
Νικολακοποίιλου
ήτο αγκυροβολημένον εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
Ήδη είχε φ 9 άσει η 29η Οκτωβρίου 2010 και την επομένην επρόκειτο να Λάβει χώραν ο απόπλους. Την ίδιαν ώραν ένα μεγάλο πλήθος με
ταπτυχιακών φοιτητών συγκεντρωμένον εις την προκυμαία ατε'νιζε
με δέος τον κολοσσόν της γνώσεως. Μεταξύ των Θεατών που ανέμεναν
να επιβιβαστούν στο σκάφος ευρίσκοντο βεβαίως παιδαγωγοί νεώτατοι και ωριμότεροι, νεαραί χαρίεσσαι δεσποσύνες καθώς συνοφρυω
μένοι μυστακοφόροι νεαροί και μεσήλικες άνδρες, άπαντες αδημονούντες να εντρυφήσουν εις το μέγα της Δημιουργικής Γραφής μυστήριον,
«Πόσα χρόνια θα κάνουμε να πάρουμε το πτυχίο, Κωνσταντίνα;»
ηρώτησε με δροσερή φωνή μια ανύποπτος κόρη την κυρία Πίστα.
«Μέχρι να ξεμπερδέψουμε με τις εργασιούλες που θα μας αναθε
σουν, ψέξε μου και γλίστρησα» απάντησε με την συνήθη αυθορμησίαν
της η κυρία Πίστα.
«Νομίζω δυο με τρία χρόνια, μπορεί και τέσσερα» απάντησε με
φιλοπαίγμον μειδίαμα η κυρία Ντασκαγιάννη, η οποία ετυγχανε να
ευρίσκεται παραπλεύρως, «Εις το μεσοδιάστημα 9 α το γλεντήσουμε
δεόντως εννοείται» συμπλήρωσε.
«Ευτυχώς, διότι αυτό το βαπόρι είναι πολύ ωραίο, και δεν θα ήθε
λα να τελειώσει γρήγορα το ταξίδι» απηντησε γεμάτος ζέση ο κύριος
Σιάντσης, νεαρός γενειοφόρος ιατρός ψυχικών νοσημάτων εξ Εδέσσης.
Τοιαύτην άποψιν εφαίνοντο να ασπάζονται άπαντες οι παρευρισκόμενοι.

T

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στο τρίτο τεύχος του Λεξηίαηί/ είναι το χρο
νικό αυτού του ταξιδιού. Το ημερολόγιο καταστρώματος. Συνταξιδιώτες
σε αυτό το ταξίδι και έμπειροι καθοδηγητές μας υπήρξαν οι δάσκαλοί μας,
ο Μίμης Σουλιώτης, η Σοφία Νικολαΐδου, ο Γιώργης Γιατρόμανωλάκης, η
Πενυ Φυλακτάκη, ο Κωνσταντίνος Ντίνας, ο Θόδωρος Παπαγγελής, ο Τίτος
Πατρίκιος, ο Νόσος Βαγενάς, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, ο Στρατής Χαβιαράς,
ο Θανάσης Βαλτινός, η 'Εφη Παπαγεωργίου, η Σαβίνα Γιαννάτου, η Ελένη
Μπούρα. Θερμες ευχαριστίες είναι το ελάχιστο που μπορούμε να τους
απευθύνουμε. Το να πούμε ότι μάθαμε πολλά είναι λίγο. Τελικά αυτό που
αξίζει πράγματι είναι το ταξίδι. Το ότι επιβιβαστήκαμε και «βγήκαμε στον
πηγαιμό» είναι κάτι που μας κάνει να νιώθουμε ιδιαίτερα προνομιούχοι.
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Το ΛεξηΐαηίΙ
To τέταρτο τεύχος του ΛεξηΐαηίΙ είναι γεγονός
και το κρατάτε ήδη στα χέρια σας. Το περιοδικό
των ασκούμενων συγγραφέων είναι η απόδειξη
ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής
Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως
μοναδικό και πρωτοπόρο στην Ελλάδα συνεχίζει
σταθερά στον τέταρτο χρόνο λειτουργίας του, παρά
τις όποιες άτυχες στιγμές βρέθηκαν στο διάβα του.
Σε αυτό το τεύχος φιλοξενούνται κείμενα που
είναι αποτέλεσμα εργαστηριακών ασκήσεων και
γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο
Πρόγραμμα, μέσα στις αίθουσες ή έξω από αυτές,
από επίδοξους και μη -αλλά σίγουρα ασκούμενουςσυγγραφείς, δευτεροετείς και πρωτοετείς φοιτητές
τουΤμήματος.
Μέσα από τα κείμενα που βρίσκονται στο
τεύχος αυτό, θα έχετε την ευκαιρία ως ιδανικοί
αναγνώστες ν' ανακαλύψετε εικόνες, συναισθήματα

και εμπειρίες που έλαβαν μέρος καθ' όλη τη
διάρκεια της φοίτησης στο πρόγραμμα. Τη συνεχή
δημιουργική διάθεση, τις νέες λογοτεχνικές
εμπειρίες, τον κόπο και την κούραση των μεγάλων
αποστάσεων, τις φιλίες που δημιουργήθηκαν, τον
σεβασμό σε αγαπημένα πρόσωπα, την οινοποσία και
τα κεμπάπ της Φλώρινας, τη λατρεία του «ειδώλου»,
το τσιγάρο και τα πηγαδάκια στα διαλείμματα, την
επίπονη αποδόμηση του μυαλού μας, και πάνω απ'
όλα τη συνεχή ανυπομονησία μέχρι την επόμενη
συνάντηση.
Μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις. Όμως
μερικές φορές, αρκούν μόνο δυο-τρεις αράδες
αποτυπωμένες στο χαρτί για να αποδώσουν με
σφοδρότητα στον αναγνώστη τις πιο ζηλευτές
εικόνες. Και επειδή οι λέξεις λειτουργούν ως
φάρμακο για τη θεραπεία της ψυχής και του νου,
σας προτείνουμε μια νέα συνταγή. Το ΛεξηΐαηίΙ, σαν
εναλλακτικό φάρμακο κατά της «παράνοιας» της
εποχής μας.
ΓΞώργιος Τσαντάκης

2

Οι μέρες της ευτυχίας πέρασαν
και 8εν το ξέραμε,
στο εξής πρέπει να ευτυχήσουμε στη 8υστυχία,
να την κάνουμε να μπάζει από ευτυχία,
να της μοιάζει
σαν η καλύτερή της εφε8ρεία.

Μίμης Σουλιώτης «Καλές Μέρες»

Χειρόγραφο κείμενο του Μίμη Σουλιώτη, Γράφτηκε
την Άνοιξη του 2 0 0 5 , πριν την δημιουργία του
Μ εταπ τυχιακού Προγράμματος, για να χρησ ιμοποιηθεί
ως πρόλογος σε έντυπο που επρόκειτο να δημοσιευθεί
με ασκήσεις δημιουργικής γραφής ενηλίκων
εκπαιδευόμενων , σε Πρόγραμμα Λημιουργικης Γοαφης
στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στα Γιαννιτσά. Ο
Μίμης Σουλιώτης συμμετείχε ως επισκέπτης εισηγητη'ς,
ύστερα από αίτημα της Μαρίας Ζωγράφου-Τσαντάκη
(σχολικής συμβούλου, εκπαιδεύτριας και υπεύθυνης
του Προγράμματος). Το έντυπο αυτό τελικά δεν
δημοσιεύθηκε και έτσι ο πρόλογος του καθηγητή έμεινε
αδημοσίευτος για να βρει σήμερα τη θέση του στο
«Λεξητανίλ».
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Παπαδόπουλος
Χρίστος

στα ερείπια του Παπαστράτου
(στη μνήμη του Μίμη Σουλιώτη, ποιητή δεινού και καπνιστή)
Λόγια βαριά μου σίδερα και λόγια φτερωτά μου
Να, η καρδιά τι έπαθε για ένα παραμύθι
Μία φορά κι έναν καιρό είδε τον έρωτά μου
Έτρεξε στο κατόπι του και βγήκε από τα στήθη.
Πήγε από δω, πήγε από κει η νεραϊδοπαρμένη
Του 'χτίσε ένα όνειρο να μείνουν μέλι-γάλα
Είπε να γίνει φυλακή για τούτον τον Αρμένη
Του 'φερε δάκρυ για νερό, μα 'χε στο νου του άλλα.
Πίστεψε πως τον έδεσε του νου μου η ξελογιάστρα
Κερνά κρασί το αίμα μου και το κορμί μου άρτο
Κι εκείνος που της έταξε τον ουρανό με τ' άστρα
βγάζει μ' ένα φτερούγισμα το παραμύθι σκάρτο.
Στη στάχτη του παραμυθιού και της δικής της στάχτης
Μετράει στο τασάκι της τα αποτσίγαρά του
Η Χαλιμά που έχασε μια νύχτα τον Σεβάχ της
Τον ψάχνει στα ερείπια τώρα, του Παπαστράτου.
Χρόνια βαριά τσιγάρα μου, χρόνια του έρωτά μου,
Να, η καρδιά πώς πλήρωσε τα λάθη και τα πάθη,
Φυσά και κρύβει στον καπνό λόγια αφανέρωτά μου
Στη φυλακή που κλείστηκε για να μην κακοπάθει.

Κάιρο 27/11/2012
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Αστέριος Μαυρουδής

φούγαρον με σίγαρον
Τω Σουλιώτη

Ω καψερόν μου σίγαρον τις σ' έδωκεν την λάβαν
Τις σ' έδωκεν ιη ν δύναμιν και με φλογίζεις κάψαν
Μην έλαβες την δύναμιν και χώρα με φλομώνεις
Και με την νικοτίνη σου ρητά με εξοντώνεις;
Είπε μου σίγαρον διαχί παρηγοριά σ' έχω
Αφού ποθώ το τσίπουρον, στην πίσσα να απέχω
Είπε το σίγαρον μου πριν ολότελα ία χάσω
Και εις την απελπισίαν μου πολύ πικρά θα κλαύσω.

εν Σουρωτή 2012 μΧ

ποίηση σαν παιχνίδι. Έτσι επέλεξε να τη διδάξει η Ζωή Σαμαρά
και... παίξαμε μαζί της με απροσδόκητα αποτελέσματα.
Μιμηθήκαμε γνωστούς ποιητές, γράψαμε όπως εκείνοι, τους
παρωδήσαμε χωρίς χλεύη, αλλά με σεβασμό, ψάξαμε τα δικά μας
ποιητικά μονοπάτια, προσπαθήσαμε να κόψουμε και να ράψουμε τον
ποιητικό μας οίστρο σε μόλις 33 λέξεις. Η διαδικασία απολαυστική,
απελευθερωτική, αποκαλυπτική, αλλά και επώδυνη. Από τη θέση,
τη σύνθεση και την αντίθεση, στην ανατροπή της σειράς, από τα
χαϊκού και τον παραδοσιακό στίχο σε σχήματα ανατρεπτικά, από την
επινόηση των δικών μας ασκήσεων στην πάλη με τις λέξεις. Ποιητικά
παιχνίδια, που απαιτούσαν επιχειρήματα και αιτιολόγηση, δοκιμές
που ανέδειξαν ποιητικά ψήγματα που ούτε ξέραμε πως βρίσκονταν
εκεί. Και πάνω από όλα η λατρεία για την ποίηση, που από μάθημα
έγινε πείραμα στους δοκιμαστικούς σωλήνες των εργαστηρίων της
Φλώρινας.

Η

Βασιλειάδου Πηνελόπη

Π Α Ρ Ω ΔΙΑ

Παιδί θα πει

Μια μέρα θα βγάλω τους ψήφους στον δρόμο

να ταξιδεύεις με καρυδότσουφλο

εν δυο, εν δυο, εν δυο

πληοίστιο και με λιγοστό πλήρωμα

-αλτ! Τις ε ι;. Εν δυο, εν δυο

σε αγνώστους ωκεανούς.

σκυφτοί, σταυρωμένοι

Να κρατάς το τιμόνι σα να χεις πείρα χρόνων,

να ροβολούν των πολιτικών τη στράτα

να ταξιδεύεις χωρίς πυξίδα

με το χέρι στη μέση, εν δυο, εν δυο

-όχι γιατί δεν την χρειάζεσαιαλλά γιατί δεν έχεις ανακαλύψει ακόμα
στο νησί των θησαυρών, το σεντούκι,

μια μέρα, θα Βγάλω τους ψήφους στον δρόμο
να εισπνεύσουν
την ελληνική πραγματικότητα.

το σφραγισμένο με χίλιες κλειδαριέςγια να τ' ανοίξεις πρέπει να βρεις τα κλειδιά,

Βελώνη Σταυρούλα

να τεντώσεις τα δάκτυλά σου και

ΜΗ

να τα δράξεις στην παλάμη σου
Και αν είναι ασήκωτο το βάρος είναι

θυμάμαι.

γιατί

Οδός κρυφή,

οι γραμμές του χεριού σου βάθυναν,

άρνηση βίου,

σκλήρυναν με τα χρόνια.

ακατανόητη διάσωση,

Αλλά, εσύ, μάχεσαι να ανοίξει

άβολη και άηχη παράδοση,

και η τελευταία κλειδαριά'

για ποια ζωή μιλάω ...

Δεν θα τα καταφέρεις

Ύφανση γλώσσας ουσίας

Αν

στ' ανούσια.

δεν ξεχύσεις τα γκρίζα σου μαλλιά
και δεν πιστέψεις στο βαρύθυμο κορμί σου.

Ακούραστοι δολοπλόκοι

Τότε η κλειδαριά θα ανοίξει

διχόνοια σκορπίζουν.

και εσύ θα μπεις στο καρυδότσουφλο,
έστω και μόνος σου,

Αθλιοι υλοτόμοι σωμάτων,

με την πυξίδα στα χέρια.

ψυχών,

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟ ΥΡΓΙΚΗ

αναπνοών.
Απάνθρωποι,

θυμήσου!

μαγικά προσκυνήματα άτιτλα

Κοίτα τους στα μάτια,

κοάζουν.

θα φύγουν!
Όχι αναίμακτα,

Παραίτηση.

αλλά θα φύγουν.

Πίστη φυγάς.

Κι α ύ ριο ...

Σύρω κώδων
για να δουν

Κατρανιά Δήμητρα

παράταιρη πληγή

ακροστιχίδα

αποστασιοποίησης.

Αυτοπροσωπογραφία

Μη.

Δεν θα κοιτάξω την ζωή στα μάσα.
Ήταν βαρύς ο πόνος του πρώτου αναστεναγμού.

Ποιοι φωνάζουν «όχι» στην αρπαγή;

Μόνη ανέβηκα το τελευταίο σκαλί, και,
Ηττημένη τώρα, πάλι το κατεβαίνω.

Σαρκοφάγο κυκλώνουν
πριν την οργή μας.

Τα πλήγωσα τα χέρια μου. Και τώρα τα λευκά,
Ρούχα, λουλούδια, όνειρα του τελευταίου ύπνου,
Αχρηστευτήκανε.

Αλληλοσπαραχθήκαν ξανά
οι δικοί μας ανόητα.
Παλιό παιχνίδι γνωστό

Κολοβελώνη Γεωργία

και τόσο πρόσφατο,

θέμα: Δημιουργώ ένα δικό μου πρωτότυπο
ποίημα, με αφορμή έναν αγαπημένο στίχο

το απλώνουν πάλι.
Μη
τσιμπάς!

Νοσταλγία
θα βρέχει
Μια μέρα σαν όλες τις άλλες

Νους απών
αηδών φτηνών.

Μια γυναίκα θα σηκωθεί αργά από τη λήθη
θα χτενίσει κόκκινες τις αναμνήσεις της
Στη σιωπή

Μη κοιτάς χαμηλά,
κοίτα τους στα μάτια.
Φτύστους! Αντιστάσου!
Να φοβηθούν να φύγουν
κι αύριο η αρχή όμορφη
σαν καμιά άλλη.
Αυγή χρωμάτων καθαρών,
τραγούδι αλλιώτικο καθαρτικό,
άσπιλων αλαλαγμών.

θα κοιτάξει για λίγο τους περαστικούς
Πίσω από το θλιμμένο τζάμι της
Και θα πεθάνει
Έχοντας ζήσει
Μονάχα στα όνειρά της
Μακριά ο ήχος μιας φυσαρμόνικας
θα αθωώνει
Όλους τους καθημερινούς μικρούς θανάτους

Ψηλά τα οράματα
κάνουν κύκλους,

Μίμηση

ακολουθώ της φοράς τους

Μια λ έξη ...

την κραυγή.
Αν μια φορά μαζί τους στην κόλαση,
φαντάσου αλλού!

Μια λέξη
Κι άλλη λέξη
«Φυλακίστε τις λέξεις»

Μη λοιπόν
μ η ...
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(Ποιος τις κυνηγά και γιατί;)

ΠΟ ΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΧ Ο ΥΡ ΓΙΚ Η

Στεκόμουν στο όνειρο ακίνητη

Ποιητική ακροστιχίδα (Βαρέθηκα)

Ανάμεσα σε πλήθος λέξεων
Σε φωνήεντα και σύμφωνα
Καμιά δεν ενέδωσε
Ζήτησα κι άλλο ουρανό

Βούτηξα, χωρίς κολύμπι να γνωρίζω.: :
Άραγε επιπλέεις δίχως γνώση;
Ραστώνη η ζωή όσο κερδίζω.
Έχει τον τρόπο όταν χάσω να με λιώσει,
θέλω να μάθω ποιος τη δύναμη μοιράζει.

Ήταν για μένα μια πικρή διαπίστωση

Ήλιος ψηλά ή μήπως είναι το σκοτάδι;

Εγώ δεν επέμενα

Κλέος ερώτων μέσα μου ενσταλάζει

Λεν είχα καμία πια αντοχή

Αναρωτιέμαι αν ακολουθεί το χάδι.

Αυτές με προσπέρασαν
Λεν κινδυνεύανε πια από μένα

Παρωδία

Η ποίηση...
Η ποίηση
Κι άλλη ποίηση
«Φιμώστε τους ποιητές»
(Ποιος είναι σήμερα ποιητής;)

Ποίημα στην άσκηση θέση-αντίθεσησύνθεση
Ύλη μασίφ στέκεται αυστηρή.
Μόνο αέρας μένει να περάσει.
Το βάρος ικανό να αντισταθεί.
Κάθε μικρότερο να το χλευάσει.
Κομμάτι μόνο, ψάχνεις για παρέα,
κάπου για να χωθείς, να ξαποστάσεις,
στέγη δεν μπόρεσες να βρεις,

Σταθείτε στις επάλξεις φρουροί

από το όλον πήρες αποστάσεις.

Ανάμεσα σε επίδοξους ανόητους
Σε ακατάπαυστες φλυαρίες

Στο όλον έριξα το λίγο,

Κανείς δεν πτοείται

όπου κενό, να το γεμίσω,

ϊερνάνε συνεχώς καινούριες λέξεις

έκλεισα τρύπες, χαραμάδες,
στο όλον να ξαναγυρίσει πίσω.

Ήταν για την ποίηση μια φοβερή δοκιμασία
Αυτοί δεν υποχώρησαν

Δεσμό στη Β' φάση του

Είχαν πολλήν έπαρση να ξοδέψουν
Αυτή δεν αντιστάθηκε

Στο ικρίωμα. Σκοινί φτιάχνει θηλιά γύρω

Λεν είχε τίποτε να φοβηθεί

απ’ τις λ έξεις.

Από τους επηρμένους

Εκεί η επίκληση στο μέταλλο.
Να λύσει τους καρπούς, τους αστραγάλους.
Να ανατάξει γόνατα και ώμους.
Εκεί η επίκληση στον δικαστή.

Μαθιοπουλου Μαρία

Παρωδώντας τα "Τείχη”
Χωρίς πρόθεσιν, χωρίς σκοπόν, χωρίς αιτίαν,
μεμιάς και σιωπηλά εντός μου χάθηκαν οι στίχου
Και κάθομαι και αναρωτιέμαι τώρα εδώ.

Να λυπηθεί το στόμα και τη γλώσσα.
Να λούσει τα μαλλιά.
Να αλλάξει, όχι απόφαση, μόνο τον φόδο.
Τον θάνατο στα μάτια να κοιτάξω.
Έτσι του πρέπει του ανθρώπου να
τελειώ νει.

Άλλο δεν συλλογιέμαι: το είναι μου σπαράζει αυτή η

Διότι ποιήματα πολλά να γράψω είχον.
Α όταν χάθηκαν οι στίχοι πώς να μην προσέξω.
Αλλά δεν ένιωσα ποτέ γράμμα λανθάνον ή συλλαβή.
Αποτόμως μ' άφησαν από την έμπνευση έξω.
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Γκόρα Ελένη

ελληνορωμαϊκές απόψεις

Όχι
ο Genius Albus κρατά
Σε θέλω χώρα!
Η άρνηση
μαχαίρι στην εγωιστική σάρκα

την αναμμένη δάδα
ο Genius Alter κραδαίνει
την σβησμένη δάδα

λερώνει το πουκάμισο
-εκείνο το γαργιασμένο-

ανάμεσα το παίγνιο, πλατωνικό

εξαγριώνει το τέρας.
Εκδίκηση τώρα η άρνηση

στο ερεβώδες δάμασμα

επιτίθεται στην επαναστατημένη σάρκα

του σκοταδιού,

αυτή τη γκρίζα όπως η θλίψη της.
Στο φως της νύχτας
λάμπουν οι σταγόνες.
Α π ' το όχι.
Εξ αιτίας του όχι.

πεισματική αναζήτηση
του Αλλου,
απόλαυση
στο

Η ουτοπία του εαυτού μου
Αν δεν ήμουν εγώ

πάθος του
χρυσού κρανίου

και ήμουν κάτι άλλο,
θα 'θελα να 'μουν
ζάχαρη

Θανασούλας Ανδρέας

ή λεβάντα.

Δεκαπεντασύλλαβο

Κι αν ήμουν εκεί ψηλά

Σκουριές κι αλάτι

ένα κερί.
Κι αν ήμουν κάτι μόνιμο
ένα χαμόγελο.

Στις αλυκές βουτούν ψωμί μ' αλάτι στην πληγή τους
και καταπίνουνε ωμή οι άστεγοι τη λήθη
Της Αριάδνης έκλεψαν οι δαίμονες τους μίτους
και στεναχώριες έδρεψαν κι αγκούσες για τα πλήθη

Ευαγγελοπούλου Αγάθη

Ποίηση
ο γείτονας φορά μισό παπούτσι
αυθαδιάζει ο ήλιος
κάθε μέρα
τα όνειρα
έχουν αυτονομηθεΐ
στις κολόνες στο ύψος των ματιών
φυτρώνουν κηδειόχαρτα
οι παπαρούνες εννοούν να
φυτρώνουν
στα χέρια σου
εκείνος ο γίγαντας
πού
να πηγαίνει
τα δεσμά-εδώ, τα δεσμά της ύπαρξης
Λ έξεις: 33
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νωρίς τα βγάλαν τα φιλιά χωμένα μες την πλάνη
δεν είπαν όμως μια μιλιά που τους λυγμούς γιατρεύει.
Πετάν στο βράχο μια θηλιά μα το σχοινί δε φτάνει
μπροστά στου Σκύρων τη σπηλιά που τη ρεβάνς γυρεύει.
Σχόλασαν. Παύει να κτυπά εργάτης στο καρνάγιο
κι ανάποδα φτεροκοπά και σκούζει κουκουβάγια
ποιοι ξέρουν ψέματα να πουν να κάμουνε κουράγιο
σειρές αθώων που θρηνούν στο μνήμα του κανάγια.
Σκουριάσανε τα κλάματα επάνω στο κρεβάτι
Αγάπες, λόγια, τάματα, λεμονανθοί και κρίνοι
Δεν τσούζει πλέον τους αρμούς στα δάκτυλα τ' αλάτι
αφού δαιμόνους και θεούς κανείς δεν τους διακρίνει.

Ποίηση
Ιορδανόπουλος Δημήτρης

Ναύτες και άλλος κανείς

Ποίημα σε δεκαπεντασύλλαβο

Δεν είχε πιο καλούς πελάτες απ' αυτούς

και

Σ τιχο υρπ κη

0 χρόνος
Είναι άραγε φίλος μας ή μήπως είναι εχθρός
Όχι, δεν είναι φίλος μας, ούτε και είναι
εχθρός

Κορρού Ελένη

Τοπίο εντός
Χάρτινος τοίχος. Σκοτεινιά

Είναι άραγε άνθρωπος ή μήπως είναι θεός

Ταινίας ή περιοδεύοντος θιάσου, σκηνικό

Όχι, δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι ούτε

Μόλις έσβησαν τα φώτα

θεός

Οι σκιές άφησαν τα ίχνη τους
Σα να βρίσκονται εδώ, όλοι τους

Είν' η αφετηρία εδώ ή ο τερματισμός
Όχι, δεν ξεκινά εδώ, ούτ' έχει τέλος αυτός

Το γέλιο, οι φωνές, το τραγούδι τους
Κραυγές και ψίθυροι χαραγμένοι στη μνήμη
Σε τούτη εδώ τη γωνιά μη περιμένεις τίποτε πια

Μιμούμαστε τον ποιητή

Συντελεσμένος χρόνος
Όνειρα αφημένα στον απέναντι τοίχο

Ένας ψεύτης

Μετά το χειμώνα, πάντα ακολουθεί η Άνοιξη

Κι άλλος ψεύτης

Τυπική διαδικασία

«Κρεμάστε τους ψεύτες»

Πάντα, στο τέλος της παράστασης σβήνουν τα φώτα

(Ποιους κατηγορούσαν και ποιοι;)

Κάτι όμως πάντα μένει

Στεκόμουν στη θέση μου, ασάλευτος

Οι σελίδες του ημερολογίου έδειχναν 16 του Μάρτη

Ανάμεσα στο έξαλλο πλήθος

Την άλλη Κυριακή παίζει η ομάδα

Στις φοβερές κραυγές

Εντός έδρας

Κανείς δε μ' ακούμπησε
Άναψα κι άλλο τσιγάρο
Ήταν για μένα μια βαρετή ιστορία
Εγώ δεν ασχολιόμουνα
Δεν μπορούσαν πια να μ 'επηρεάσουν

Παραδοσιακό
Της αγάπης το μαντίλι
Σου 'δωσα να το φυλάξεις
Ρόδι γλυκό τα δυο σου χείλη
Λευκό πουλί μη μου τρομάξεις

Άξιος εμπιστοσύνης κανείς
Δεν ήθελα καμία σχέση μ' αυτούς.

Μα εσύ σαν χελιδόνι
Βιάστηκες να προσπεράσεις

Παρωδία
Ένας ναύτης
Κι άλλος ναύτης
«Ψαρέψτε τους ναύτες»
(Ποιους θα ψάρευαν και ποιοι;)

στης αγάπης το μπαλκόνι
τη φωλιά σου να ξεχάσεις
Σου μηνώ με το αηδόνι
φως μου να ξανάλθεις πάλι
μοσχομυριστό γλυκό κυδώνι
η τρυφερή ζεστή σου αγκάλη

Στεκόμουν στη θέση μου ακίνητη

Όμως το κόκκινο μαντίλι

Προτάσσοντας το πλούσιο στήθος

Στέλνεις να μου φέρουν πίσω

Παντού ανυπόμονες κραυγές

Και της θάλασσας κοχύλι

Κάποιος πονηρά μ' ακούμπησε

φως μου να σε νοσταλγήσω

Είπε: "Εσένα θα πάρω"
Παράγγειλα του αηδονιού
Ήταν για μένα γνωστή η ιστορία

Να σού 'φερνε το μήλο

Εγώ δεν κοιμόμουνα

Τον ήλιο του μεσημεριού

Δεν είχα έννοια παρά να μου γνέψουν

Να με 'χεις πάλι φίλο
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Κουσλης Χρήστος

Καβανόζης Κώστας

Με τον αγαπημένο στίχο

Από τα χοϊκού του Σεφέρη

Τρίτος Αύγουστος

Στάξε στη λίμνη

Παράξενες μέρες, όλα ανάποδα

μόνο μια στάλα κρασί

τόσο ωραία

και σβήνει ο ήλιος.

Τα πουλιά κολυμπούν ανάσκελα
στα ποτάμια

Τα δάχτυλά της

Το φεγγάρι ασελγεί στη μέρα

στο θαλασσί μαντήλι

με πάθος

κοίτα: κοράλλια.

Τ' απογεύματα μυρίζουν άνοιξη
κι αμαρτία

Α.

Οι θεοί τους ναούς εγκαταλείπουν

Μια στάλα ήλιο

να σωθούν

στο κρασί στάξε μόνο*

Τα παιδιά, παλιοί σοφοί,

μεταλαβιά του

δίνουν χρησμούς
«Όταν μιλάει η αταξία...»

Στα δάχτυλά της

Και ο Τρίτος Αύγουστος, ο πιο ζεστός,

το θαλασσί μαντήλι

ορίζει

πλατιά θάλασσα

«Η τάξη να σωπαίνει».
Β.

Το παιδί που θα ήθελα να είμαι πάντα

Μια στάλα μόνο

Ξύπνημα

κρασί μας είπες θα πιεις
κι εσύ ήπιες λίμνη!

Να πετάξω στην άκρη
του δασκάλου τα ρούχα

Τα δάχτυλά της

τα βαραίνουν τα «μη»

στα δάχτυλά του πλέκει

τα νοτίζουν τα «πρέπει».

η γυναίκα σου.

Να βουτάξω σε πέλαγος
με δελφίνια τριγύρω

Τα δικά μου χοϊκού

να ξυπνήσω απ' το όνειρο

Βουνά στης λίμνης

με αρμύρα στα χείλη.

τα αμίλητα νερά
ο ήλιος έριξε

Να μυρίσω στον άνεμο
ευωδιά από χιόνι

Μες στον αέρα

και ν' αρπάξει η ανάσα μου

της πιάνει τα μαλλιά

τρελαμένες νιφάδες.

με το μαντήλι της

Να παλέψω με γίγαντες

Στάλες στα τζάμια

στην αυλή του σχολείου

Ψιχάλες πρώτα βαριές,

που θα έχουν ονόματα

Ψηλά σύννεφα

της παλιάς μου παρέας.
Στα χείλια της ο
Να φορέσω ξανά

πόθος μου μεθοκοπάει

τα κοντά παντελόνια μου

ανεκπλήρωτος

που ξυπνούν απ' το λήθαργο
τα «μπορώ» και τα «θέλω».

11+

Ποίηση
Τα δεσμό: 33 λέξεις

κ α ι Σ τιχο υργικη

Κωτσόπουλος Μιχαήλ
Ακροστιχίδα αγαπημένου προσώπου

Εδώ μένω, μου είπε
Με ίο χέρι ίου μου 'δείξε ία τσιμέντα

(Μ A Ρ I A Ν Ν Α)

Μια γάτα μάς κοίταζε με

Μου πε δίκιά σου πάντα θα 'μαι.

Το πρόσωπο φαγωμένο

Αν ο αρνηθώ ποτέ, θα σταματήσω να κοιμάμαι.

Ποντίκια, μου είπε

Ρίξε στην φλόγα του κορμιού μας κι άλλο λάδι

Τα τσιμέντα δεν τα περνάνε

Ιατρός κανείς να μην μπορεί να τα γιάνει.

Γύρω μας χάσκαν οι γκρεμοί

Από την κάψα την πολλή
Να μην διακρίνεται κορμί
Να είμαστε ο ένας με τον άλλον

Κλιγκάτση Μαίρη

Αγκαλιά κοντά στον χάρο..

Αμετάβατο
Γράφοντας για αρνήσεις

Νάνου Βασιλική
Ελληνιστί

Έπρεπε να μεγαλώσω, για να καταλάΒω
Πως το θανάτω θάνατον ποτάσας
Μοιάζει με πλεονασμό την ώρα του Μυστηρίου,
Όχι, πως θέλω να γλιτώσω από δαύτον
-τον Βίωσαν τόσοι πριν από μέναΜα η απώλεια δεν μεταφράζεται σε κίνηση.

(χρήση λίστας λέξεων που χρησιμοποιούνται
στη γαλλική γλώσσα και έχουν ελληνική ρίζα)
Μέτοικοι
Πρωταγωνιστές μιας βάρβαρης οπτικής
Δημαγωγοί μιας ιδεολογίας καταστροφικής
Αναλύουν
Μια ακυρολογία δογματική

Χάνω: ρήμα πένθους αμετάβατου.
Μαρασμός του διαλόγου
Μίασμα ενός κοινωνιολόγου

Κουταβάκη Αλεξάνδρα
Ποίημα σε δεκαπεντασύλλαβο

Κυρά κι αρχόντισσα

Παραλογισμός
Και η κακοφωνία όλων των ηγεμονιών
Διαλύει τα κριτήρια της αρμονίας

Έβγα στο παραθύρι σου κυρά να σ' ανταμώσω
να δω τα μάτια σου τα δυο, φιλιά να τα σταυρώσω

Πού είναι η δημοκρατία;
Όχι, είναι η αναρχία

να πάρω την εικόνα σου, σαν φεύγω για τα ξένα
παρηγοριά στη θλίψη μου, σε όνειρα χαμένα.
Στην ξενιτιά που τριγυρνώ, μακριά σου που πηγαίνω
κορμί που παραδέρνεται, ψυχή που ανασταίνω
μην τάχει και παραδοθώ και ξεχαστώ και μείνω
και μες τα καπηλειά μετά τον πόνο μου να σβήνω.

Μιλάμε για αναχρονισμό
Ενός παλιού ανταγωνισμού
Ενός δεσποτικού ηδονισμού
Αλλά, εδώ παλινδρομούμε
Σε ένα δίλημμα ναρκωτικό

Εσένα, την εικόνα σου, της ομορφιάς τη ζάλη
να φέρνω πάντα εις το νου ατού λογισμού την πάλη·
να γράφω σου ποιήματα μελίρρυτα καλή μου
για να κρατώ την πεθυμιά θερμή μες την ψυχή μου.
Να 'θρω ξανά στη θύρα σου, ξανά στο σπιτικό σου

θα υπάρξει όμως μια εποχή
Που ο ωκεανός θα είναι ονειρικός
Που η ατμόσφαιρα θα είναι πληθωρική
Και η αυτονομία μια λογική

να σ' αγκαλιάσω μάτια μου, να διώξω τον καημό σου'
να ενωθούμε εξαρχής φιλιά, κορμιά και μέλη
και μες την παραζάλη μας κανείς να μη μας μέλει.

Και εκεί θα είμαστε οι πολίτες του κόσμου.

Να πω στον κύρη σου μαθές πως θέλω να σε πάρω
κυρά κι αρχόντισσα μαζί με γάμο και κουμπάρο
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Αλά γαλλικά
Des Meteques

Στην τροχιά του εαυτού του
Μέχρι το τέλος του χρόνου
Στριφογυρίζει

Protagonistes d'une optique barbare
demagogues d'une ideologic catastrophique
on analyse
une acyroLogie dogmatique

Παπαγεωργίου Κατερίνα

Γραφή
Την πένα της γραφής μη τη φοβάσαι

Le marasme du dialogue
Le miasme du socioiogue
un paralogisme.

Απ ’την ψυχή κι απ 'την πνοή βγαίνει κι απ 'το είναι
σου
Τη σκάλισε η αδηφάγα τεχνική σου
θυμάσαι;

Et la cacophonie de toutes les hegemonies
dilue les criteres de I'harmonie
ou est la democratic ?
non, c'est L'anarchie.

Όταν σε κυνηγούσαν οι ερινύες της ενοχής
Το ατελεύτητο όνειρο
Και οι ανεκπλήρωτοι έρωτές σου
Όραμα δεν είχες τότε ούτε στόχο
Εμπότισαν πουκάμισο στο γαλανό αγέρι

On parle de anachronisme
d'un vieil antagonisme
un hedonisme despotique
mais, c'est un palindrome
a un dilemme narcotique

Μη γνοιάζεσαι
Οι στίχοι σου έπεα πτερόεντα
Στα ρωμαλαία νεύρα της σάρκας
Δεν έχει σημασία που ασπρίσαν οι κροτάφοι σου
Περνώντας τα καυδιανά δίκρανα
θα 'ναι πλούσιο το κεράς της Αμάλθειάς*

Mais il y aura une epoque
ou t'ocean est onirique
ou Tatmosphere est plethorique
ou L'autonomie est une logique.

Et La, on sera cosmopolite.

Παπαδόπουλος Μιχάλης

Τα δεσμό (33 λέξεις)
Ψυχρό γυαλί
το μαύρο της αγάπης το πετράδι
διπλοκλειδώνει της καρδιάς τα παραθύρια

Ντούλα Ιωάννα

ακονισμένο μες σχου φουστανιού την άκρη

1, Lipogramme

χαράζει αδιάκοπα

(λείπει το ω)

υψώνει τείχη - στερεί την τύχη

Μουσική καρέκλα

και βάζει τέλος στην ελεύθερη σου μοίρα

Δεν κοιμάται
Τσεκάρει ίο όνομά ίου

Παπαδόπουλος Χρίστος

Δε θυμάται

Παράδοση και ανατροπή

Μονάχα σφίγγει τη γραβάτα

Η Άνοιξη των Ελλήνων

Χαμογελάει
Δόντια σφιχτά

Την άνοιξη θα βρούμε σφαγμένα χελιδόνια,

Μάτια σχιστά

Βλαστάρια τσακισμένα με άγουρους ανθούς,

Άκρα που δέθηκαν κόμπος

Σημαίες λερωμένες με αίμα στα μπαλκόνια

Στην άκρη του νήματος, φόβος

Στον ήλιο κρεμασμένες μ' ανάποδους σταυρούς.

Στο σκοτάδι
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Μόνος

Την άνοιξη θα βγούμε αγρίμια στις πλατείες

Με μουσική υπόκρουση

Με όλη μας τη γύμνια χωρίς περιστροφές

Την καρέκλα στο κέντρο

Νεκροί που συνοδεύουν τις ίδιες τους κηδείες

Ανύπαρκτη

Με πρόσωπα θλιμμένα-ψυχές Μαγδαληνές.
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Την άνοιξη θα πούμε to εμβατήριό μας

Αυτά που περιμέναμε δεν έγιναν.

Και «ω, γλυκύ μου έαρ» στον κόσμο θ' ακουστεί

Και για το απροσδόκητο

Στη φάλτσα μας εικόνα, στο εγερτήριο μας

βρήκε τρόπο ο θεός, (σύνθεση)

Ερίφια στη σούβλα και κάρβουνα μαζί.
Την άνοιξη, αν ζούμε, οε πείσμα όλων εκείνων
Των φραγκολεβαντίνων και των ιθαγενών
Μπορεί και τ' Άγιο Πάσχα, τα πάσχα των Ελλήνων
Το φως φωτιά να φέρει κι ανάσταση εκ νεκρών.

Ο κανόνας του «αφού»
Αψού η αγάπη ενός πράγματος συνίαταται στην
κατανόησή της τελειότητάς του (Σπινόζα).
Αφού είναι άνοιξη γιατί τα δέντρα γύρω είναι γυμνά;
Αφού δεν μπορείς να ορίσεις την εικόνα γιατί
αναλώνεσαι σε ένα ακυρωμένο πρόσωπο;

Παρασύρη Μαρίζα

Αφού γράφεις στη γλώσσα του έρωτα γιατί αναλώνεσαι

(Ατιτλο)

στην αρχαιολογία της σιωπής;
Αφού ζεις σ' ένα παρόν επιτέλους δικό σου γιατί δεν

Δεν με αγάπησες ποτέ.

μπορείς να απλώσεις το χέρι να το αγγίξεις;

Μα επέζησα.

Να εγκαταλείψεις κάθε αυτάρεσκη σιωπή;
Να αρχίσεις να ζεις;

Και αν με γένναγες ξανά

Αφού ήρθε το καλοκαίρι απελευθερώνω επιτέλους την

φορώ αγκάθια στα μαλλιά

αγάπη από τα δεσμά της σκέψης.

και δεν θα κλαίω.

Κατανοώ την τελειότητά της.

Παταρίδου Λένα

Πεχλιβάνη Αγγελική

θεός οργίλος

ESPRESSI

θεός οργίλος

(Η ΓΟΥΛΙΕΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ)

σε φως που δε λέει να σβήσει
μια

I

κρυφή γωνιά του αμφιβληστροειδούς

Υπάρχουν σκοτεινές πλευρές

καταφύγιο για τις αχτίνες του.

με φως Ελυτικό

Σα μίσος που μίσεψε από έρωτα

Και φως σκοτεινό

σα βιάση για ύστερη μακαριότητα.

σαν το βυθό του Αιγαίου.

Σα γυναίκα του Λωτ με το κεφάλι στραμμένο στο
πριν
για να πορευτεί στο μετά
για εκείνα που δεν

II
Ας όψεται η ήττα
Σας έδωσε φωνή
Σας έδωσε γενιά.

έμελλε να γίνουν, (θέση)

III
Γυρίζω πίσω.

0 Μάλερ.

Κοιτάζω αυτά

Πνευστή ευωχία

που πέρασαν

και συ χωρίς ανάσα.

που σε αμπελώνες ετέφρωσαν
που τα φίλησε ο αργυρώνητος με τη μάσκα του
αγαπώντος.

IV
Μας πέταξαν ύφος
Και κόκαλα~σαν τα σκυλιά.

Που ξοδεύτηκαν στην αγορά
με μετρήματα του γκρεμού και

V

του βαράθρου, (αντίθεση)

Κάποτε βγαίνουν θραύσματα

Κι αναφωνώ με του Ευριπίδη

Ή και στο Βάθος

τη φωνή; «Μεγάλη η Σοφία Σου, θεέ μου».

Του εαυτού μας.

Στην επιφάνεια
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VI
Τα σπίτια που αγάπησα

Ρόβα Αθανασία

ΔΕΣΜΑ

Ήταν μικρά και τρυφερά
Σαφώς ομοιοκατάληκτα.

Το ΙΛΕΞ ξεράθηκε
η ΛΕΞΗ χάθηκε

V II
Σαν τον Ηράκλειτο.
Από αστραπιαίο
Φως
Χαρακτηρίζεσαι.

Βρέθηκε κρεμασμένη στο Σταυρό
ΙΛ Ι ψιθύρισε, κεντρί φαρμακερό
χολή και ξίδι ήπια να σωθώ

V III

Στον κήπο της Γεθσημανή

Η απώλεια της ευκαιρίας

εφύτρωσεν ΕΛΙΑ

Είναι μια απέραντη ποσότητα
θαλασσινού νερού

Ίλεος, ίλεος, ίλεος
λύθηκαν τα δεσμό.

Και εσύ εκ φύσεως
Ορεισίβια.
IX
Ό,τι έχει απομείνει
θα το φυλάξεις ευλαδώς
Με περισσεύματα
θα εξαγοράσεις
Την Αθανασία.

X

Σπυρέλη Χρυσούλα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ποιητή,
Ιδού ο Ήλιος δύει!
Η ουρά της λαμπρός αλουργίδος
Στην οθόνη του αέναου Χρόνου
Παιχνιδίζοντας μας εμπαίζει.

Όσο να την ποτίζετε τη Φοινικιά,
Πόση δροσιά θα δώσει; Άσε που

-Υμενόπτερα πήλινα θρύψαλα

Κι οι ρίζες της είναι ρηχές

Εκσφενδονίζεστε στο κενό

Και θα παρασυρθεί
στο πρώτο αεράκι.

(ατυχώς)
Λνδρες γρύλοι σκαθάρια σαλιγκάρια
-κουνούπια-

XI
Με την ποικίλη δράση
των στοχαστικών προσαρμογών
να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα
ψοφίμια.

Σκνίπες γυναίκες ακρίδες και σαύρες
Γελοιογραφίες με μαύρο μελάνι
Σας βρίσκει το δίκαιο σκότος
(ευτυχώς)
Ποίημα Καληνύχτα...

XII
Δε θα σας δικαιώσει

ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η ιδιότητά σας
Του νεκρού.
Λεν αρκεί.

ΟΧΙ (δίχως δάφνες γιορτινές)
Ορθά και φωναχτά διαβάζω
Όχι!
Διώχνω το γιώτα
Οχ! (οχτρός, οχιά)
Κόβω στα δυο το Ο
και το ξαπλώνω
ανοιχτό...
ωχ!
Πονώ φοβούμαι διαρκώς
Διώχνω το μέγα... ω
Μένει το
Χι! (μ' αρέσει πιο πολύ)
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Τζίμας Κωσταντίνος

Διότι αίματα πολλά έξω να βγάλω είχον

Ταξίδι στη βροχή: 40 λέξεις

Α όταν έκοβα το νύχι πώς να μην προσέξω.

Αγέρωχες μορφές σε μαγνητίζουν

Αλλά δεν ένιωσα ποτέ πόνον μικρόν ως ήχων

κλεισμένη μες στο πάθος των ονείρων σου,

Ανεπαίσθητος μ' έφυγαν από το στόχον έξω.

χορεύουν ρυθμικά στο φύσημα του ανέμου
ακούγοντας τους κτύπους της καρδιάς σου.

Ψυχή του δρόμου

Αβέβαιη η πάλη του θανάτου

Καμιά υπόνοια, με κόπο πήγα μακριά,

όπου σε περιτριγυρίζει ανέκαθεν...

Πόσα χιλιόμετρα διένυσα ως τώρα;

παιγνίδι ιδεών στο δρόμο σου '
ονειρεμένης φύσης καταγώγιο.

Μα τίποτα δεν είναι όπως παλιά.
Πότε λαχτάρησα του γυρισμού την ώρα;

Παρωδία, Χριστούγεννα 2012
Δρόμος μακρύς, εθίζεται ψυχή και σώμα.
Σημαία

Μην τρέχεις, στον ίδιο δρόμο θα βρεθείς,

ακόμη
οι άνθρωποι στημένοι στους δρόμους

ζωή χαρισάμενη πόσο θα ζήσουμε ακόμα'

τα μαγικά μνημόνια

ζωή που λαχταρούσαμε μέσα μου πριν χαθείς.

τα σταυρωτά
και οι λίστες καμένες
και πέφτει φως

Θέση- αντίθεση- σύνθεση

μες στην ομίχλη

Το πέρασμα

όλα στο φως στο φως στο φως
εφιαλτικά σενάρια
άνθρωποι μικροί
σε μεγάλες στιγμές
απεγνωσμένα
εκλιπαρούν
στη σωτηρία
αντίξοες συνθήκες
με το φόβο

Τα χρόνια, τ' απερίσκεπτα τώρα τα ζεις.
Το ξέρεις, μια φορά μόνο τα περνάς.
Όταν η Νιότη πλημμυρίζει
το νου και την εμφάνιση με αφελή ομορφιά.
Παρόμοια σε άλλον δεν Βλέπεις εφάμιλλη.
Ως στόχο ηδονές μόνο κυνηγάς,
εμπειρίες ακούραστα αποκομίζεις.
Ζεις τώρα γιατί δεν θα 'χεις μετά.

στα σακάκια

Νέα νιώθεις αλλά δεν είσαι,

και η εξεταστική των επιτροπών

πέρασαν χρόνια πολλά, τα ξέχασες.

η απόφαση

Όπως ήθελες και τα χες πεθυμήσει

ο δρόμος της λησμονιάς

δεν ήρθαν, μα ανορθόδοξα πέρασαν.

η απόφαση του θανάτου.

Ο χρόνος έχει σηκώσει τα πανιά του'
Μαζί του όλους τους ήρωες θα πάρει στα σκαριά του
κι όσους δεν ήταν, δεν έχει σημασία.

Τσαντάκης Γεώργιος

Μαζί και σένα, τώρα πια νιώθεις ότι έχασες'

Παρωδία

τον χρόνο δεν τον ξεγελάς με νεανική ενδυμασία.

Το νύχι
Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς να δω,
μεγάλο κ' υψηλό τριγύρω μου έκοψα νύχι.
Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
Αλλο δεν σκέφτομαι: στο νουν μου μόνοι αυτοί οι
ήχοΓ

Μα τόσο πια τα χρόνια αδιάλλακτα, δεν φέρθηκαν σε
σένα.
Στη μέση της πορείας τους είσαι ακόμα,
η κάθοδος όμως δεν θ' αργήσει,
το πέρασμα κανέναν δεν προσπέρασε ποτέ.
ΓΓ αυτό σκέψου καλά πριν υποκύψεις.
Η ιστορία ποτέ δεν έχει μόνο ένα τέλος,
ξεκίνα με σκοπό.
Μη ντρέπεσαι, μην κάνεις πίσω!
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Τσελετΐίδου Βίκη
"Τείχη" αλλιώς

Παρωδώντας τον Αναγνωοτάκη:
Νεκρά Φύσις

Έχτιζα και ίο βράδυ γκρέμιζαν
και in μέρα σκεφτόμουν,

Εξορία του Αδάμ. Μαράγκιασμα.

πώς εγώ τα δικά τους τα τείχη θα γκρεμίσω.

Μαθουσάλειες μορφές στράτα στρατούλα

Τείχος με τείχος,

χρόνια και ζαμάνια

πλάτη με πλάτη με εκείνους έζησα.

μέχρις αποδείξεως του εναντίου.

Κι αρρωστήσαμε

Τι εύγλωττη βουβαμάρα, τσιμουδιά

και σιοιχειώσαμε

demi-saison ντάλα μεσημέρι λεαιάρης

και μαζί απ' τους σοβάδες τους φάγαμε.

ραμολί, μαγκούφης, τάχα αγγελόψυχος.

Και ήταν η σύμβαση αυτή και από τους δυο μας σεβαστή.

Ένας κούκος δεν φέρνει την Άνοιξη.

Πλάτη με πλάτη. Τοίχο με τοίχο.

θα κόψεις λάσπη

Ώσπου μια μέρα μια ανακοίνωση βγήκε

το μήνα που δεν έχει Σάββατο.

και είπε:
Τα τείχη όλα να γίνουν γυάλινα.
Και πλέον να χτίσουμε άλλο, μας κόπηκε η όρεξη.

Φραγκιαδάκη Μαρία

Γράφοντας όπως ο Αναγνωατάκης
Κρανίου τόπος

Χρύσα Χατζηλία

Ακροστιχίδα του ονόματος μας
Χρόνια τώρα, σε παράθυρο μπροστά, σε περιμένω.
Ρυάκια δυο τα δάκρια, κυλούν από τα μάτια.
Ύστερα θα ξεχαστώ. Για λίγο θα θυμώσω, θα ξαπλώσω.
Σιγή παντού θα επικρατεί ωσότου σε ακούσω.
Αναμονή...

Ιεφτισμένοι τοίχοι. Ερημιά.
Ξεχασμένες μορφές κυκλοφορούνε αμέτοχα
χρόνος παλιός χωρίς ύπαρξη
πλήρης ακινησία για πάντα.
Είναι γαλήνια η σιγή μην περιμένεις απάντηση
κάποια νυχτιά του Μάρτη δίχως γυρισμό
δίχως σφρίγος, δίχως έρωτα, δίχως περιττό κλασαυχενισμό.
Κάθε Μάρτη ξαναβρίσκεται η Άνοιξη;
Τσακισμένη η σελίδα 16
αναμένοντας μιας συναυλίας τον ερχομό.
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how soon is now?
Μπασδέκη
Γλυκερία
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ξωτικό λουλούδι μεθάς τρελλή ζω~
γραφιά μου, πως με Θαμπώνεις, θαμ
ι μπώνεις, θαμπώνεις~πως με θαμπώ
νεις θείε Περικλή κι εσύ Φωτεινούλα, πως
με θαμπώνεις θεία Κατερίνα και θείε Στέ
φανε και θείε Βασίλη, πως με θαμπώνεις
μητέρα κι εσείς μπαμπά, πως με θαμπώνε
τε όλοι, δεν μπορώ να δω, τίποτε δεν μπο
ρώ να δω, αφήστε με να δω, πρέπει να δω,
σήμερα είναι η γκραντ πρεμιέρ, γαμώ το
σόι σας, αφήστε με να δω όσα δεν είδα, με
ταξωτά γοβάκια φοράς πατάς την καρδιά μου
και τη ματώνεις, αχ η Κάκια Μένδρη, τι
φωνή, τι ερμηνεία, νομίζω ότι κάτι έτρεχε
με τον Ραπίτη, ναι, ναι, αρραβωνιαστήκανε,
μετά τον έπιασε με μια ντιζέζ, κρίμα, κρίμα,
ωραία ζεστή φωνή, κρίμα, κρίμα, λαχταρώ
να σε κοιμίσω μόλις σε γλυκό φιλήσω, έλα
πιο κοντά Νικόλα, ω, τι μεγάλο κεφάλι που
έχεις αγάπη μου, είσαι ένας γλυκός κεφά
λας, τα γόνατά σου γρατσουνισμένα, όλο
τρέχεις Νικόλα, πηδάς τον φράκτη και φω
νάζει η μητέρα-μητέρα, μητέρα, είστε με
γάλη σκύλα, σταμάτα να με θαμπώνεις, θα
μπώνεις, θαμπώνεις, σου έδωσα όλο το μι
σθό μανούλα, άδειασα την τσάντα μου
μπροστά σου, πήγαινε πιο κει, μιλάω με το
Νικόλα, άσε με να μιλήσω με το Νικόλα, κά
τσε Νικόλα, μη της δίνεις σημασία, λύσε
μου τον κότσο και πες μου ότι είμαι όμορ
φη, λίγο όμορφη, δε θέλω να μου πεις ψέμματα, θέλω να μου πεις ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΙΣΑΙ
ΛΙΓΟ ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΛΙΓΟ
ΓΕΝΝΑΙΑ, ναι, αυτό θέλω να μου πεις, έλα
δεν έχουμε πολύ ώρα, έχουμε μία ώρα,
έχουμε μισή, έχουμε ένα τέταρτο, ακόμη
δεν ξημέρωσε, ωραία που'ναι η Πίνδος μας
με τα πολλά νερά της, ακόμη δεν ξύπνησε ο
J

παπάς, έχουμε χρόνο, έχουμε λίγο χρόνο,
σταμάτα να ουρλιάζεις θεία Κατερίνα, αχ,
όχι άλλες υστερίες, όχι σήμερα, όχι τώρα,
αύριο, αύριο είναι ιδανική μέρα για ουρλια
χτά, μάθετε να προσαρμόζεστε στις περι
στάσεις θείε Περικλή - τι έχει μέσα αυτή η
σούπα; αυτό το λάδι μυρίζει λιβάνι, ΔΕ
ΘΕΛΩ ΣΤΗ ΣΟΥΠΑ ΜΟΥ ΛΑΔΙ ΑΠ' ΤΟ ΚΑ
ΝΤΗΛΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ, δεν θέλω να φάω κλεμ
μένα πρόσφορα, είστε τρελλοί, όλοι σας εί
στε τρελλοί, και ανίκανοι, σας μισώ-πούστηδες, δοσίλογοι, πουτάνες, κακορίζικοι,
παιδεραστές, ψοφίμια, ύαινες, θα πεθάνω
τέρατα κι ακόμη θα σας μισώ, που κακόχρονο να'χετε, δε μπορώ άλλο Νικόλα, πες
τους να φύγουν, με θαμπώνουν, με θαμπώ
νουν, πως με θαμπώνουν, κι απ' τα χάδια
σου να σβήσω όταν γι'αγάπη μου μιλάς ~~Η
ΓΛΥΚΙΑ Μ ΑΡΓΑΡΙΤΑ Π ΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε Ν Τ Υ 
Π Ω ΣΙΑ Ζ ΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΠΡΙΟ Τ Η Σ ΤΗΝ ΚΟΜΜ ΑΝΤΑΤΟΥΡΑ, έλα, πάρε με στα γρήγορα

Νικόλα, είμαι ντιζέζ, είμαι ντιζέζ και μπο
ρείς να με πηδήξεις χωρίς πρόβλημα, εντά
ξει, εντάξει, συγνώμη, παραφέρομαι, φίλη
σε με στο στόμα ή στο μάγουλο, ξέρεις είμαι
κομματάκι αγχωμένη, θα με τουφεκίσουν
σε λίγο, ΠΟΣΟ ΝΩΡΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ,ΝΙΚΟΛΑ;.. - όχι δε φοβάμαι, ντε, δε θα πω τίποτε,
μη θυμώνεις, δεν είπα τίποτε, κανέναν δεν
πρόδωσα, τα'χασαν όλοι, τους μπέρδεψα,
τους θόλωσα -Μ Α ΡΓΑ ΡΙΤΑ Π ΕΡΔΙΚΑΡΗ :
ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ Ο ΥΡΛΙΑ ΧΤΑ Τ Η Σ Μ ΑΡΤΥ
ΡΟ ΥΝ ΥΨ ΙΦ Ω Ν Ο Ε Υ Ρ Ε ΙΑ Σ ΓΚΑ Μ Α Σ.
Μ ΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ: ΕΝ Α Ν ΕΟ Α Σ Τ Ε 
ΡΙ ΚΑΤΑΚΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜ Η Ν ΕΙΑ Τ Η Σ ΔΥ
Ν Α Μ ΕΙΣ ΚΑ ΤΟ Χ Η Σ ΚΑΙ Μ Α Υ Ρ Α ΓΟ Ρ ΙΤ ΕΣ-

η αβάντ πρεμιέρ μου Αγγελικούλα, θα τους
θαμπώσω, θα τους θαμπώσω, όλους θα

Ις το ρ ια τ η ς Ε υρω παϊκή ς Λ ογοτεχνίας
τους θαμπώσω, δεν το περίμεναν, κανείς
τους δεν το περίμενε, μόνον εσύ, μόνον εσύ
Νικόλα, εσύ με πίστεψες και με κατάλαβες,
δε θα τα κακαρώσω στο κρεββάτι μου μη
τέρα! ΕΙΜΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΩ
ΝΩ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ. ΕΙΜΑΙΤΟ
ΚΟΡΙΤΣΙ-ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΤΟ
ΣΚΑΩ ΒΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ, χάρισμά σας τα
μαξιλάρια και τα λινά και οι πορσελάνες, να
τα βάλεις στο κιβούρι σου θείε Στέφανε,
χάρμα οφθαλμών, αχ πόσο ταιριάζουν με το
κουλό σου χέρι, χάρμα, χάρμα, χάρμα-παί
ζεις στην ακρογιαλιά και το κύμα με φιλιά σου
γιομίζει τα μαλλιά κι εγώ ζηλεύω, ελεύθερα,
ελεύθερα, δεν θα τα ξανακάνω παπιόκοτσο, όχι άλλο παπιόκοτσο, ΕΚ ΤΑ ΚΤΟ ΠΑ
ΡΑΡΤΗΜ Α: Η Μ ΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ
ΕΠ ΑΨ Ε ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΠΙΑ! παπαπαπα-

πα.,.απαπαπαπαπαπ,.τι θες εσύ εδώ παπά,
άμε στο διάβολο παπά, δεν ήρθε η ώρα μου,
έχουμε χρόνο, έχουμε μισή ώρα, έχουμε
ένα τέταρτο, έχουμε δέκα λεπτά, και που
λες αγάπη μου ήρθε ένας στην αρχή κι άρχι
σε το γλύψιμο -και τι καλή που είστε δις Mapγαρίτα και η ανατροφή σας και το σόι σας κι
ένα ονοματάκι Θα μας πείτε και το βράδυ στο
σπίτι σας και δε λυπάστε τα νιάτα σας και τις
Θείες σας και μίλα γαμώ τον πατέρα σου τον
ανώμαλο- καλά, ντε, μη φωνάζετε του είπα,
κι ήρθε κι έσκασε Νικόλα, του πετάχτηκαν
τα μάτια κι έβγαζε σάλια κι άφριζε, τώρα Θα
δειςσκατό, φοβέρισε κι έστειλε κάτι άλλους
κι αυτοί δε μιλούσαν, μόνο έκαναν, πολλά
κακά πράγματα έκαναν, αλλά εγώ τίποτε ΑΔΗΣ, ΑΓΙΟΣ, ΑΓΝΟΣ, ΑΙΜΑ, ΑΛΑΤΙ, ΑΠΑ
ΛΟΣ, ΑΛΜΑ, ΑΜΑ, ΑΜΑΡΤΑΝΩ, ΑΦΗ,
ΑΜΑΞΑ, ΑΠΛΩΝΩ, ΑΛΩΝΙΖΩ, ΑΡΜΥΡΙΖΩ
ΚΑΙ Η ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ- όλες τις δασυνόμε
νες τις είπα Νικόλα, όλες, και δέκα και είκο
σι και χίλιες και σαρανταδυοχίλιες φορές τις
είπα Νικόλα κι έσκασαν κι αυτοί κι άφριζαν
σε ξένη γλώσσα, κι ύστερα δεν θυμάμαι,
ήταν ένας κήπος όλα φώτα κι εγώ χόρευα κι
εσύ μου'λεγες αγάπημου, αγάπημου έλα να
κάνουμε έρωτα κι εγώ ντρεπόμουνα πολύ
κι έσκυψα και σου είπα συγνώμη, έχω ακό
μη λίγο περίοδο και μετά γελάσαμε κι οι δύο
και ξύπνησα πολύ χαρούμενη που θυμήθη
κα όλες τις δασυνόμενες και τους την έφερα
κι άρχισα το έψιλον να σκάσουν πάλι -ΕΔΡΑ
ΕΛΚΩ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΙΣΚΩ ΕΛΟΣ ΕΡΠΕΤΟ
ΕΟΡΤΗ ΕΡΜΗΣ ΕΣΤΙΑ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗ ΕΤΑΙ
ΡΕΙΑ ΕΝΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΕΛΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ και να'σου πάλι τα ίδια αυτοί, σε
κουράζω μήπως; ...σώπα πουλάκι μου, δεν
πόνεσα, καλά, πόνεσα λίγο, το παραδέχο

μαι, αλλά δεν έγινε και τίποτε, πριν να δεις
πόσο πονουσα, ένας ένας με τρυπούσε Νι
κόλα μου, μέρα νύχτα, αυτή δεν ήτανε φα
μίλια, κοράκια και μαύρα σκυλιά ήτανε Νι
κόλα μου - κάνε το σταυρό σου Μαργαρί
τα, φ άε το αυγό σου Μαργαρίτα, σ φ ίξε το
σκατό σου Μαργαρίτα, ΚΑΛΗΝΥΧΤΑΑΑΑ-

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ,
Καληνύχτα
Μαργαρίτα, καληνύχτα Μαργαρίτα, καλη
νύχτα Μαργαρίτα, ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ Μ ΑΡΓΑΡΙ
ΤΑ -δ εν ήταν σπίτι αυτό, καταπακτή και
τάφος ήταν- προσβληθήκατε, μητέρα; δεν
σας διέταξα να ξεκουμπιστείτε; ΦΥΓΕ,
ΦΥΓΕ, ΓΚΡΕΜΟΤΣΑΚΙΣΟΥ, ΦΥΓΕ! -αχ, μια
χαρά μιλούσαμε με το Νικόλα, τι θέλεις; με
θαμπώνεις πάλι, με θαμπώνεις, πάψε να με
θαμπώνεις μέγαιρα, φάουσα, δεν ήπια
γάλα, φαρμάκι ήπια απ'το βυζί σου οχιά,
φύγε, φύγε, με θαμπώνεις και περνάει η
ώρα, ΠΟΣΟ ΝΩΡΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΑ;
ΠΟΣΟ ΝΩΡΙΣ; ΠΟΣΟ; ~κοίταξέ με μια φορά
μες στα μάτια τρυφερά, σε λαχταρώ και σ'
αγαπώ τόσον καιρό- το'κανα και θα το ξανάκανα και θα το ξανακάνω Περδικάρηδες -Η
Μ ΑΡΓΑΡΙΤΑ Π ΕΡΔΙΚΑΡΗ Ι Ε ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΜ Φ ΑΝ ΙΣΗ ΣΤΗ Ν Π ΙΣΩ ΑΥΛΗ Τ Η Σ ΔΙΟίΚ Η Σ Ε Ω Σ Η Π Ε ΙΡ Ο Υ - ΜΑΖΙ Τ Η Σ Ο Λ Ο Χ Α 
ΓΟ Σ HA RALD VO N H IR SC FELD ΚΑΙ Δ Ω ΔΕΚ Α Μ ΕΛ ΕΣ ΕΠ ΙΛ ΕΚ ΤΟ Α Π Ο ΣΠ Α ΣΜ Α - Ε Ν 
ΔΥΜΑ ΠΟΛΥ Π Ρ Ω ΙΝ Ο !- λέξεις, λέξεις, πρέ

πει να θυμηθώ κι άλλες δασυνόμενες λέ
ξεις, εσείς με στείλατε στα δόντια του Φον
Χίρσφελντ, για το τίποτε με προδώσατε,
ηλίθιοι, ηλίθιοι, πιο βλαμμένοι κι απ'τους
βλαμμένους, ΙΣΤΟΣ ΙΚΕΤΗΣ ΙΚΑΝΟΣ ΙΔΡΩ
ΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΣΤΟΣ.... ΗΣΥΧΟΣ ΚΑ! ΗΦΑΙΣ
ΤΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΣ...ΟΔΟΣΟΜΑΔΑ ΟΜΑΛΟΣ ΟΡΙΖΩ ΟΡΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ...,
εντάξει, την έδιωξα Νικόλα μου, τι λέγαμε;
α, ναι, σου τραγουδούσα τη Γλυκιά Μαράτα, τι όμορφο τραγούδι, πάντα έκλαιγα
όταν το άκουγα, το ήξερες πως η Κάκια
Μένδρη ήταν δασκάλα, σαν εμένα;.,.κι εμέ
να μ' αρέσει να τραγουδάω, η Μένδρη που
λες γεννήθηκε στην Κάλυμνο, δούλεψε χρό
νια σε σχολεία, ξέρεις λένε πως την ήθελε
και ο Αττίκ, πολύ όμορφη γυναίκα, πολύ,
πολύ, άκου το καινούριο της μπορεί να σ'
έφερε τ' αγέρι τις μαργαρίτες που μαδά, μπο
ρεί να σ' έφερε το κύμα στην αμμουδιά που
τραγουδά -ακούω φωνές Νικόλα, νομίζω
πως ξεκίνησαν;, δεν είμαι έτοιμη, ποτέ δε
θα είμαι έτοιμη, δεν θυμάμαι άλλες δασυνό
μενες, το μυαλό μου κόλλησε, θα σου πω το
όνειρο που είδα λίγες μέρες πριν, λίγο πριν
με πιάσουν, σημαδιακό σου λέω, σημαδια
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κό -ήμουνα στην κουζίνα, βράδυ, με το νυ 
χτικό, κανένας στο σπίτι, κάπου είχαν πάει
όλοι τους, εγώ κάτι έψαχνα, δεν θυμάμαι
και καλά, ακούω ξαφνικά φωνές και γδού
πους- στο όνειρο τώρα -ανοίξτε, ανοίξτε,
φέρνω την παραγγελιά σας, ανοίγω και τι να
δ ω - ένας γύφτος, μαυρόγυφτος, απ' αυ
τούς στα μπεζεστένία κρατούσε ένα νεκρο
στέφανο, για σένα κερά μου λέει κι εξαφανί
ζεται -Τρίτη το είδα, Παρασκευή γέμισε το
υπόγειο χωροφύλακες, αυτό ήταν Νικόλα,
τ' άλλα τα ξέρεις, τα'μαθες, τ'άκουσες, μια
λίμνη δρόμος είναι τα Γιάννενα, στόματα μι
λάνε, γλώσσες αλέθουνε, πού να κρυφτείς,
πώς να κρυφτείς, θα σε βρούνε Νικόλα, θα
σε ξεσχίσουνε, πακέτο στον Δέσποτα και
στον Νομάρχη και στον Φον τέτοιο, δε γλυ
τώνεις Νικόλα, θα σε σπρώξουνε στη λίμνη,
θα σε ράψουν στο σακί, θα σε στείλουν στον
πάτο, θα σε ρίξουν στα σκυλιά, όλοι, όλοι,
όλοι Νικόλα, η ίδια σου η μάνα πρώτη, το
σόι σου, αυτοί που σου'λεγαν ΚΑΛΗΝΥΧΤΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Καληνύχτα
Μαργαρίτα, καληνύχτα Μαργαρίτα, καλη
νύχτα Μαργαρίτα, ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙ
ΤΑ καληνύχτα Μαργαρίτα, όλοι, όλοι Νικό
λα, κανείς δε θα σε σώσει, ΣΚΑΤΑ ΣΤΑ ΜΟΥ
ΤΡΑ ΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΣΚΑΤΑ, ΣΚΑΤΑ, ΣΚΑ
ΤΑ, ΣΚΑΤΟΚΟΡΙΤΣΟ, ΣΚΑΤΟΠΟΥΤΑΝΑ,
ΣΚΑΤΟΠΑΡΘΕΝΑ, ΣΚΑΤΟΣΚΑΤΕΝΙΑ, ούτε

η Παναγία η Αρχιμαντριώτισσα, ούτε ο Αη
Αντώνης ο νεομάρτυρας και θαυματουρ
γός, ούτε, ούτε, ούτε, στο σακί με τα λυσσα
σμένα θα σε ράψουν, στον πάτο, στον πάτο
Μαργαρίτα Περδικάρη, ΣΤΑΥΡΩΘΗΤΩ! ΤΥΦΛΩΘΗΤΩ! - με κόβουν με τανάλιες Νικό
λα, με σπρώχνουν στο καζάνι, με ρίχνουν
στον τροχό, με φτύνουν, με πετροβολάνε,
μου κόβουν τα μαλλιά Νικόλα, με σέρνουν
στις τσουκνίδες, με, με, με, με, έρχονται,
έρχονται, έρχονται.... -Η Μ ΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Σ Ε ΜΙΑ ΚΑΙ Μ ΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜ Φ ΑΝ Ι
ΣΗ ΣΤΟ Ν ΠΑΤΟ Τ Η Σ Λ ΙΜ Ν Η Σ - Η ΝΕΑΡΗ
Δ Α Σ Κ Α Λ Α ΣΤΟ ΣΑ Κ Ο ΜΕ Τ ΙΣ ΚΟ Μ Π ΡΕΣ!
Μ ΕΤΑ ΤΟ Τ Ε Λ Ο Σ Τ Η Σ Π Α ΡΑ ΣΤΑ ΣΗ Σ Θ Α
Μ Ο ΙΡΑΣΤΟ ΥΝ Σ Υ Γ Χ Ω Ρ Ο Χ Α Ρ Τ ΙΑ , Π ΡΟ Σ
Φ Ο ΡΑ ΤΟ Υ ΓΡΑ Φ ΕΙΟ Υ ΕΛ ΕΩ Ν Τ Η Σ ΙΕΡΑΣ
Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ ΕΩ Σ !- έρχονται Νικόλα, τους

ακούω, να, να, να ο παπάς, εδώ παπάς, εκεί
ο παπάς; πον'ναι ο παπάς; εδώ, εδώ, εδώ
ΕΔΩ Ε ΙΝ Ό ΠΑΠΑΣ, ΝΤΕ, θέλει να πάω στον
Παράδεισο - έρχονται, έρχονται, έρχονται,
τέλειωσε ο χρόνος Νικόλα, τέλος, τέλος, τέ
λος, ΤΕΛΟΣ - ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής
μου, ήρθες αργά για να μου φέρεις τη χαρά,
έρχονται, έρχονται, έρχονται, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΣΟ ΝΩΡΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ; Ποσο νωρίς είναι
Τορα; πΩσο νορης ίνε τό ρ α ;;; ΠοΣΩ ΝΟΡΥΣ
ΗΝΕΤΩΡΑ;;; πΟσο νωριςΥνε rop;

Από Ρεαλιστικό σε Ρομαντικό
(απόσπασμα από τη Μαντάμ Μποβαρύ tou Gustave
Flaubert)
[...Πήγαινε ξοπίσω από τους δουλευτάδες και κυνηγούσε με
σβόλους από χώμα τα κοράκια που πετούσαν.]
Νάνου
Βασιλική

ε έβλεπες να ακολουθώ τους καθανάτου. Ήθελα να δω το αρμονικό τους
ταϊδρωμένους βιοποριστές, που
σώμα να εκτινάσσεται σπασμωδικά από
έσκαβαν με ζέση το χώμα. Μελανά
τον τρόμο, λίγες στιγμές πριν αντιληφθούν
κοράκια τους ακολουθούσαν, θέλοντας
λες σφαιρίδια να κινούνται ιλίγγιωδώς
μικρά
να τσιμπολογήσουν και το ελάχιστο ζωτικό
προς το μέρος τους. Όχι γιατί διασκέδαζα,
στοιχείο της γης. Και εγώ; Τα κυνηγούσα
αλλά επειδή ένιωθα ότι το ξαφνικό πέταγμά
μανιωδώς με χωμάτινους σβόλους. Ήθελα
τους δονούσε τον νοτισμένο αέρα και σκορ
να ακούσω το ανεπαίσθητο θρόισμα των
πούσε στιγμιαία ρίγη στο κατά τα άλλα ακί
νητο πρωινό.
φτερών τους να καλεί μελωδικά αγγέλους
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ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΣΙΝΕΜΑ του Γιώργου ίωάννου, σαν μοντέρνο
ποίημα, σε είκοσι δεκαπεντασύλλαβα, τετράστιχα

Βόλτες ανιαρές και πικρά ζαχαροπλαστεία.
Οι φίλοι ανυπόφοροι.
Λιγουρεύομαι περίκλειστα σκοτάδια λαϊκά.
Ο δισταγμός κι οι ενοχές
φέρνουν αντιρρήσεις.
Τα πόδια μου κόβονται πλησιάζοντας στο
Βαρδάρι.
Αν με δει κανείς να μπαίνω;
Υπερπηδώ τα εμπόδια.
Ακόμα κι αυτήν την ανάμνηση,
τότε που μικρό παιδί στον εξώστη
χειρονομούσε στ' αχαμνά μου
το τέρας.
Κόβω εισιτήριο.
Δεν είμαι μόνος.
Το είδα στα μάτια τους.
Τον ίδιο φόβο περιγράφουν.
Εδώ δεν έχει χοντρές κυρίες,
παιδιά, γριές και απομόνωση.
Ο βαρδάρης φυσάει κουβέντες
ανάμεσα στα καθίσματα.
Οικοδόμοι, σιδεράδες, οδηγοί,
υπαλληλάκια και φαντάροι γύρω μου.
Ένα ιδιότυπο Αθωνικό άβατο σκηνικό της
νύχτας.
Παράταιρη η μυρωδιά βιβλίων που φέρω
γίνεται αντιληπτή και νιώθω άβολα
στην επιφύλαξή τους.
Συστολική και διαστολική πίεση
Σ' ένα σώμα γεμάτο καθίσματα.
Τα γέλια της οθόνης το χαλαρώνουν
Τα εγκλήματα το σφίγγουν.
Κι όταν ερωτοτροπεί,παρεκτροπή.
«Οι εραστές» τουΛουί Μάλλ
σκανδαλίζουν τη σάρκα.
Τα καθίσματα τρίζουνε.
Κι οι φωνές.
Διάλειμμα.
Επιστρατεύω μια εφημερίδα από τη
φαρέτρα μου
για ν' αποφύγω αδιάκριτα μάτια.
Αλλοτε πάλι κρύβομαι στην τουαλέτα

και μελετώ στους τοίχους
την πρόστυχη ορθογραφία κάποιων
μηνυμάτων
ή την πρωτόγονη κάβλα των
ανορθόγραφων.

Παπαδόπουλος
Χρίοτος

Στο καπνιστήριο, μύγα φαίνομαι
στ' άσπρα πλακάκια του.
Γύρω μου σώματα σπαθιά
του προλεταριάτου με τα μουστάκια.
Η ομορφιά των αρσενικών είναι
αμόρφωτη.
Η βαριά δουλειά
συμπυκνώνει το χρόνο της ωραιότητας
πριν την σακατέψει πρόωρα.
Η γυναικεία ομορφιά απ' την άλλη
δουλοπρεπής στην αστική τάξη.
Η έλξη των ετερωνύμων στο διηνεκές.
Ένα πακέτο τσιγάρα και λεφτά για το
εισιτήριο.
Έτσι ορίζω εγώ την ευτυχία.
Πυρηνικό μου καταφύγιο
τα λαϊκά σινεμά.
Καθίσματα με ζώνη ασφαλείας
για τα ταξίδια του νου και της καρδιάς.
Δεν θυμάμαι τα έργα. Ούτε τίτλους, ούτε
υπόθεση.
Επιλεκτικά η μνήμη κρατάει
Την πολυτέλεια της ψευδαίσθησης.
Σαν να κολυμπάω πάλι παιδί
στα νερά με τα καρυδόφυλλα
που μοσχομύριζαν ιώδιο.
Κι ας χτυπώ απεγνωσμένα χέρια και πόδια
να επιπλεύσω στα όμβρια ύδατα
και στα στεκούμενα απόνερα
μιας εγκεφαλικής πλύσης.
Η βρωμιά συνηθίζεται.
Κι όταν τρελαίνομαι στον απολογισμό,
στο άθροισμα χρημάτων και χρόνου
που χάθηκαν,
η βρωμιά συνηθίζεται, παρηγοριέμαι.
Η μοναξιά,όχι.
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θολά, κοιτάνε ασάλευτα στον τοίχο. Απέρα
ον φώναζαν Φρίτς. Δεν ήξερε για
ντος γαλάζιος ορίζοντας το βάθος των μα
τί. Ίσως γιατί κάποτε ήταν χοντρός
τιών του. Τα βλέφαρα έγειραν και ο ύπνος
και φορούσε καπέλο με αυτιά. Τώρα
δεν τα κλείνει. Χέρια αδύνατα και παγω μέ
αδυνάτισε και δεν το φοράει πια. Το παρα
τσούκλι παρέμεινε. Βαθιά χαρακιά από μα να, γεμάτα φλέβες που άσπρισαν οι αρθρώ
χαίρι φονιά, του άφησε σημάδι στο χρόνο.
σεις από το κρύο. Χέρια που ψηλάφισαν τον
κόσμο και άφησαν ζωηρά τα αποτυπώμαΔεν είχε άλλη επιλογή. Η μοίρα έγραψε στο
τά τους σε κάθε σημείο. Ήξερε πως δεν θα
χαρτί. Το φως αργοσβήνει και στο σκοτάδι
κρατούσε στη χούφτα του ξανά το χώμα.
περπατούν οι σκιές πάνω στον τοίχο με το
Καμένα δάχτυλα από τσιγάρα σβησμέμαύρο κενό. Αναμνήσεις παλιές, ονόματα
να, πεταμένα στο πάτωμα. Τράβηξε μια
λησμονημένα στέκονται βουβά και κοιτούν.
ρουφηξιά, ξεφυσώντας δυνατά. Σαν κύμα
Σωτήριο φως στη άγρυπνη κόλαση. Ελπίδες
που χάθηκαν στις ασέληνες νύχτες. Μικρές
που έρχεται από μεγάλους ωκεανούς και
στιγμές που δίνουν τη χαρά της απόδρασης.
βρίσκει μια αμμουδιά εδώ να μείνει.
Το δώρο του θεού στην άναστρη νύχτα. Το
Χειμώνας βαρύς. - Βρέχει από το πρωί
λευκό περιστέρι που αγκαλιάζει στο στήθος
με μια ψιλή βροχή, μονότονα, τυραννικά..σφιχτά. Οι ίδιες σκηνές μιας άλλης ζωής,
Ο άνεμος λυσσομανά. -Νυχτώνει. - Ξεθω
ριάζουν τα σχήματα, οι μορφές τα χρώ μα
ενός άλλου ανθρώπου, που έζησε στο ίδιο
τα. Μέσα ο θάνατος καλεί τους νεκρούς να
σώμα. Η ζωή σαν μια παλιά ασπρόμαυρη
σκάψουν τους λάκκους για τους ζωντανούς.
ταινία.
Το σώμα σκυφτό, βάρυνε πολύ από την
Εδώ θάβονται όλοι ζωντανοί. Είναι ο τελευ
υγρασία. Ο πόνος άσπρισε τα χείλη. Οι λέ ταίος σπασμός. Ότι πονά για πάντα εδώ
μένει. Πότε δραπέτευσαν τα όνειρα; Καλό
ξεις πνίγονται στο στόμα. Δεν ακούγεται
τυχοι οι νεκροί που ξαγρυπνάνε στις ψηλές
φωνή, μόνο ένας λυγμός που στο στήθος
του ανεβοκατεβαίνει. Ο τελευταίος σπα κορφές. Καλοτάξιδα τα πουλιά που φωλιά
ζουν σε μέρη αλαργινά.
σμός. Η ατμόσφαιρα αποπνικτική, ο αέρας
μπαινοβγαίνει λιγοστός. Παίρνει βαθιές
Γυρίζει στην πόρτα το κλειδί. Δεν τα κααναπνοές να γεμίσει το στήθος του, να ανα τάφερνε να κοιμηθεί. Διαβάζει τα φυλαγμέ
κουφιστεί. Ο σφυγμός του αδύνατος, το σά να γράμματα. Τα βήματα σέρνονται βαριά.
λιο κατεβαίνει με δυσκολία. Έντονη παντού
Σπάζουν τη σιωπή του νου, απέραντη σαν
η δυσφορία. Η μυρωδιά της μούχλας πότι τρέλα. Γυμνά τα πέλματα έτρεξαν χιλιό
σε τα ρούχα. Δε μοσχοβολούν αρώματα, ο
μετρα διαδρομής στον κύκλο της ζωής. Το
κήπος έχει μόνο ξερόχορτα. Οι ευωδιές και
σημείωμα σύντομο και απλό, γεμάτο αδι
τα χρώματα της γειτονιάς είναι θύμησες
αφορία, και συγχώρεση για κείνον που θα
γλυκές. Οι νεκροί κρίνοι διψούν για λίγο
κλαίει και θα διαβάζει. Επάνω του είχε ακό
νερό. Στο βάζο άδείασε το νερό. Τέτοια ώρα
μα γραμμένο: " Σ ' αγαπώ, ζ ω ή " όρθια και
οι ψυχές πίνουν νερό της λησμονιάς στη
ξαπλωμένη. Χρόνια δεκαεπτά που χάθηκε.
κρυσταλλένια βρύση. Σκαμμένο πρόσωπο
Η μετατροπή του μοντερνιστικού διηγή
ωχρό, βγαλμένο από νεκροτομείο. Γύψινη
ματος σε ρεαλιστικό αφορούσε τμήμα του
μάσκα καλά βαλμένη. Στα μάγουλα χάθη διηγήματος.
κε το χρώμα, σαν άταφου νεκρού σε πα
Με λένε Φριτς................ Σ' αγαπώ, ζωή.
γωμένο μνήμα. Τα δυο φιλιά της μάνας του
Ξαπλωμένη και όρθια.
τον ζέσταναν ακόμα. Το αίμα γίνεται νερό
για να ποτίσει το χώμα. Τα μάτια του υγρά,

Τ
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αυτοβιογραφίες
εσωτερικοί μονόλογοι
αυτο-Βιογραφία
ΜΥΡΟΠΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Α Χ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 25/5/2006, 6:35 μ.μ.

Μπασδέκη
Γλυκερία

ίμαι ταμίας στον γκραντ μασούτη και
μαι καλός άνθρωπος και μια φορά βοήθησα
ακούω φωνές. Ακούω την Αγία Ταβικαι μια κυρία που λιποθύμησε στο μάρκετ.
θά και την Αγία Αθανασία Κρίκέτου.
Την εντολή μου την έδωσε ο κύριος ΤόΜου λένε να πάω ν' απαυτωθώ. Πηγαίνω,
λης Βοσκόπουλος, ο τραγουδιστής. Ναι μου
Χτυπάω π ό ρτες-με λένε Μυρόπη κι ο Θεός
μιλάει, δηλαδή μου μιλάει μερικές φορές,
μ'έστειλενασαςξαλαφ ρώ σω ,τουςλέω . ΕίΜου αρέσουν όλα τα τραγούδια του. Δεν
μαι καλός άνθρωπος και τελείωσα και μια
κοροϊδεύω. Ναι, επιμένω. Αυτός,
σχολή Οικοκυρικής. Τις εντολές μου τις δίΕντάξει τώρα; Τελειώσαμε;
νουν οι φωνές. Οι φωνές μ'έστειλαν - εγώ
με τον Σωτηρόπουλο μια καλημέρα είχα. Εί-

Ε

Εσωτερικός μονόλογος

πέτρα στη χ
Δεν δεσμεύθηκα. Τελείως αφέθηκα κι
επήγα.
Το σκέφτομαι και
πηγαίνω από την κοιλιά της μάνας μου
στην κοιλιά του κήτους.
Ανάμεσα στα δέντρα.
Με φεγγάρι ή δίχως.
Με ανθρώπους ή χωρίς.
Με κοντομάνικο ή παλτό.
Θύτης και θύμα.
Κούτσουρο απελέκητο
μ' ένα τσεκούρι ξεχασμένο.
Είναι όμορφη η Αθήνα. Μητριά μου.
Βιτρίνες γυαλιστερές.
Αρρωστα φώτα πολύχρωμα.
Πουταναριό και πρέζα.
Εγώ και οι άλλοι.
Πού πηγαίνουν όλα αυτά τ' αυτοκίνητα;
Τι κρύβουν οι κουρτίνες;

Κλοτσάω χαλίκια.
Πέτρες στη χολή της πόλης.
Κυνικός και αδέσποτος.
Η μάνα μου θα μετράει την πίεση.
Η τηλεόραση στη διαπασών.
Διάλειμμα για διαφημίσεις.
Ομορφάντρα μου.
Πόσα ψέματα αντέχεις να μου συγχωρείς;
Δεν είχα μονάδες.
Δεν ανανεώνεται το κουράγιο.
Απομακρύνομαι.
κι από μακριά κοιτώντας
τα ένζυμα μιας διάσπασης με περιβάλλουν.
Επιπλέω σε γαστρικά υγρά
κούτσουρο απελέκητο μ' ένα τσεκούρι
ξεχασμένο.
Πέτρα στη χολή του κήτους.

Πατταδόπουλος
Χρίστος
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Τσαντάκης
Γεώργιος

Χατζηδημητριού
Ευαγγελία
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ι να φορέσω στο ρεβεγιόν; Πρέπει να
ένα τσιγάρο τώρα. Σαν τον Κώστα που μου
πάω για ψώνια. Όχι σαν την φωνάρα
το παίζε και γκόμενος. Και η άλλη, φίλη σου
την άλλη. Το κόκκινο ή το μαύρο; Το λέει μετά. Του την έπεσε μπροστά στα μάτια
κόκκινο είναι υπερπαραγωγή. Και το μαύρο
μου. Πρέπει να πάω κομμωτήριο. Του Τάκη
πολύ αισθησιακό, δεν θέλω να προκαλέσω.
του αρέσουν οι ξανθιές. Είδα πως την κοίταΜε το κόκκινο θα φαίνομαι σαν πουτάνα.
γε όταν ήρθε χθες να με πάρει απ' τη δου
Δες τον μαλάκα που πάρκαρε. Που πας ρε
λειά. Μόνο γιαούρτι θα τρώω. Και φρούτα.
ηλίθιε; Για ηλίθιος, γλυκούλης είναι. Μου
Τόφαλος έχω γίνει. Σαν αυτή που λέει τα
χαμογέλασε ο ηλίθιος. Σιγά μην του δώσω
ζώδια. Είναι μήνας επιτυχιών. Πού 'ναι; Την
και αέρα. Εγώ είμαι κυρία αγόρι μου. Θέλω
ατυχία μου. Αντε τώρα να παρκάρεις εδώ;

Τ

ταν διορίστηκα σε νεαρή ηλικία, κα
τάλαβα τη δυσκολία να είσαι δάσκα
λος, να κερδίζεις ένα στοίχημα,να
παίρνεις και να δίνεις ένα μάθημα.
Σ' ένα μικρό, ορεινό χωριό της βόρειας
Κρήτης ανέλαβα για πρώτη φορά τα καθήκοντά μου ως διδάσκαλος το 1970. Ολιγοστοί οι κάτοικοι και ακόμη λίγοι οι μαθητές,
αμπαρωμένοι στα οχυρά, με στόματα ερμη
τικά κλειστά. Δύσκολη η έξοδος εκεί. Δεν
είχα άλλη επιλογή για τρία χρόνια. Άνδρας
άγαμος τότε, με άγνοια της τέχνης της μα
γειρικής ζούσα σαν ασκητής. Τότε έγινε μια

Ο

συνδιαλλαγή. Την εκπαίδευσή μου στη μα
γειρική ανέλαβαν ol μαθητές. Θα μάθαιναν
τα δυστυχή αυτά παιδιά περί μαγειρικής και
όχι περί γραμματικής και αριθμητικής; Με
τη μέθοδο της μαιευτικής και της διαλεκτι
κής. Οι υποσχέσεις τηρήθηκαν και από τις
δυο πλευρές.
Το αμ' έπος - αμ' έργον {από το αυτί και
στο δάσκαλο) που έλεγαν κάθε τόσο οι χω 
ρικοί δεν ηκούσθη ποτέ. ,ιΤα αγαθά κόποις
κτώνταΓ έλεγα συχνά-πυκνά στου μαθητές
μου και αυτά μου απαντούσαν: Δάσκαλε:
“αγάλι, αγάλι γίνεται, η αγουρίδα μέλι".
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περιγραφές
ρεαλιστική περιγραφή
ορούσε μελιτζανί ζακέτα με φερ γεμάτο αστραφτερές και παιχνιδιάρικες χά
μουάρ και κουκούλα. Το φερμουάρ
ντρες.
ήταν ανεβασμένο σε τέτοιο σημείο
Η επιδερμίδα λευκή και τα χαρακτηρι
ώστε να φαίνεται από μέσα το πορτοκαλί
στικά λεπτά. Το βλέμμα εξερευνητικό. Η σικορμάκι. Το τζιν παντελόνι της είχε πολύ λουέτα αδύνατη. Οι κινήσεις εκφραστικές,
χρωμη ζώνη, στάμπες και γυρισμένο ρε δυναμικές.
βέρ. Τα αθλητικά μαύρα παπούτσια με τις
Κι όπως περπατούσε όλο χάρη χάθηκε
τρεις ασημένιες ρίγες και τις μαύρες κάλ
από μπροστά μου.
τσες συμπλήρωναν την εμφάνιση. Με έντο
Όχι, όχι την είδα ξανά, μα όχι όπως πριν.
να χρώματα-γαλάζω, πορτοκαλί, κόκκινοΤα αθλητικά μαύρα παπούτσια με τις ρίγες
ήταν βαμμένα τα νύχια της. Δύο ασημένια
αιωρούνταν, έχοντας κάνει την πιο απρό
δαχτυλιδια και πολύχρωμα υφασμάτινα
βλεπτη κι εντυπωσιακή «πιρουέτα». Δε
βραχιόλια στόλιζαν το δεξί της χέρι.
στάθηκε ούτε λεπτό. Άρχισε να μαζεύει βια
Τα ξανθοπορτοκαλιά μαλλιά με τη φρά στικά τα βραχιόλια της απ' το φρεσκογυαλι
ντζα ήταν πιασμένα πάνω μ' ένα κοκαλάκι
σμένο παρκέ.

Φ

Βραχνιά
Άρτεμις

το τελευταίο κράτημα
α χέρια της γιαγιάς μου ήταν μικρά
πιο σφιχτά απ' όσο χρειαζόταν. Με τον αντίκαι αδύνατα, γεμάτα με καφετιές κηχειρά μου να κουμπώνει με το μέσο μου,
ολοκλήρωνα αυτό το στοργικό κράτημα. Ο
λίδες. Τα δικά μου ήταν μεγάλα και
δικός της αντίχειρας χάιδευε το κόκαλο που
δυνατά. Καθόμουν πλάι της. Δεν μπορούσα
πεταγόταν απ' τον δικό μου. Ήταν το τελευ
τίποτα άλλο να κάνω, τίποτα άλλο να πω,
ταίο κράτημα για το μη μ' αφήνεις θα πονέ
παρά μόνο να της κρατάω το χέρι. Με την
παλάμη του αριστερού μου χεριού χούφτω σω. Σε λίγες ώρες με τα χέρια της έσπρωξε
την πύλη του Άδη. Σε λίγες ώρες με τα χέρια
να την επάνω πλευρά των τεσσάρων δεξιών
μου έκρυψα το πρόσωπό μου.
δαχτύλων της, ενώ με τα δικά μου τέσσερα
δάχτυλα πίεζα την κάτω πλευρά τους. Πολύ

Τ

Πςόρα
Ελένη

ημιτελές
# 1™ “ νας τρόπος να ξεκινήσεις την περιγραφή του αντικειμένου είναι να το
Ι μμ* κατονομάσεις: «το λεξικό της κοι
νής νεοελληνικής του Δ. Τριανταφυλλίδη».
Όπως σ' αστυνομικό βιβλίο που μαρτυράς
εξαρχής τ' όνομα του δράστη.
Τα υπόλοιπα είναι εύκολα: το χρώμα του
εξωφύλλου, οι διαστάσεις του τόμου. Μπο
ρείς με μια χειρονομία να φτάσεις στο τέ
λος, να μάθεις τον αριθμό των σελίδων.

Στον πρόλογο θ' αναφέρεται το πλήθος των
λημμάτων. Δεν τον διάβασα.

ϊηρίδου
Αδαμαντία

αγαπώ [ayapo] & ~άω, ιέμαι Ραο.ι μππ. αγαπημένος* : ι , αισθάνο

μαι για κπ. ή για κτ, αγάπη, φιλία, στοργή,
συμπάθεια, τρυφερότητα, αφοσίωση. ΑΝΤ
μισώ: ~ τους γονείς / τη γυναίκα / τα παιδιά
/ τη δουλειά μου. (έκφρ.) σ' αγαπάει η πε
θερά* σου. 2α. αγαπώ ερωτικά κπ.. β. (λογοτ.) κάνω έρωτα: Αγαπήθηκαν στην άκρη
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του γιαλού. 3β· μου αρέσει πολύ: Η αγαπη
μένη μου όπερα. || (επέκτ.) συνηθίζω: Ο Σο
λωμός αγαπά να χωρίζει κάποτε το πρώτο
ημιστίχιο.
Σαν λερναία'Υδρα το λήμμα προβάλλει
τις σημασίες του. Αν αγνοήσεις μία σ'
εκδικείται. Μιλάς, γράφεις κι αυτή που
διάλεξες ν' αποκεφαλίσεις εκεί, στο λεξικό.

Σε απειλεί να τη θυμηθείς μετά ή να την
εννοήσει ο συνομιλητής σου. Στα «κοινά»
εγκλήματατο κάνεις και πάει, τελείωσε.
Έγινε. Μπορεί να μετανιώσεις, μπορεί
νατό ευχαριστηθείς. Ωστόσο, έγινε. Εδώ
μέσα, στο λεξικό της κοινής νεοελληνικής,
το έγκλημα μένει ημιτελές.

η Βιβλιοθήκη uou
Παρασύρη
Μαρίζα

βιβλιοθήκη μου, έχει 52 τετράγωνα
ράφια. Σε κάθε ράφι χωρούν περί
που 25 βιβλία ή κάπου jsoo σελίδες.
Αν, χοντρικά, κάθε σελίδα διαβάζεται
τρία λεπτά, με μια σειρά από απλές αριθμη
τικές πράξεις, οδηγούμαστε στο ότι χρειά
στηκαν ΐ9*500 ώρες για να διαβαστούν όλα
τα βιβλία, δηλαδή, 8ΐ2 ολόκληρες ημέρες
που αντιστοιχούν σε 3 ·9 °° ωφέλιμες, δηλα

Η

δή, ίο χρόνια, 8 μήνες και ίο ημέρες πεντά
ωρου καθημερινού και τακτικού διαβάσμα
τος. Πάνω στην βιβλιοθήκη όμως, υπάρχει
ένα
σε χαλασμένο ρολόι που δείχνει πάντα
τρεις κι όταν το κοιτάζω, αναρωτιέμαι, ποια
είναι η πιο ρεαλιστική εκτίμηση του χρό
νου, Αυτή που τον δείχνει πάντα ίδιο, όσα
βιβλία κι αν διαβάσω, ή αυτή που μετράει
με ακρίβεια λεπτού πώς πέρασε.

the hole1
Ντούλα
Ιωάννα

στρώμα παραγεμισμένο με αφρολέξ και μία
ίσω από την ατσάλινη πόρτα και
μάλλινη κουβέρτα. Στον αριστερό υπήρχαν
τα σιδερένια κάγκελα η "Τρύπα",
με διαστάσεις τρία περίπου μέτρα
δύο ανακλινόμενα τετράγωνα ράφια, το
ποθετημένα ασύμμετρα. Στον τοίχο στο
επί ενάμιση, έμοιαζε φαινομενικά άνετη
μπροστά στα άλλα κελιά. Τις ελάχιστες μέ βάθος βρισκόταν ένας λευκός μαρμάρινος
νιπτήρας με μία βρύση. Ακριβώς από πάνω
ρες που η πόρτα άνοιγε για λίγο κατά τις
του κρεμόταν ένα μικρό ξύλινο ράφι. Στην
μεσημεριανές ώρες -και ειδικά αν τύχαιαριστερή γωνία δίπλα στο νιπτήρα, ήταν η
νε να έχει ηλιοφάνεια, πράγμα εξαιρετικά
σπάνιο- φωτιζόταν μέχρι τα μισά του δα τουαλέτα, χτισμένη σε μια μεταλλική βάση,
ακριβώς στην ευθεία με την πόρτα και το μιπέδου της. Τις υπόλοιπες μέρες, παρέμενε
κροσκοπικό παράθυρο. Απελπιστικά κοντά
βυθισμένη στο σκοτάδι. Μπορούσε κανείς
-λιγότερο από δύο μίλια μακριά- στο λιμάνι
να ξεχωρίσει μόνο σκιές, από το λιγοστό
και τους ήχους της πόλης. Τις μέρες που είχε
φως που έμπαινε από ένα μικρό ορθογώνιο
παράθυρο στο ύψος των ματιών του δεσμο ευνοϊκό αέρα, οι κόρνες των αυτοκινήτων,
ακόμα και τα γέλια των κατοίκων του Σαν
φύλακα. Οι τρεις τοίχοι, όπως άλλωστε και
το πάτωμα, ήταν βαμμένοι με πράσινη λα Φρανσίσκο έφταναν καθαρά και εξαιρετι
κά βασανιστικά στα αυτιά τους. Και τότε η
δομπογιά. Στον δεξιό ήταν το κρεβάτι, μια
τρύπα βάθαινε και σκοτείνιαζε όλο και πε
ορθογώνια τάβλα που στηριζόταν σε δύο
ρισσότερο.
τριγωνικές μεταλλικές βάσεις βιδωμένες
στον τοίχο, καλυμμένη με ένα υφασμάτινο

Π

1 "The Hole" - Ένα από τα έξι κελιά ΰψιστης απομόνωσης στη φυλακή του Αλκατράζ, στο Σαν φρανσίσκο.
Οι κρατούμενοι συχνά στερούνταν για μεγάλο διάστημα το φως της ημέρας και λάμβαναν περιορισμένη
σίτιση.
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παρωδίες
Το τραγούδι «Τα μάτια που αγαπώ» αλλιώς
Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει
5 ε ξέρω τι να κάνω πια

Βραχνιά
Άρτεμις

έχεις ρίξει μαύρη πέτρα κούκλα μου γλυκιά
αχ υποφέρω, πως θα' βρω γιατρειά.
Βγήκα έξω να ξεσκάσω,
να φάω, να ντερλικωθώ,
θα παχύνω τώρα, δε θα βλέπωμε καλέ,
πως θα χωράω στο μπλε το τζιν Gaultier (Γκωτιέ).
Στο πάρκο τρέχω και ξεδίνω
πέφτουν τα δάκρυα βροχή
σίγουρα θα έρθεις για να ζήσουμε μαζί
αλλιώς θα φύγω απ’ τη ρημάδα τη ζωή.

Γράμμα σ' ένα νέο ποιητη απ' την Ιθάκη
Σαν πας τα ποιήματα σου στον εκδότη

όλοι κοιτούν τα έντυπα κοσμικά περιοδικά,

Να εύχεσαι να 'ναι μικρό το κόστος

σε πόλεις που 'χεις θαυμαστές πολλούς να πας

Και άψογο εξώφυλλο, σε γκρίζο velvet.

τα μάτια σου να βγάλεις με τις κουλτουριάρες.

Τις αβλεψίες και το δαίμονα

Πάντα στο νου σου να 'χεις τον εκδότη.

του νυσταγμένου τσιγκογράφου μη φοβάσαι
λάθη στο έργο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μεν' η Πένα σου ανεκτή, αν εκλεκτή

Το κέρατο αυτό ειν' ο εγκλωβισμός σου.

φιλόλογος τις λέξεις και τις φράσεις σου

Και ρέστος πια θ' αράζεις στην τι-βι.

διορθώσει.
Τις αβλεψίες και τους δαίμονες

Μπατίρης μ' όσα ξόδεψες στο βρόντο.
Μην περιμένεις φράγκο να σε δώσει ο εκδότης.

Του άθλιου τσιγκογράφου δε θα συναντήσεις.
Αν δεν τους κουβανείς μες στο γραπτό σου.

Ο εκδότης σ' έβγαλε ωραίο βιβλίο.
Χωρίς αυτόν δε θα 'πιανες βιτρίνα.

Αν το στυλό σου δεν τους γράψει εντός του.

Φράγκο δε θέλει να σε δώσει πια.

Να εύχεσαι να 'ναι μικρό το κόστος.
Γερά τα τυπογραφικά, κολλητά να είναι
και με την απαρίθμηση, με τη σειρά
να κόψεις τις σελίδες καλοξακρισμένες,
να απαιτήσεις μηνιαίο λογαριασμό

θανασούΛας
Ανδρέας

Ποτέ δε ρίχνει το μερίδιο καθόλου.
Πρωτύτερα χρήμα πολύ θα 'χεις ξοδέψει.

Κι αν θλιβερά κλαυτείς, ο εκδότης ούτε
νοιάζεται.
Έτσι κουτός που φάνηκες, καλή κι η πίκρα.
Ήδη θα το ψυλλιάστηκες οι εκδότες τι
προσμένουν.

και τα γλυκά οφέλη ν' αποχτήσεις
ταξίδια, δεξιώσεις, συνεντεύξεις κι έρωτες
σε κοσμικά περιοδικά στείλε γραφές
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Παρωδώντας

ενικός αριθμός
ϊη ρ ίδ ο υ

Αδαμαντία

0 ^καριμπας
όνομα εύηχο
πνεύμα ευρηματικό

Ο Πάνος

ενικού αριθμού

επώνυμο Θεοδωρίδης
μοιάζει μ' ακαδημαϊκού
Πληθωρικού ρυθμού

γένους ούτε της,μαμάς ούτε του μπαμπά του

Παραμένει του ιδιωτικού

γένους αυτοοριζόμενου
Πληθυντικός αριθμός

μόνο του γράφει, μόνο του τρώει.

οι αναγνώστες του

Οι ιδιόλεκτοι

Ο Νίκος Χουλιαράς
γραφέας μ' επώνυμο αγροτικό

στόματα ζωντανά
μιλούσαν σε σώματα ζωντανών
Φουλάρισέ το:

στην αρχή ενικός αριθμός

πληθυντικοί αριθμοί. Ήταν.

μετά πληθυντικός:

Από το '70 και πέρα
ενικός αριθμός
Η τηλεόραση, ενικός αριθμός.

ΟιΧουλιαράδες
από χρόνια τώρα
τουριστικός προορισμός.

Παρωδία προσώπου - Νίχος-Γαβριήλ Πεντζίχης

αρχιτεκτονική μιας αρτυμένης μπριζόλας
Μπασδέκπ
Γλυκερία

Παρασκευή απόγευμα, σ' εξοχική ταβέρνα
-την ώρα που ταυτόχρονα στρίγγλιζε μια λατέρνασυνάντησα εκ θαύματος τον τρομερό Πεντζίκη
να τρώει χοιρινό κεμπάπ, βουτώντας στο τζατζίκι
Θεούλη μου, Μέγα Κριτή, και Ά γιοι Σαράντα
που είναι η νηστεία του, την έκανε στη μπάντα;
Αυτός που νόμο εδίδασκε και προσευχή εκράτει
δάγκωνε τη μπριζόλα του σα λυσσασμένο άτι.
Αχ, κύριε Νίκο-Γαβριήλ, σπετσιέρη και γραφιά μου
το αμάρτημα είναι βαρύ, αν μαθευτεί καρδιά μου.
Θα κατεβούν οι μοναχοί εκ του Αγίου όρους
και θα σου βάλουν προσευχή για διακοσίους χρόνους.

Ις το ρ ια τ η ς Ε υρω παϊκή ς Λ ο γοτεχνίας

Στο έρεβος
Τοξεύω ιη φούχτα
άναυλη

Του κόσμου τους καιρούς
Θα μονοιάσεις
Κι εγώ τον πίστεψα

κομμάτια εφτά αδράχνω

Πρεσβυωπικά ξόδιασα γυαλιά

Να μαυδύσω τους ήλιους

Ως και αχάρακτους φθόγγους

Μα έναν μονάχα μανδύζουνε
Ποών όμως από δαύτους

χάραξα
τα σμιλεύματα ζυγούσα

Εκείνον τον κιτρινιάρη

Ράϊζαν δε μ' ένοιαζε

Με τα χαλασμένα δόντια

Ποιον από δαύτους

εκείνον με το σάπιο καπέλο

Σύ ποιόνα θα διάλεγες

Μπούζαλης
Λάμπρος

Γιομάτο μούσκλια
Ή κείνον που ρθε και μου πε
σύ έχεις το σημάδι
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Μια άλλη ματιά στη Ή Διαθήκη μου' του Κατσαρού
1 u m i
Παπαπαναγιώτου
Παναγιώτης

Υποκλιθείτε
σ' αυτόν που βάζει ζελέ στο μαλλί
και λέει: «είμαι και γαμώ».
Υποκλιθείτε σ' αυτόν που κορνάρει στη διασταύρωση
και λέει: «άντε τράβα σπίτι να γεμίσεις καμιά πιπεριά μωρή»!
Υποκλιθείτε
στην περσική μπουχάρατην μπορντοροδοκόκκινη
στον κοντό μεσοεπιθετικό
στην εταιρεία «Sex Erotica»
στην κρατική επιχορήγηση
στον τζόγο
σε μένα ακόμα που σας πρήζω.
Υποκλιθείτε σ' αυτόν που βρέχει το δρόμο για να δροσίσει
στον πρόεδρο της ΠΑΕ υποκλιθείτε
στον Παντελή Οικονομίδη και στο Ghangman Style
σ' όλες τις Κυριακές που οι παπάδες φλυαρούνε
πίνουν καφέδες και κουτσομπολεύουν οι γριές
σ' αυτή την αγάμητη κυρία που μοιράζει
διαζύγια και ανίατες αρρώστιες
σε μένα ακόμα που σας πρήζω.
Υποκλιθείτε πάλι σ' όλες αυτές τις μικροπαντρεμένες
που διαβάζουν τα βράδια τις «50 αποχρώσεις του Γκρι»
δίπλα σε παχυλούς συνταξιούχους που ροχαλίζουν
στους χαμένους συγγενείς και τις οικογενειακές ιστορίες
στα reality και τα μεσημεριανά.
Υποκλιθείτε στους ξυλοδαρμούς αλλοδαπών από χρυσαυγίτες
στο κάψιμο της σημαίας και τη χαρτομαντεία
στα εργοστάσια που πήγαν Βουλγαρία
σ' αυτούς που λένε φωνάρα
την Πάολα
στα κάψουροτράγουδα με πούρο
του Μπουγά
στο 'Ρετιρέ'
σ' όλους τους Κνίτες και τους αναρχικούς
στους άλλους που κάνουνε μόνο πάρτι
ως και σε μένα, σε μένα ακόμα που σας πρήζω υποκλιθείτε.
Τότε μπορεί βέβαιοι να βολέψετε κάπου τα παιδιά σας.
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Παρωδία κειμένου με έκτυπο ύφος

Ένα ίο μακαρόνι κι η σάλτσα του ακριβή
Για να μου φύγει η πείνα θέλει φαί πολύ
Θέλει αμνοί χιλιάδες να 'ναι σ' οβελούς
Θέλει κι πετεινοί να δίνουν το μπούτι τους.

Πάρθηκεν από άλλους το κρέας του ταψιού
Το 'χουνε κάψει σ' ένα φούρνο του Πάγκαλου

ΙουμεΛΐδης
Κώστας

Σ' ένα παχύ στομάχι το' χουνε κλειστό
Μύρισε και το κρέας κι όλο το βούτυρο.

Θε μου πρωτομύρισα το κοψιδάκι στη φωτιά

Θε μου πρωτομύρισα μέσα στις λιχουδιές κι εγώ

Θε μου πρωτομύρισα το 'ριξαν μες στα
κάρβουνα!

Θε μου πρωτομύρισα ένα αυγό λαχταριστό!

Παρωδώντας τον ρομαντικό επίλογο του Νίκου Καρούζου

Να με διαβάσετε όταν θα έχετε
παρακολουθήσει γόμους γνωστών
ή έστω βαφτίσια.
Όταν θα έχετε
σπάσει με δύναμη
κουφέτα που κάνουν το δόντι
εφάμιλλο του πόνου.
Όταν θα αμολήσετε κινέζικο αητό τη Μεγάλη Παρασκευή
χωρίς να το μαρτυρήσετε
κατουρώντας ολοένα τον πάγκο.
Όταν θα ξέρετε πότε έφαγε τα κουλούρια
ο Νοστράδαμος.
Όταν θα φτάσετε για πρώτη φορά
σε Δεξίωση.
Όταν θα βάλετε όλα τα γκολ στον τελικό.
Αν πηδάτε σαν ζώα
και τρώτε πίτσες.
Αν ακούτε τους Γερμανούς ευχάριστα
οπουδήποτε.
Όταν θα ξέρετε πως ο μοιραίος Modigliani
τρεις η ώρα τη νύχτα ξεσκισμένος
χτυπούσε βίαια τον κώλο ενός φίλου του
τραγουδώντας τα ποιήματα του Βιγιόν
κι άρχισε να ουρλιάζει ώρες δυνατά
ενοχλώντας το σόμπαν,
Όταν λέτε το πούστη πατέρα μας και όχι ξαδέρφη μας.

Όταν θα πίνετε χαρούμενα το αθώο χασισάκι.
Αν δεν καταλάβατε πως η Ανθούλα
είναι μάλλον η τραβεστί μας.

Τσαντάκης
Γεώργιος

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΣΧΕΤΟΙ.
Να με διαβάσετε
όταν
φοράτε
πηλίκιο.
Να με διαβάσετε όταν
θα έρθετε στο φορείο σε κώμα...
Ώρα να πηγαίνω {βαρέθηκα)
δεν έχω άλλο σάλιο.
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(κατά το ωδη στα πουλιά)
iJ iJ W T iiit
Τσελεπΐδου
ΒΪΚΠ

Βράστε πουλιά! Η αγάπη μου μέσα στην κατσαρόλα,
μ' ένα λίπος παχύ για στρώμα,
κοχλάζει και χύνεται
κι εσύ δεν είσαι πεινασμένος πια.
Θα ρθει καιρός σε κάποια ταβέρνα,
που φασιανό θα σου φέρουν να φας,
θα γυρίσεις τότε την πλάτη και πάλι θα πας,
πάνω απ'το δικό μου καπάκι να παρακαλάς,
γλυκά. «Μα εγώ είμαι χορτάτος πια», θα λες,
«πάρτε από μπροστά μου όλα τα πουλιά,
κοκόρια, πέρδικες και περιστέρια,
θέλω φάί απ'της δικής μου της κυράς τα χέρια.
Έϊ, θα 'ναι νόστιμα τα, πώς τα λένε,
τσιχλόνια Δυτικής Χαλκιδικής. Βράστε τα πουλιά,
η αγάπη μου τα ξεκοκαλίζει απάνθρωπα
και να γκρινιάξω από πείνα δε μπορώ».

Ιστορία τη ς Ε υρω παϊκή ς Λ ο γοτεχνίας

μανιφέστα
υπέρ του ρομαντισμού
Πλάτωνας οραματίστηκε την ιδανι χων, την επαναλαμβανόμενη απόλαυση ποκή ττόλη( μας εξόρισε από χην πολι λυσύνθετων επιθέτων, την επανασύνδεση
τεία του και μας ανάγκασε να ζούμε
με το μεταφυσικό και την ταύτιση με ήρωες
εκτός των τειχών ως αξιολύπητοι παρίες.σπαρασσόμενους από πάθη, που βίώνουν
Τον ΐ9 αιώνα επιστρέφουμε παραμε ακραίες συναισθηματικές καταστάσεις και
ρίζοντας τις ογκώδεις πέτρες του τείχους
είναι ικανοί να επιλέξουν το πότε θα ζήσουν
το οποίο εσείς γκρεμίσατε για να μας υπο και το πότε θα πεθάνουν.
δεχθείτε όπως συνήθιζαν παλαιότερα για
Η έλλειψη ένθεης ποίησης άνοιξε πληγές
στο σώμα σας, πληγές, που αν εμείς σας
τουςολυμπιονίκες.
Επαναπατριστήκαμε, λοιπόν:
εγκαταλείπαμε αυτή τη φορά, θα μετατρέ
Γιατί εσείς το ζητήσατε.
πονταν σε γάγγραινα και θα σας σκότωνε
Γιατί η τυραννία του ορθού λόγου απο αργά και βασανιστικά.
Ο εκλεχτός μαθητής του Σωκράτη και
στράγγισε τη σκέψη σας και αποξήρανε τη
κορυφαίος φιλόσοφος μας εξεδίωξε ξεχνώ 
φαντασία σας.
Γιατί η αρετή έχασε το σχήμα της τη στιγ ντας πως Kat ο ίδιος υπήρξε ποιητής και λη
σμονώντας ότι κάποτε ποίηση και φιλοσο
μή που η αντίπαλή της έννοια, η φαυλότηφία συμπορεύονταν με την πρώτη να απο
τα, την οποία υποτίθεται πως καλλιεργούμε
ως ποιητές, απεσύρθη εκ του αστικού τοπί τελεί το μέσο γραφής της δεύτερης. Υποθέ
τω πως το χετε αποδεχτεί όλοι πως είστε
ου.
Γιατί η ζωή σας ξέρασε την ουσία της κα λίγο - πολύ ποιητές - η ποίηση υπάρχει μέσα
στον καθένα σας όσο και αν το αρνείται.
θώς την περιφράξατε με νόμους, κανόνες
Ο Πλάτωνας πρέσβευε πως μόνο ο θεός
και πρέπει.
δημιουργεί και εμείς οι ρομαντικοί, οι πρώ 
Γιατί το πάθος ακολούθησε τη μοίρα των
ην εξόριστοι ποιητές, του απαντούμε: "Ο
ποιητών με αποτέλεσμα ο έρωτας και η
ποιητής θα γίνει για λίγο θεός και θα ξανααγάπη να μοιάζει με δρόμο δίχως στροφές
περιτριγυρισμένο με ποώδεις θάμνους κα~ δημιουργήσει τον κόσμο και τα πλάσματά
χεκτικά δέντρα και μισοσχηματισμένα λου του εμφυσώντας στο κορυφαίο δημιούρ
γημά του, τον άνθρωπο, την δίψα για ζωή."
λούδια.
Μας κατηγορήσατε πως υπήρξαμε μι Σαν άλλος Κάλχας μπορώ να το προφητέψω:
μητές των μιμητών της πραγματικότητας
“Κάτοικοι της Πολιτείας ήρθε η εποχή
χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι εμείς δεν
μιμούμαστε την πραγματικότητα αλλά δη που θα λατρέψετε τον ποιητή που εξορίσα
τε και λατρεύοντας τον θα γνωρίσετε ξανά
μιουργούμε μια νέα, την οποία εσείς έχετε
τον εαυτό σας και τον κόσμο".
ανάγκη με τον ίδιο τρόπο που χρειάζεστε
την μουσικότητα των λέξεων και των στί-

Ο

Βασίλείάδου
Πηνελόπη

αντφομανηκό
* Πόσο βαριέμαι να διαβάζω για ερωτοχτυεν είμαι υπέρμαχη του ρομαντισμού
πημένα ζευγάρια, που ζουν σε ροζ συννε
και των χαρακτηριστικών που τον
φάκια, που πλημμυρίζουν από αγάπη και
διέπουν, ακριβώς γιατί εγώ επιλέγω
λιώνουν από πάθος, που περπατούν χέριτο δρόμο της αλήθειας και της ζωής. Τι εστί
χέρι δίπλα σε θάλασσες και λίμνες λέγο
ρομαντισμός;
ντας γλυκερά λόγια και ομολογώντας τον
Εν ολίγοις:

Δ

Βραχνιά
Άρτεμις
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παράφορο έρωτά τους, που κοιτούν το
χλωμό φεγγάρι και απαγγέλουν δακρύ
βρεχτα λόγια αιώνιας αγάπης οτο έτερον
ήμισυ.
* Πόσο με κουράζουν οι απελπισμένες ψ υ
χές, που περιπλανιούνται σαν ερείπια
στους δρόμους, που χαμογελούν στο θά
νατο και νοσταλγούν τα αθώα χρόνια της
νεότητάς τους, που βρίσκουν ανακούφι
ση και παρηγοριά σε γλυκανάλατα τρα
γουδάκια,
• Πόσο αφόρητη είναι η ονειρική ατμό
σφαιρα των παραμυθιών που μιλούν για

$
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Δώστε μου φωςΙ Δώστε μου ζωή!
ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟ!

&

Δε διδάσκεται ο ρομαντισμός ούτε απολογείται.
Δε φταίει αυτός για τα ναυάγια της ζωής.
Αφού το βαρκάκι ήταν τρύπιο.
Η θάλασσα της λογικής εμπεριέχει λάμιες και σειρήνες και ξεγύμνωμα χαρακτήρων,
ο ρομαντισμός αρνείται πεισματικά να ενδώσει.
Μοιάζει με την τζαζ, είναι σκοτεινός, περικυκλωμένος από αίσθημα.
Έχει βάσανα, ξεσπάσματα, ένταση, γέννηση, θάνατο και μοιραία χαρά.
Αγαπάει τα χρυσάνθεμα και τις παύσεις.
Προτιμάει τη μοναξιά, την ανθεκτική στα χρόνια.
Αν ήταν πίνακας, θα ήταν <ο Εσταυρωμένος> του Γκρέκο
ταινία, <το χαμίνι> με τονΤσάρλιΤσάπλιν
μέρα, Κυριακή με τα <καλά> της.
Ανθίζει στα χρόνια της χολέρας
γιατί πάνω στα σάπια, τον κατάλληλο καιρό,
βγαίνουν ανθάκια.

Κοριακοττούλου
Λένα

Τσαντάκης
Γεώργιος

ιππότες με αγνή ψυχή και μαγική δύναμη.
Καλπάζουν το άλογό τους στην εξοχή τρέ
χοντας να σώσουν αθώες βασιλοπούλες
από δράκους και ξωτικά, ενώ συναντούν
και αέρινες νεράιδες με ασημοστόλιστα
ραβδάκια.
• Δεν αντέχω τις μακάβριες συζητήσεις,
τις συναντήσεις σε νεκροταφεία, τους νε
κρούς, τα σκοτάδια...

P

iομαντισμος-, το κίνημα των συγγρα

φέων που πλέουν σε πελάγη απελ
:
πισίας.
Σκέφτηκε κανείς τους κακόμοιρους αναγνώστες που τα βλέφαρα τους
βαραίνουν μπροστά στη θέα των εκτεταμέ
νων μεταφορών και περιγραφών που προκαλούν υπνηλία;
Ένα κίνημα γεμάτο μιζέρια και υπερβολή
ξεπερνώντας τα όρια του αυτονόητου. Τόση
απαισιοδοξία ώστε αν δεν ήσασταν αυτόκτονικοί χαρακτήρες μέχρι τώρα, μπορεί
και να γίνετε, για να γλιτώσετε μια και καλή

τον εαυτό σας από την ανάγνωση ρομαντι
κών κειμένων. Η απελπισία σε όλο της το
μεγαλείο, η χαρά των ψυχιάτρων, οι αγανακτισμένοι δίχως αγανάκτηση. Επαναστάτες
του κώλου. Μόνο λόγια δίχως πράξεις. Ένα
κίνημα που αποδεικνύει περίτρανα γιατί
δεν άντεξε στο πέρασμα των χρόνων, πα~
ραμένοντας προσκολλημένο στο παρελθόν,
παίρνοντας μαζί και όλους τους υποστηριχτές του.

π α ρ ο υ σ ία το υ στον χώ ρ ο επιβλητική και τη ν ίδια στιγμ ή
κ α τα π ρ α ϋντικ ή . Οι λέξεις το υ σ υ μ π ύ κ ν ω μ α εμ πειρία ς χρ ό νω ν
και ενός τα λ έντο υ χω ρίς π ερ ιγρ α φ ή , οι π α ρ α τη ρ ή σ εις το υ
π ρ ο σ εκ τικ ές και εύστοχες. Ο Θ ανάσης Βαλτινός μάς ά φ η σ ε να
π ερ ιπ λ α ν η θ ο ύ μ ε στον Πεζό Λ όγο, να ψ ά ξο υ μ ε το ν σ υ γγ ρ α φ ικ ό μας
εα υτό και να α ν α ζη τή σ ο υ μ ε νέους τρ ό π ο υ ς να εκ φ ρ α σ το ύ μ ε χω ρίς
επ ίθ ετα , επ ιρ ρ ή μ α τα και επ ιτή δ ευ σ η . Εκεί π ο υ π α ρ εκ κ λ ίνα μ ε π ερ ίμ εν ε
υπ ο μ ο νετικ ά , εκ εί π ο υ φ ο β η θή κ α μ ε, μας έδειξε το ν δρό μ ο. Από το υς
π ερ ιπ ά το υ ς σε μια π α ρ α λ ία τη ν ώ ρ α π ο υ δ ύ ει ο ήλιος, και τις τυ χα ίες
σ υνα ντή σ εις μέχρι τις ιστορίες κρίσης, μάς δ ίδ α ξε τη ν ο μ ο ρ φ ιά και τη
δύνα μ η το υ α π έρ ιττο υ , π ο υ μ π ο ρ εί να σ π ά σ ει κόκαλα, αλλά και τη ν
επ ιμονή στη λ επ το μ έρ εια π ο υ κάνει π ά ν τ α τη δια φ ο ρ ά .

Η

η θεία λιποθύμησε
την έπιασε η κρίση
καλογερίδου
σοφία

—- Καλέ! Καλέ! Η θεία. Λιποθύμησε. Λίγο
νερό.
Ο κόσμος έτρεξε σαν τα μυρμήγκια.
— Κάντε λίγο χώρο καλέ. Λίγο νερό!
Ο Τάκης κι εγώ καθίσαμε παράμερα. Στο
πλάι της εκκλησίας. Ανάψαμε τσιγάρο. Με
τα πολλά η θεία Μελάνα συνήλθε. Ότι είχε
χαιρετήσει ο κόσμος. Τα κοράκια άρχισαν το
παράχωμα. Αρχισε κι αυτή.
— Αχ Κόλλια! Έφαγες το κιφάλις! Που αφήντσμε μονάσιμ; Τα παιδία σ' ντο θα φτάνε!
Νε δουλείας νε τίποτα!
Μετά άρχισε να χτυπιέται. Την έπιασε κρί
ση. Έβγαλε τις φουρκέτες της και τραβούσε
τα μαλλιά. Από κότσο τά 'κάνε ξυστά. Είπε,
είπε...
Την αφήσαμε να ξεσπάσει. Τη μάζεψε η
Ελλάδα και την πήγε σπίτι. Εμείς έπρεπε
να πάμε στο καφενείο. Ήρθαν όλοι οι δικοί
μας. Απ' το Κιλκίς θες, απ' την Ξάνθη. Μέχρι
κι ο θείος ο Μήτος απ' τον Πειραιά. Κι ας είχε
να μιλήσει τρία χρόνια με τον Κόλλια.
Επήκαμε το αντέτ. Μετά φύγαν όλοι. Κου
ράστηκαν. Πήγαν στης θείας Μελάνας. Κά
ποιους πήρε κι η μάνα μου. Ήταν άυπνοι.
Ιδίως αυτοί από μακριά.
Μείναμε πάλι εγώ κι ο Τάκης.
— Τι να τον κάνω ρε Μίμη.Του τά 'λεγα του
μαλάκα. Τι τις θες τις πουτάνες. Μείνε με

τα ναρκωτικά που τα ξέρεις. Δε μ' άκουσε.
Απ' την ώρα που άνοιξε το κολόμπαρο χάίρι
δεν είδαμε. Τον κυνήγησε κι η Μαφία για τη
Μολδαβή. Τι τα ήθελε τα νταλαβέρια;
—Τελικά ποιος τον έφαγε ρε Τάκη;
— Ποιος τον έφαγε ρε ξάδερφε; Το κεφά
λι του το ξερό. Που να ξέρω. Λένε αυτός ο
πούστης ο Αλβανός.
— Ο Θανάς;
— Αυτός. Αυτός ο παλιόπουστας. Του την
είχε φυλαγμένη. Έφερνε μαύρο πριν τον
πάπα. Τον έκανε ζημιά ο πάπας. Τώρα με
την κρίση έσπασαν οι δουλειές. Ο δικός μας
πουλούσε φτηνότερα. Είχε άκρες.
— Και πως το ξέρεις;
— Αμάν ρε Μίμη. Τι να σε πω. Υποθέσεις κά
νουμε. Άλλοι λένε αυτός που είχε τη Μολ
δαβή τον έφαγε. Εγώ πες τώρα τι κάνω; Τα
παιδία νε δουλείας νε τίποτα,
— Εγώ σε είπα. Πάμε στη Σουηδία, Πήγε ο
φίλος μου ο Οδυσσέας ο ηλεκτρολόγος. Tl
να σε πω. Το κράτος να τον βρει σπίτι, το
κράτος τα πάντα. Τώρα θα μαθάν και τη
γλώσσα. Άμα μείνεις εδώ θα τρώνε σε. Όλοι
από σένα περιμένουνε. Κι άμα κρατήσεις το
μαγαζί στο τέλος θα πας όπως ο θείος.
-Ασί Γεωργία ήρθαμε εδώ για καλύτερα. Και
τώρα ξαν τα ίδια. Να γαμώ εγώ την κρίση!
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ευτυχώς είναι Δευτέρα ακόμη
άλι χτύπησε το ξυπνητήρι. Κάθε
ρούσαν να με δουν. Έψαχναν τις τσέπες μου
μέρα λέω δεν θα το ρυθμίσω. Κι όλο
μόλις έμπαινα στο σπίτι. Τώρα ξέρουν πως
το χέρι μου εκεί. Λίγο πριν κοιμηθώ.
δεν θα βρουν τίποτα εκεί.
Ώρα επτά. Πρωινό εγερτήριο. Ξύπνησα. Το μεσημέρι τρώμε μαζί. Οι άλλοι, εγώ
Τεντώνομαι στο κρεβάτι, όμως δεν χουζουτσιμπάω. Κανείς δεν μιλά. Μόνο κοιταζόμα
ρευω. Είμαι ήδη όρθιος. Είναι αστείο. Κάπο στε, σα να είναι η πρώτη φορά που ο ένας
τε ήθελα λίγα λεπτά ύπνου ακόμη. Και τώρα
βλέπει τον άλλο. Μετά, τα παιδιά στα δω 
που τα έχω ξαγρυπνώ. Το σπίτι είναι άδειο.
μάτιά τους, η Νίκη στα πιάτα. Κι εγώ στον
Τα παιδιά στο σχολείο, η Νίκη στη δουλειά.
καναπέ. Πάλι. Αναλύω τις κοινωνικές προε
Μου 'χει αφήσει φρυγανιές και μαρμελάδα
κτάσεις των μεσημεριανών εκπομπών. Έτσι
στο τραπέζι. Και καφέ έτοιμο στην καφετιέ θέλω να πιστεύω. Όχι ότι τη μόνη χαρά που
ρα. Τώρα έχω όλο τον χρόνο δικό μου. Μόνο
αντλώ τη βρίσκω στις συνταγές μαγειρικής
που η όρεξή μου είναι φευγάτη.
και στα σκάνδαλα των εγχώριων σταρ.
Είναι τρεις μήνες που δεν έχω πού να
Η Νίκη θέλει να βγούμε απόψε. Κάνει
πάω το πρωί. Δεν είμαι πια εργαζόμενος.
ό,τι μπορεί. Έστω να πάμε μια βόλτα, μού
Ούτε ξέρω τι είμαι. Ανεργος, άεργος, και λέει. Δεν θέλω να της χαλάσω χατήρι. Φ ο
νούριες λέξεις. Δεν ξέρω πώς να τις διαχει
ράω το γαλάζιο πουκάμισο. Εκείνο που
ριστώ. Σκέφτομαι να πάρω τους δρόμους.
έβαζα στο γραφείο. Έχω έτσι μια ψευδαί
Καφέ με φίλους, μεσημεριανό ουζάκι. Τί σθηση υγείας. Δουλειά ίσον υγεία. Περπα
ποτα δεν κάνω τελικά. Ανοίγω τηλεόραση.
τάμε μερικά μέτρα. Ο αέρας με μπουκώνει.
Η απόσταση του καναπέ απ' την οθόνη όλη
Δεν μου κάνει καλό. Της ζητάω να γυρίσου
μου η βόλτα. Οι τοίχοι γύρω μου γέρνουν,
με. Φτάνει τόσο. Προτιμώ την ασφάλεια
λίγο ακόμα και θα βρεθώ πλακωμένος απ'
του σπιτιού. Το έξω μού υπενθυμίζει πως
το τσιμέντο. Η Νίκη επιστρέφει το μεση
πρέπει επιτέλους να κάνω κάτι.
μέρι. Δεν βοηθάω στο μαγείρεμα. Θα μπο
Έξι μήνες εκτός αγοράς. Δεν πολυμιλάω
ρούσα, αλλά φοβάμαι. Πόσο πιο χαμηλά να
πια μέσα στο σπίτι. Τη λυπάμαι τη Νίκη. Κά
πέσω ακόμη; Ήδη ο ρόλος του κουβαλητή
νει μεγάλη προσπάθεια να με τραβήξει απ'
έφυγε από τους ώμους μου. Να γίνω νοικο
το πηγάδι. Θέλω να της εξηγήσω ότι είναι
κυρά, θα με σκοτώσει.
Εκείνη καταλαβαίνει. Δεν λέει τίπο καλύτερα να με αφήσει στον πάτο. Δεν έχω
όμως λέξεις ούτε καν γι' αυτό. Σκέφτομαι
τα. Παρόλο που πρέπει μετά το γραφείο
πως
πρέπει να τελειώνω. Δεν ξέρω πώς.
να φροντίσει το σπίτι και να νταντέψει τον
Αλλά
το σκέφτομαι. Έξι μήνες δεν έχω ψά
αποτυχημένο σύζυγό της. Οι ισορροπίες εί
ξει
για
δουλειά. Θέλω και δεν θέλω. Το δεύ
ναι απαραίτητες. Ούτε πολύ οίκτο ούτε πολ
τερο
υπερισχύει.
Και δεν κάνω τίποτα. Πιο
λή αδιαφορία. Θα ήθελα να ήμουν γυναί
εύκολο
είναι
να
αφεθώ.
Ούτε προσπάθεια,
κα. Πρώτη φορά το σκέφτομαι αυτό. Αλλά
ούτε
εξευτελισμός.
Πρέπει
να τελειώνω.
τώρα που τη βλέπω να δέχεται την απάθειά
Ανοίγω
το
ημερολόγιο.
Ψάχνω
την ιδανική
μου έτσι φυσικά, δεν μπορώ να μην τη θαυ
μέρα.
Να
τελειώνω,
σκέφτομαι,
να τελειώ
μάσω. Εγώ θα με είχα μισήσει ήδη. Στο κρε
νω. Κυκλώνω το Σάββατο. Σε δυο βδομάδες
βάτι φοβάμαι ακόμα και να την αγγίξω. Την
από τώρα. Η Νίκη θα πάει τα παιδιά στην
παρατηρώ όταν κοιμάται το βράδυ. Αυτό το
κατασκήνωση. Θα είμαι μόνος. Κάθε βράδυ
κορμί δεν μού λέει τίποτα πια. Ούτε το δικό
το Σάββατο έρχεται στον ύπνο μου. Σκύβει
μου νιώθω.
Πίστευα τουλάχιστον πως θα χαιρό πάνω μου και με φιλά στο μέτωπο. Για λίγο
μουν τα παιδιά. Όταν όμως γυρίζουν απ1 ανακουφίζομαι. Μετά ανεβάζω πυρετό. Το
ημερολόγιο ζωντανεύει και πιάνει φωτιά.
το σχολείο, αισθάνομαι κατάκοπος, λες και
Καίγονται όλα τα φύλλα. Μια βδομάδα έχει
από τραπεζικό στέλεχος έγινα ξαφνικά χει
περάσει. Το Σάββατο όμως εκεί. Σκύβει και
ριστής κομπρεσέρ στο κέντρο της Αθήνας.
με φιλά στο μέτωπο. Κάθε βράδυ. Ξυπνάω
Κι εκείνα δεν με υπολογίζουν πια. Είμαι συ
κάθιδρος. Ευτυχώς είναι Δευτέρα ακόμη.
νέχεια στα πόδια τους. Όταν έλειπα, λαχτα
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λλο προστάτη δεν είχαμε στην οικο
γένεια. Ήμουν ο μεγαλύτερος, σχε
δόν δεκαπέντε. Ο πατέρας μου ο Στέ
λιος στο βουνό αντάρτης. Δεν άντεχε
Ιταλική μπότα. «Θα τους στείλω σπίτι τους»
έλεγε και βγήκε στο βουνό.
Η επιχείρηση «Μαρίτα» είχε τελειώσει. Ο
κατοχικός στρατός δεν άφησε τίποτα στα
σπίτια μας. Μπήκαν στην Ελλάδα και τη
μοίρασαν. Εμείς είχαμε Ιταλούς στο κεφάλι
μας. Άλλοι καλοί, άλλοι χειρότεροι. Αργό
τερα έμαθα πως ένας λοχαγός απ' αυτούς
κάποιος Παμπολίνι είχε πάει με τους εαμίτες. Τι τα θες. «Να σε κάψω Γιάννη μ', να σ'
αλείψω λάδι».
Οκτώβρης 43 · Άγριες εποχές. Δεν ήξερες
από ποιον να φυλαχτείς. Όλοι κυνηγούσαν
όλους.
Η μάνα μου η κυρα Αγγελική γύρω στα
σαράντα.Τη βοηθούσα όσο μπορούσα. Σχο
λείο πήγα μέχρι την τρίτη δημοτικού.
Είχαμε ένα κομματάκι ελιές, κοτέτσι,
ένα μικρό μπαχτσέ με λίγες καλαμποκιές
μια κατσίκα και τον γάιδαράκο τον Εδμόνδο. Είχα και αδελφό Εδμόνδο. Αυτός τον
φώναζε έτσι. Να δείτε το σάστισμά του
όταν είδε την κοιλιά του Εδμόνδου να φου
σκώνει για να γεννήσει. Γιατί ο Εδμόνδος
ήταν γάιδουρίτσα.
Περνούσαμε δύσκολα. Επτά αδέλφια,
επτά στόματα. Η λόρδα έπεφτε σύννεφο. Το
φαί στο τραπέζι ήταν βάσανο. Πιο πολύ για
τη μάνα μας και λιγότερο για μένα. Είχαμε
μαζέψει τα καλαμπόκια, τα δέσαμε ζευγά
ρια και τα κρεμάσαμε να στεγνώσουν. Τα
ξεσποριάσαμε και πήγαμε με τον Εδμόνδο
τη σοδειά στο νερόμυλο, δυο ώρες από το
σπίτι μας. Το χωριό μας, πενήντα νοματαίοι
όλοι κι όλοι, είχε νερόμυλο. Ο μπαρμπα Γρή
γορης ο Πιπεράς με χαιρέτισε. «Αμ πού θα
το βάλουμε αυτό βρε παιδάκι μου, αυτό θα
το φάει η πέτρα». Όλο κι όλο ήτανε μια οκά
και διακόσια δράμια. Το έβαλε και οι μυλό
πετρες ντάπα ντούπου, ντάπα ντούπου το
άλεσαν, Σήκωσε την πάνω μυλόπετρα και
σκούπισε το αλεύρι που είχε κατακάτσει.
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Το βράδυ θα τρώγαμε καλαμποκίσια πίττα.
Δεν είχαμε ούτε μαγιά να κάνουμε μπομπό
τα. Θα το τρώγαμε άζυμο. Όμως θα είχαμε
την
να φάμε.
Μαζευτήκαμε γύρω από το τραπέζι, Ήταν
ενθύμιο του παππού, μαραγκός ήταν. Πά
τωμα το χώ μα και αταβάνωτος, ένας χώ 
ρος. Στην άκρη ανάβαμε φωτιά. Τζάκια και
τέτοια δεν είχαμε, Ο καπνός έφευγε από
τις τρύπες στο ταβάνι. Διασκεδάζαμε με
την κάπνα. Μάζεψα ξερόκλαδα και άναψα
τη φωτιά. Έφερα και φύλλα κουτσουπιάς,
έτσι την έλεγε ο παππούς, δένδρο του Ιού
δα ο μπαμπάς. Για μας ήταν ένα δένδρο με
μεγάλα φύλλα. Παίρναμε τα φύλλα για να
ψήνουμε πάνω τους ψωμί ή πίττες, όταν
είχαμε. Η μάνα μου ανακάτεψε το αλεύρι
με νερό. Άπλωσε τα φύλλα πάνω στα κάρ
βουνα και πάνω έβαλε τη πίττα. Σε λίγο θα
τρώγαμε. Επτά στόματα και η μάνα μας
οκτώ. Ο μπαμπάς μας στο βουνό αλλά πού
καιρός για τέτοιες σκέψεις. Η πίττα άρχισε
να ροδίζει. Αρχισε το σπρωξίδι στο τραπέζι.
Έπρεπε να πάρουμε την καλύτερη μεριά. Η
μάνα μας το σκούπισε, έπιασε με ένα παλιό
ύφασμα τη πίττα και την έριξε πάνω.
Έπειτα ησυχία. Κάποιος χτυπούσε τη
πόρτα. Ήταν σιγανό το χτύπημα. Σκεφτήκαμε ότι δεν ήταν Γερμανοί. Μα γιατί όμως
δεν έμπαιναν μέσα; Όλοι στο χωριό ήξε
ραν ότι όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές χωρίς
ασφάλεια. Πάγωμα και σαστιμάρα στην
ανοιχτή εξώπορτα. Η λάμπα πετρελαίου
δεν έδινε αρκετό φως. Η σκιά ενός στρατι
ώτη σχηματίστηκε. "Un ρο' di pane" είπε σι
γανά. Μείναμε ακίνητοι. Εσκυψε το κεφάλι.
Η πόρτα έκλεισε. Ακούσαμε τα βήματά του
στο καλντερίμι.
Κανένας δεν άπλωσε το χέρι στην πίττα.
«Δεν μου κατεβαίνει μπουκιά» είπε η μάνα
μου, «τρέξτε να τον προλάβετε». Βγήκα και
έψαξα παντού. Είχε εξαφανιστεί. Σαν να τον
κατάπιε η γης.
Η άζυμη πίττα έμεινε για λίγο, μετά τα
παιδιά όρμησαν.
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εδώ χωρίζουν οι δρόμοι μας
' αφεντικό μου, κάνω τ' αλεύρι χαρ κό, του λέω. Κρατούσε τα χαρτιά στα χέρια,
τιά, μου λέει. Τι χαρτιά, τον ρωτάω.
θαρρούσες θα τα λιώσει. Το βλέμμα καρ
Μετοχές, δεν ξέρεις εσύ απ' αυτά, μου
φωμένο στη φωτιά. Ζουλούσε το κεφάλι.
λέει. Όλη μέρα με μια ροζ φυλλάδα στα χΒγήκα
έ
κι εγώ. Χαρτιά τι να τα κάνεις, μόνο ο
ρια, σημειώνει. Τι σημειώνεις αφεντικό, τον
χρυσός μου λέει. Την άλλη μέρα είχε χρυσό
ρωτάω. Για σένα δουλεύω, σε κάνα μήνα ο
κυνόδοντα. Κάθε μέρα κι ένα δόντι, έβαζε.
μύλος θα 'ναι δικός σου, μου λέει. ΣυγκινήΈλα να σε πληρώσω, μου λέει. Τι εί
θηκα. Πηγαίνοντας σπίτι έγραψα ΜΕΤΟΧΕΣ
ναι αυτό τον ρωτάω. Χρυσό δόντι, στέρεα
σ'ένα χαρτί. Στον τοίχο το 'βαλα, εικόνισμα
πράγματα, μου λέει.
το χα.
Ήρθε ένας, κόλλησε το χαρτί στην πόρ
Τα τσουβάλια ντάνίαζα. Λες να τα κάνω
τα. Του 'πε ν'ανοίξει το στόμα, τα δόντια
όλα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τον
μέτραγε.
ακούω. Τι είναι αυτά τον ρωτάω. Αυτά σε
Εδώ χωρίζουν οι δρόμοι μας, φεύγω για
καμιά δεκαριά χρόνια Μίδα θα με κάνουν,
την Αμερική, μου λέει. Κι ο μύλος, τον ρω
μου λέει.
τάω. Αστόν αυτόν, μου λέει. Αγκαλιαστή
Τον είχε πάρει το παράπονο, κουρνια καμε, μείναμε έτσι κάμποση ώρα. Τριάντα
σμένος στη γωνία. Θα τις κάψουμε τις λινά χρόνια ήταν αυτά.
τσες, με ρωτάει. Τις έδωσα φωτιά αφεντι
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μπούζαλης
Λάμπρος

η κρίση
ιασταύρωση Φιλελλήνων και Καραγιώργη Σερβίας.
Καύσωνας. Το τετράδιο του Public βε
ντάλια.
Δε σήκωσε το κεφάλι. Μαλλιά ανάκατα. Τζίβα. Μόνο μαλλιά και μια χούφτα ανοιχτή.
Δυο ώρες περίμενα. Να πέσει λιγάκι η ζέ
στη. Δροσιστικό τσάι με λεμόνι και άρωμα
περγαμόντο.
Ζεΐ; Κόκαλο το χέρι με το μανικιούρ στο μι
κρό δάχτυλο. Το κορμί ξερό. Βήματα σύρ
θηκαν. Πέρασαν.
Θρόισε η φούστα. Πνοή αέρα. Χάθηκε.
Ένα δερμάτινο ντοσιέ και "χριστοπαναγίες"
στο κινητό. Απομακρύνθηκαν.
Τα τραπεζάκια στο Public σφύζουν από
ζωή. Ξένη μουσική. Στη διαπασών. Μπιφτέ
κι ή σουβλάκι το ελληνικό. Και coca-cola.
Ο μαλλιάς κόκαλο. Το νύχι το βλέπω καλά.
Βρώμικο.

Σαγιονάρες με αγγλική αγκράφα κοντοστάθηκαν. Μετά γύρισαν πίσω. Προσπέρασαν.
Φρουστ φρουστ. Σύρθηκαν στα McDonald's
δίπλα στο Public, Στάθηκαν. Αντίκρυ στο
βουβό σώμα. Άγγιξαν το μακρύ νύχι. Ένα
μπιφτέκι με τηγανιτές και κέτσαπ γέμισαν
τη χούφτα. Τα δάχτυλα σάλεψαν. Το κεφάλι
χωμένο στους ώμους. Το μπιφτέκι κατευ
θείαν στο στόμα. Δε μάσησε. Ίδιο φίδι.
Και το άλλο μεσημέρι. Η χούφτα. Το βρώ
μικο νύχι σάλεψε. Το μπιφτέκι. Το κατάπιε.
Και το άλλο μεσημέρι.
Έκλεψα λίγο από το βλέμμα του. Ο Μίλτος.
Οι καλύτερες σημειώσεις. Στη δεξιά πτέρυ
γα του αμφιθέατρου. Σπίτια απούλητα. Δά
νεια. Ακάλυπτες. Την έκανε κι η γυναίκα. Η
γκόμενα του ΕΜΠ.
Τώρα ένα μπιφτέκι από τα McDonald's. Και
αν.

παπαγ&οργίου
κατερίνα

δυο κινήσεις και να... πάλι ελεύθεροι
άρκα με σάρκα, σαν σώμα ένα. Γείτο
νες από μικροί, μάλλον αγαπημένοι.
Ζευγάρι πια αταίριαστο, ζευγάρι που
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τραβά το βλέμμα.
Χοντρός και νωχελικός ο ένας. Μονάχος
έχει θέα και τρόπους να σοκάρει. Κομψός κι

παπαδόπουλος
μιχάλης
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αεικίνητος ο άλλος. Αψύς, που δε διστάζει
να απειλεί αν παραστεί ανάγκη.
Όσοι δεν γνωρίζουν με ρωτούν, πώς έγινε;
τι τρέχει;
Συνέβη, ούτε που το κατάλαβα, αμήχανα
τους λέω.
Δυο ατελείωτους μήνες μαζί, για άλλους
θα φάνταζε λίγο. Μαζί και την άτυχη μέρα.
Χτυπημένοι, με σπασμένα τα κόκαλα, βου
τηγμένοι στο αίμα. Ένα ειδύλλιο θα άρχιζε

τότε, μα ευτυχώς θα έληγε τώρα. Χωρισμός
δίχως πόνο και δάκρυα. Δεσμός που είχε
πλέον κουράσει. Δυο κινήσεις και ν α ... πάλι
ελεύθεροι. Τα δεσμά στα σκουπίδια. Και ο
καθένας το δρόμο του και εγώ στο δικό μου.
Να εκφράζω ξανά, με τον έναν πια μόνο του
- το μέσο, την αγάπη μου σε όποιον κορνάρει.

οι γραβάτες του μπαμπά
παπαδόπουλος
χριστός

‘ου πήρε μια βδομάδα να καθαρίζει
το έρμο το πατρικό και να ξεχορτα
ριάζει την αυλή. Δεν ήθελε βοήθεια
από κανέναν μας, ο ξάδερφος. Να σώσει τα
προσχήματα προσπαθούσε, που άρον άρον
γύρισε από την πρωτεύουσα. Μπατιράκι
,άνεργος και νικημένος. Η εφημερίδα χτύ
πησε μπιέλα και το ραδιόφωνο μπήκε στον
αυτόματο πιλότο.
Έξι απλήρωτα νοίκια άφησε πίσω του.
Για να ισοφαρίσει κάπως τα χρωστούμενα, χάρισε το μικρό του βιος στη γκαρσονιέρα. Πιατικά, κατσαρόλία, διακοσμητικά
και βιβλία τα μοίρασε στους φίλους. Στο
χωριό μας γύρισε με δυο σάκους ταξιδιού
φουσκωμένους ρούχα και ένα χαρτόκουτο
νουνού γεμάτο μουσικές από αυτές που δεν
άντεξε, είπε, να μοιράσει δεξιά κι αριστερά.
Αδειασε τις ντουλάπες και χάρισε τα
ρούχα του μακαρίτη του πατέρα του στους
Αλβανούς. Μοναχά τις γραβάτες του κρά
τησε. Κι είχε ένα σωρό ο μπάρμπας μου. Τις
φόραγε τ' απογέματα και καμάρωνε σα δά
σκαλος στο καφενείο. Μονόχρωμες, ριγέ,
λουλουδάτες, πουά, καρό. Χτύπησε ψιλά
καρφιά στον τοίχο, τό ξαδερφάκι και τις
κρέμασε έτσι που να μοιάζουν ένα χρω μα
τιστό κύμα. Ήθελες δεν ήθελες, εκεί έπεφτε
το μαη σου. Αν σ' άνοιγε το σπίτι.
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Έψαξε για κανένα μεροκάματο στα χω 
ράφια. Τον πήρανε. Αμαθος σε τέτοια. Τον
άφησαν. Καμιά φορά βοηθούσε στο φόρτωμα-ξεφόρτωμα, τελάρα φρούτα και σα
κιά ελιές. Ίσα για τα τσιγάρα. Η μάνα μου
έστελνε ταπεράκια «για το άμοιρο» κι ol
συγχωριανοί αφήναν τσίπουρα και καμιά
σακούλα σαλατικά στην αυλή. Οι κουβέ
ντες του λίγες. Τα «ευχαριστώ» δαγκωμέ
να. Οι μουσικές, μόνο, μπόλικες γέμιζαν τα
βράδια το σπίτι, μέχρι αργά. Τότε άκουγαν
και τη φωνή του να σιγοντάρει. «Αλλόκοτα
πράγματα», ψιθύριζαν οι γείτονες.
Σαν να τον βλέπω μπροστά μου. Ξεφώ
νιζε νυχτιάτικα μια σαν την Κάλλας, είπανε.
Ξεκρέμασε κάμποσες γραβάτες. Τις έδεσε
κόμπο τη μια με την άλλη. Σφιχτά, Όλες στη
σειρά, ανάλογα με τα χρώματα. Έφτιαξε μια
μεγάλη. Την έδεσε όπως έπρεπε στο λαιμό
του. Ave Maria σιγοντάριζε. Ανέβηκε στο
τραπεζάκι. Ξεκρέμασε τη νυφιάτικη φ ω 
τογραφία των γονιών του και την άφησε
παράμερα, μπρούμυτα. Έδεσε την μακριά
άκρη της καινούργιας γραβάτας στη σωλή
να που περνούσε σύριζα στο ταβάνι. Χαμο
γέλασε κι ύστερα στόλισε τον τοίχο ρίχνο
ντας μια κλωτσιά στο τραπεζάκι και μερικές
ακόμα στον αέρα.

η υψηλή τέχνη της διπλωματίας
παπαστεφάνου
φ ώ ιης
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ο Σκρόμπι δεν ήταν απλά ένα ακόμα
σημείο στον χάρτη. Για τον Δρ. Ελευθερόπουλο ήταν ένας πραγματικός
πονοκέφαλος. Μόλις είχε ολοκληρώσει
σειρά δύσκολων διαπραγματεύσεων ανά
μεσα στους Βόρειους και τους Νότιους. Και

Τ

ενώ διόρθωνε τον λόγο που θα εκφωνούσε
στη Σουηδική ακαδημία εντόπισε αυτή τη
δυσδιάκριτη κουκίδα ακριβώς πάνω στη
μία
γραμμή των νέων συνόρων. Ούτε οι Βόρει
οι, ούτε οι Νότιοι πρόσεξαν αυτή την παρά
ληψη, τι θα γινότανε, όμως, όταν θα αποκα
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λύπτονταν; Τόση δουλειά θα πήγαινε στρά
φι. Ξανά διαπραγματεύσεις, όχι δικό μου το
Σκρόμπι, όχι δικό σου. Πάει και το Νόμπελ
(καί είχε γράψει τόσο ωραίο λόγο).
Ένα πράγμα μόνο έμενε.
Το μέρος ήταν όπως το περίμενε. Πέντε
σπίτια όλα και όλα. Δεν θα ήταν και καμιά
απώλεια. Οι κάτοικοι το είχαν εγκαταλείψει
στη διάρκεια του πολέμου. Αν σκόπευαν να

επιστρεψουν καλά θα έκαναν να το ξανασκεφτουν.
Χρειάστηκε μία εβδομάδα σκληρής δου
λειάς και ένα κάρο χρήματα για να το χαλά
σει. Στο τέλος όμως έμεινε ευχαριστημένος.
Δεν είχε απομείνει τίποτα. Ήταν σαν να μην
υπήρξε ποτέ.

ιστορική συνάντηση
γιαγιά Ελευθερία, τρίτο παιδί του
την απουσία του, το θάνατό του πάνω στα
Ιωσήφ Παπαδάκη εξ Ανωγείων Ρεβουνά, τον είδε ματωμένο να τον σέρνουν,
θύμνης, γεννήθηκε την ι Νοεμβρίου
τα μάτια του ανοιχτά, θάλασσα οργισμένη.
του 1920, Τ1Ί μοιραία ημέρα που ο Βενίζέλος
Είδε τα πάντα όπως θα γίνονταν, το πρωινό
έχανε τις εκλογές από την Ηνωμένη Αντι
εκείνο.
πολίτευση των φιλοβασιλικών. Ο πατέρας
Στις 26 Απριλίου του ' 44 / την ημέρα που
της, φανατικός βενιζελικός, μολονότι είχε
ο Σοφοκλής Βενίζέλος παραιτήθηκε από
υποσχεθεί ότι το παιδί, εάν ήταν κορίτσι, θα
την πρωθυπουργία της εξόριστης κυβέρ
έπαιρνε το όνομα της πεθεράς του, το έβγα νησης υπέρ του Γεωργίου Παπανδρέου,
λε Ελευθερία για να τιμήσει το μεγάλο ηγέ η γιαγιά Ελευθερία έμαθε επισήμως για
τη αλλά, κυρίως, για να μπει στο μάτι του
τη δολοφονία του από τους αντάρτες του
απόστρατου αξιωματικού και -φυσικά- βαΕΛΑΣ στα Κλήματα Δωρίδος, Δε τον θρή
σιλόφρονος πεθερού του, ο οποίος έκτοτε,
νησε τότε. Τον θρηνούσε από τότε που τον
μολονότι συνεστιαζόταν μαζί του προς χά~ γνώρισε, από εκείνη την πρώτη ματιά. Αρ
ριν της κόρης και των εγγονών του, δεν του
γότερα έλεγε πως δεν ήξερε tl προηγήθηκε
απηύθυνε το λόγο ποτέ. Η γιαγιά Ελευθερία
στη σχέση τους, ο θρήνος ή ο έρωτας. Εάν
έχει τρία παιδιά και εννέα εγγόνια που όλα
τον ερωτεύτηκε για να τον θρηνήσει, ή τον
τους ζουν και βασιλεύουν. Έχει και μια ερω 
θρηνούσε για να τον ερωτευτεί παράφορα,
τική ιστορία -τη μοναδική στη ζωή της- που
για να τον ερωτευτεί για πάντα. Μεγάλωσε
τη διηγείται κάθε φορά με αυθεντική συγκί
τα τρία τους παιδιά με τη βοήθεια του πατέ
νηση και αφηγηματική δεινότητα που αρ
ρα της, ο οποίος πέθανε στις η Φεβρουάριου
μόζει σε κόρη Κρητικού παραμυθά.
του '64/ την ημέρα του θανάτου του Σοφο
Στις 26 Μαρτίου του 1936 η οικογένεια
κλή Βενιζέλου.
Παπαδάκη, πλήρης συγκινήσεως, κατέ
Η γιαγιά Ελευθερία, ευαίσθητη καθώς
βηκε στα Χανιά για να υποδεχθεί, μαζί με
ήταν,
αντιλήφθηκε αμέσως ότι η ζωή της,
χιλιάδες εξημμένων Κρητών, το αντιτορτηη
μοίρα
της, ήταν συνδεδεμένη με την Ιστο
λικό με το οποίο γινόταν η μετακομιδή της
ρία.
Με
την
Ιστορία και τους Βενιζέλους. Σε
σωρού του Βενιζέλου από το Μπρίντεζι.
όλη
της
τη
ζωή
ψήφιζε Φιλελευθέρους και
Φυσούσε. Η γιαγιά Ελευθερία σε αυτό το
ό,τι
απηχούσε
αυτούς.
Φιλελεύθερη Δημο
σημείο επέμενε πάντα. Ένιωσε, λέει, μια
κρατική
Ένωση,
Ένωση
Κέντρου, αργότερα
ισχυρή ώθηση, ίσως ήταν ο άνεμος, ίσως
ΠΑΣΟΚ.
Τα
τελευταία
χρόνια
άρχισε να τα
και η μοίρα. Ο αέρας παρέσυρε το μαυρόχάνει.
Γλυκομιλούσε
με
τον
άντρα
της και
ασπρο καπέλο της. Έτρεξε να το προλάβει,
τον
πατέρα
της,
νανούριζε
τα
παιδιά
της.
όταν τον είδε. Από μακριά ήταν ψηλός και
φορούσε άσπρο πουκάμισο ~ δεν ήταν Κρη Συχνά έψαχνε το μαυρόασπρο καπέλο της
γιατί έπρεπε να παραστεί στην κηδεία ση
τικός. Κρατούσε το καπελάκι της, που στα
μαίνοντος προσώπου.
χέρια του είχε ανθίσει. Από κοντά ήταν μόνο
Στις τελευταίες εκλογές του Ιουνίου η
θάλασσα. Τα μάτια του ήταν μπλε και η θεργιαγιά μου η Ελευθερία δεν ψήφισε. Είχε
μότητά τους της έφερε δάκρυα. Απορροφήπεθάνει πέντε μέρες πριν, στα 92 της χρό
θηκε σε ένα καυτό, υγρό κοβάλτιο, άρχισε
να κολυμπά καιόμενη, μια πρόδρομη μνή νια.
Σ'αυτές τις εκλογές ψήφισα Βενιζέλο.
μη την πέταξε στο μέλλον, είδε τον έρωτα
Χωρίς καμία τύψη.
τους, το γάμο τους, τα παιδιά τους, είδε
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πεχλιβάνη
αγγελική
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το μυστικό
Τσαντάκης
Γεώργιος

λλιώς οι παντόφλες, αλλιώς οι μπό αλκοόλ σε πιάνει από το λαιμό, η μουσική
σε θολώνει και το σκοτάδι κρύβει μυστικά.
τες βουλιάζουνε στην άμμο. Τότε
Ύποπτα. Θέλω να τα ξεχάσω. Κανείς δεν το
ήταν καυτή, τώρα είναι κρύα. Τόσο
'μάθε ποτέ. Ούτε πρόκειται. Μόνο η θάλασ
διαφορετική, τόσο ελεύθερη. Την βλέπω
και θυμάμαι. Μαρία την λέγανε. Οικογενει σα γνωρίζει. Η θάλασσα και τα δελφίνια.
Ποτέ δεν μου άρεσαν. Αγνά και γαλήνια σου
άρχης άνθρωπος, παρασύρθηκα. Έψαχνα
λένε. Δες! Να ένα, μου κλείνει το μάτι. Χα
και εγώ μια καλοκαιρινή περιπέτεια. Την
μογελά ειρωνικά. Το καβάλησες το δελφίνι
έξαψη της στιγμής. Να ξανανιώσω άντρας.
με ρωτάει; Κωλόψαρο μην το πεις πουθενά.
Τα ήθελε ο κώλος μου. Τώρα αν ήμασταν
ξανά εδώ, δεν υπήρχε περίπτωση. Είμαι σί Ότι η Μαρία ήτανε Μάριος.
γουρος. Μα που να ξέρα. Το καταραμένο το

Α

ο κάδος
Τσελεπίδου
Βΐκη

με τις ίδιες εκπομπές στην τηλεόραση. Με
τελευταία μου περίοδος ήταν πριν
τρεις μήνες. Όταν πέρασε ο πρώτος
καθησυχάζει που κάποιος έχει την ευθύνη
μήνας αναίμακτος, σκέφτηκα για μια
του τηλεκοντρόλ. Όταν λείπει, αναγκάζο
στιγμή πως μπορεί να είμαι έγκυος. Μετά
μαι να αλλάζω εγώ κανάλια κι επειδή κανέ
θυμήθηκα ότι είμαι σαράντα δύο. Ότι στην
να δε με ικανοποιεί, τα βάζω με τον εαυτό
ηλικία μου, πιο πιθανό είναι να σου κοπεί η
μου και την αδυναμία μου να πετυχαίνω
περίοδος λόγω εμμηνόπαυσης, παρά λόγω
στόχους, έστω τέτοιους.
εγκυμοσύνης.
Οι γονείς μου είναι τέσσερα χρόνια πε
Έχω και μερικές άσπρες τρίχες, όχι πάρα
θαμένοι. Μαζί το αποφάσισαν, στο νοσοκο
πολλές, άλλες συνομήλικες έχουν περισσό
μείο. Μπορούσα τότε να κάνω παιδί. Ήμου
τερες. Τα βάφω, έτσι κι αλλιώς. Κάποιες ρυ να τριάντα οκτώ.
τίδες στο μέτωπο, μπότοξ κανένα. Δεν έχω
Τον επόμενο χρόνο, στα τριάντα εννιά,
τα χρήματα, έτσι κι αλλιώς. Έχω σύντροφο.
μπορούσα ακόμα.
Νόμιμο. Ούτε αυτός έχει χρήματα για τα
Τον παραεπόμενο, στα σαράντα, ένα
μπότοξμου.
τρένο πέρασε με φούρια από δίπλα μου,
Γραμματέας σε πολυεθνική, αυτό κάνω,
σχεδόν από πάνω μου.
φαίνεται πως θα είμαι η τελευταία που θα
Στα σαράντα ένα ξεκίνησα το πρόγραμ
απολύσουν πριν μπει το λουκέτο στην κε
μα στον Δήμο, μου το πρότεινε μια γειτόντρική είσοδο. Ιδιαιτέρα Γενικού, οι Γενικοί
νισσα με πέντε παιδιά, άνεργη, σύζυγος με
δεν κάνουν χωρίς τις γραμματείς τους κι
Ρωσίδα φευγάτος.
οι εταιρίες χωρίς τους Γενικούς τους. Είμαι
Υπάρχει ένα τεστ εγκυμοσύνης στο
όμως σαράντα δύο κι ο Γενικός στα πενή
ντουλαπάκι
του μπάνιου. Ξεχασμένο. Ληγ
ντα. Η μέση ηλικία απεχθάνεται τη μέση
μένο.
Είπα
να
συμμαζέψω χθες και το βρή
ηλικία.
Προσπαθώ να τηρώ τις ώρες του γυμνα κα. Κάθε φορά που συμμαζεύω σε κακό
μου βγαίνει. Όλο κάτι παλιές μνήμες πάω
στηρίου και να είμαι συνεπής στα ραντεβού
και ταράζω από τον μακάριο ύπνο τους, τέ
με τον ψυχολόγο του Δήμου. Συμμετέχω σε
ένα πιλοτικό πρόγραμμα ομαδικής ψυχοθε ρατα που δε χωράνε σε κανένα συρταράκι
να τα χώσω, τα κουβαλώ στην πλάτη μου
ραπείας. Πίνω το γάλα μου άπαχο.
μεσάνυχτα και τα πετώ στον κάδο στη γ ω 
Δεν ξέρω αν με κερατώνει ο άντρας μου,
νία.
ούτε φρόντισα ποτέ να μάθω, ούτε θα με
Της απέναντι πολυκατοικίας τον κάδο,
πολυνοιάξει αν το κάνει. Τα βράδια ξαπλώ
νουμε στον ίδιο καναπέ και παρακολουθού όχι της δικής μας.
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να σας ζήσει
ρώτα να με ράψετε γιατρέ. Να έχει
κή στο καρύδι και στο καυλί. Δεν πειράζει.
γίνει το πράμα μου. Δεν αντέχω
Για όλα φταίνε οι γονείς. Έτσι λένε. Κι εγώ
τους πόνους. Μετά να το βάλετε
το ίδιο έκανα. Είναι αδύνατον το κοράκι
στην αγκαλιά μου. Η μήπως να με αφήσετε
να γίνει χελιδόνι. Δεν τέλειωσε το άρμεγ
να κοιμηθώ λίγο πρώτα; Μόνο για λίγο να
μα ακόμα; Στράγγιζα. Φτάνει. Έλα τώρα να
κλείσω τα μάτια. Είναι κι ώρα κοινής ησυ
ρευτείς θησαυρέ μου. Έλα, δυο χτυπήματα
χίας, Αλλά όχι. Μετά σε βάλαν στην αγκα στη πλατούλα και βγήκε ο περιττός αέρας.
λιά μου. Να σε τάίσω. Να σε ταΐσω πρέπει.
Για φαντάσου κι από τον πατέρα σου δυο
Σώπα το μωρό μου, σώπα. Ιο υ έδωσα το
ωθήσεις χρειάστηκαν για να σε βάλει μέσα
μου. Η μαμά πιο πρακτική. Για να βγειςχρειβυζί κι εσύ άρχισες να ρουφάς το γάλα με
μανία. Εγώ δεν πεινάω. Κάτι μου φράζει
άστηκε μια σπρωξιά. Να ξεφύγει μια ώρα
το λαιμό, λες και κατάπια χώμα. Πριν λίγο
αρχύτερα από την κινούμενη άμμο. Αλλά
έκλαιγες, το ξέχασες; Κάθε δυο ώρες να το
που να ξερε. Ελάτε να το πάρετε, νύσταξε.
ταΐζεις, μην ξεχνάς. Οι δείκτες του ρολογιού
Το καμάρι μου νυστάζει. Καλά μου τα λεγε η
συνωμοτούν εναντίον σου. Μια στιγμή για πεθερά. Ο γιος μου που τον έβγαλα κι ο γιος
τρέ και δεν μου είπατε τι είναι. Αλλά εντάξει
μου που τον έβγαλα. Θα γίνεις μάνα και θα
δεν έχει σημασία. Τι αγόρι, τι κορίτσι. Εμέ δεις. Δε μας παρατάς κυρά μου. Έχεις ιδέα
να ποτέ δεν με ενδιέφερε. Ήσουν γερό και
σε μένα πόσες φορές μπαινοβγαίνει ο γιος
σου; Δεν κάνω έτσι. Ντροπή. Δεν είχα το
ρούφαγες. Αυτό είχε σημασία. Κάτσε να σε
δικαίωμα να μιλήσω έτσι. Δεν ήμουν μάνα.
δω καλύτερα. Νομίζω μοιάζεις με Πέτρο ή
Δεν ήξερα. Θάλασσα τα έκανα. Μάλλον
με Γιάννη. Εντάξει, μπορεί και με Μαρία. Θα
πληγώθηκε ή θίχτηκε. Τώρα είναι αλλιώς.
δείξει. Τώρα είσαι μια λευκή σελίδα. Ακόμα
Πεθύμησα γλυκό τριαντάφυλλο. Εκείνη το
μωρέ; Ακόμα πεινάς; Πάρε και το άλλο βυζί.
πετυχαίνει. Πρέπει να βάλουμε ένα κουτί
Νυστάζω. Νυστάζω σου λέω. Αλλά μη σε
νοιάζει. Τρώγε εσύ. Τρώγε. Οι πέτσες σου εί πρώτων βοηθειών και στο αμάξι τώρα που
το σκέφτομαι. Χασμουριέσαι. Περίμενε έρ
ναι κομμάτι από τις σάρκες μου. Και ξέρεις.
χονται όπου να ναι. Θα σε πάρουν κι εγώ
Όταν μεγαλώσεις μη ξεχάσεις να κάνεις ότι
κάνουν όλα τα παιδιά. Μη ξεχάσεις να κα μετά θα κλείσω τα μάτια να κοιμηθώ, θα
ανυπομονώ να με ξυπνήσουν για να σε ξατηγορήσεις τους γονείς σου για όλα σου τα
ναταΐσω και πριν τελειώσω αυτή τη φράση
προβλήματα. Πως ήσουν Πέτρος ή Γιάννης
θα έχω πει ένα ψέμα. Ήρθαν. Καλή σου νύ
και σου περίσσευε το νάζι στη βλεφαρίδα.
Πως ήσουν Μαρία στραβοκάνα, αλλεργι χτα Γαργαντούα. Secteces quia comnis rae.

Π

φραγκιαδάκη
μαριλένα

αφηγηματικές τεχνικές
Μου αφήνεις s ο δραχμές για τσιγάρα:
Διαφορετικές οπτικές επί του διηγήματος
του Θανάση Βαλτινου

αμιά ώρα, φάνηκε. Έχεις κάνα τσιγά
ρο, μου λέει, του δίνω.
Θα ζήσει, δίστασε, τι σου χρωστάω
πατριώτη;
Καλά, τα δάχτυλά του φαινότανε απ' το πα
πούτσι.
Πεντακόσιες καλά είναι;
Βγάζει το πορτοφόλι του, τόσα είχε μόνο.
Τα πήρα. Τις προάλλες, ένας με πατερίτσες
που ζητιάνευε, ίδια ηλικία, μ' έκανε να του
δώκω το δεκάρικο της μέρας. Μετά κάνα
τρίωρο τον βλέπω στον κεντρικό, κύριος,
πατερίτσες στη μασχάλη, βάδην άριστο.

Μπήκα να φύγω.
Ίσιαξα τον καθρέφτη, τον βλέπω, βούτηξε
μια τυρόπιτα απ' τον πάγκο στο κυλικείο.
Στη πρώτη δαγκωματιά τον σκουντάει ο
κυλικατζής, τα φράγκα κύριος.
Κάνει να τον σπρώξει να φύγει. Πετάγομαι,
άντε ρε φίλε, του λέω, παρήγγειλες τα καφέδια μας;
Ο άλλος τραβήχτηκε. Βγάζω τα λεφτά, πλη
ρώνω, του αφήνω κι ένα πενηντάρι.
Πάνω που πήγαινε για το ευχαριστώ, του
λέω, κωλόφραγκα, σήμερα εσύ, αύριο εγώ.

κείνα τα χρόνια δούλευα στο αγώγι.
τάω μπροστά στην πύλη, βγαίνει πρώτα ο
Τρίπολη-Αθήνα εξακόσιες δραχμές.
άντρας με το αγοράκι αγκαλιά. Θα ήταν ώς
Είχα μια κράισλερ, πετούσε. Δέκα
τριών ετών. Το πηγαίνει μέσα. Εγώ περίμετρεις Μαΐου, με το παλαιό. Έκανε μια ζέστη,
να.
χρόνια είχα να την θυμηθώ. Μετράω με το
Έρχεται καμιά φορά, του λέω τί έγινε;
παλαιό εγώ. Ήρθε ένας, είχε το παιδί του
Μου λέει θα το γλιτώσω, το έμπασαν στο
διφθερίτη. Το είχε κουβαλήσει πρώτα στον
θάλαμο. Μου λέει τι σου χρωστάω, δε σε
Παπαδη μητριού. Σπουδασμένος στη Γαλλία
συμφώνησα.
ο Παπαδη μητριού.
Ίσια με κοιτούσε στα μάτια.
Του λέει, Πάρε το αεροπλάνο να το πας στην
Ανάβω τσιγάρο, εφτακόσιες, του λέω, το
πάτησα.
Αθήνα το παιδί.
Βγάζει δυο κατοστάρικα, αυτά έχω, μου
Δεν είχαν τα μέσα εδώ.
Έρχεται αυτός με την γυναίκα του, μπαί λέει.
νουν στην κούρσα χωρίς συμφωνία.
Τα άλλα να έρθω να σε βρω άμα γυρίσουμε.
Θύμωσα.
Από πού είσαι; τον ρωτάω.
Από το Βαλτεσινίκο, μου λέει.
Βγάζει ένα ακόμα, ούτε για τσιγάρα δεν μ'
αφήνεις, μου λέει.
Το πατάω εγώ το αυτοκίνητο, τα φώτα
αναμμένα, έντεκα το πρωί, άντε δώδεκα.
Δυο βδομάδες μετά ήρθε αξύριστος με το
Κάνω δυόμιση ώρες μέχρι των «Παίδων».
πένθος στο μπράτσο και μου 'χώσε στο χέρι
Τότε, με κείνους τους δρόμους. Σταμα τα άλλα τέσσερα.

Ε

Ευαγγελοττοίιλου
Αγάθη

Καβανόζης
Κώσιας

Α φ ηγημ ατικές Τ ε χ ν ικ ε ι

Καβανόζης
Κώστας

πολλών ετών δεν είχον σημειωθεί τόσον
ατά την συγκεκριμένην περίοδον
υψηλές θερμοκρασίες εις την περιοχήν μας.
εργαζόμουν ως οδηγός αγοραίου
Παρουσιάστηκε υποψήφιος πελάτης, του
οχήματος. Το ύψος του κόστους της
οποίου το παιδί έπασχε από την σοβαροτάαπλής μεταβάσεως απόΤρίπολιν εις Αθήνας
την ασθένειαν διφθερίτιδα. Το είχε προη
ανήρχετο εις δραχμάς εξακοσίας. Ετύγχαγουμένως μεταφέρει προς εξέτασιν εις τον
να κάτοχος ενός ταχύτατου και αξιόπιστου
ιατρόν Παπαδημητριού, ο οποίος τυγχάνει
αυτοκινήτου της ευρέως γνωστής εν Ελπτυχιούχος αλλοδαπής και δη γαλλικού πα
λάδι αμερικανικής εταιρίας Κράισλερ. Το
νεπιστημίου.
περιγραφόμενον συμβάν έλαβε χώ ραν εις
Ο ιατρός συνέστησε εις τον πατέρα όπως
τας δέκα τρεις Μαΐου, συμφώνως προς το
μεταφερθεί επειγόντως το νοσούν παιδί εις
παλαιόν ημερολόγιον. Προσωπικώς ακο
λουθώ το παλαιόν ημερολόγιον. Χαρακτη Αθήνας, αεροπορικώς ει δυνατόν.
Εις την περιοχήν μας δεν υπήρχαν τα
ριστικόν της ημέρας εκείνης η ανυπόφορος
ζέστη, λόγω της υψηλοτάτης δια την επο χρειώδη προς ανπμετώπισιν της οξείας αυ
τής καταστάσεως.
χήν θερμοκρασίας. Σημειωτέον δε ότι από

Τσαντάκης
Γεώργιος

# mmmm ρχετοα καμία φορά, του λέω τι έγινε;
Έκλαιγε. Δεν σώνεται το παιδί, μου
Ι μμμι λεει.
Τι να του γυρέψω; Τον λυπήθηκα. Δάκρυσα.
Κάνω να φύγω, πιο κάτω βλέπω έναν.
Που πάμε; τον ρωτάω.
Τρίπολη, μου λέει.
Έμπα μέσα και αρχινάω την κούρσα.
Τι έχεις; με ρωτάει.
Του εξηγώ. Το αγώγι. Το παιδί. Το διφθερίτη. Συγκινήθηκα.
Αδικα στενοχωριέσαι, μου λέει. Δεν τους
ξέρεις;
Όχι, του λέω.
Γνωστή σπείρα. Βούιξε ο τόπος. Το ιχουν
σύστημα το θεατριλίκη για να έρχονται τζά
μπα στην Αθήνα.
Μούντζωσα τον εαυτό μου. Τι να πω που
έφαγα τέτοιο παραμύθι.

Χαιζηδημηιρίου
Ευαγγελία

ου λέω, τι σου χρωστάω;
Με ένα πεντακοσάρίκο είσαι ευχαρι
στημένος;
Το χέρι στριμώχτηκε στην τσέπη.
Το κατάλαβε. Είδε το χάλι μου.
Ντράπηκα, αλλά έκανα παζάρια.
Σύμφωνοι στα τέσσερα κατοστάρικα;
Εμένα μου φτάνουν και περισσεύουν.
Ποως ακούει τη γκρίνια της γυναίκας;
Την τύχη μου, να την παντρευτώ.
Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια.

50

Κ

Τ

πρόσθεση νέου προσώπου μέσα στο διήγη
μα του Βαλτινού
Από πού είσαι; τον ρωτάω.
Από το Βαλτεσινίκο, μου λέει.
Το πατάω εγώ το αυτοκίνητο, τα φώτα
αναμμένα, έντεκα το πρωί, άντε δώδεκα.
Ένας φορτηγατζής μου παίζει τα φώτα. Οι
πολισμάνοι είναι πιο κάτω, μου κάνει νόη
μα.
Έχω έκτακτη ανάγκη, λέω εγώ.
Το πατάω παραπάνω. Κάνω δυόμιση ώρες
μέχρι το «Παίδων». Τότε με κείνους τους
δρόμους. Σταματάω μπροστά στην πύλη,
βγαίνει πρώτα ο άντρας με το αγοράκι
αγκαλιά. Θα ήταν ως τριών ετών. Το πηγαί
νει μέσα. Εγώ περίμενα.

Α φ η γη μ α τικ ες Τ εχν ικες

αφηγηματικών τεχνικών
συνέχεια
Παρουσίαση σε 10 -1 5αράδες, ενός χαρακτήρα με την αξιοποίηση
τριών τουλάχιστον αισθήσεων

I

γιατρός ανασηκώθηκε από το γρα γοητευτικός και συμπαθής. Με πλησίασε.
φείο του. Ήταν κοντός με ακόμη
Ένα ακριβό άρωμα απλώθηκε. Καλημέρα,
κοντότερα χέρια σε σύγκριση με
μου λέει, με γαλλική προφορά και μου δίνει
το μπόι του. Είχε γυαλιστερή φαλάκρα το
καιχέρι. Τα χέρια του ήταν απαλά σαν μαϊ
καβαφικά γυαλιά. Η καλά σφιγμένη δερμά
μουδίστικο κωλαράκι. (Αξιοποίηση τεσσά
τινη ζώνη, άφηνε τα κρέατά του να ξεχειλί ρων αισθήσεων: αφής, όρασης, όσφρησης,
ακοής).
ζουν. Τίποτα όμως δεν εμπόδιζε να φανεί

Ο

Μαυρουδής

Αστερης

μάψο δεν dvm μόνο μια
II
ϊ.

ν δεν ήταν αυτός ο αλήτης να με γκά
στρωνε όλα θα 'τανε αλλιώς.
Πέντε του γέννησα. Ούτε που ξανα
φάνηκε.
Μου πήραν τα δύο. Να μην πεθάνουν όλα
από την πείνα, είπανε. Τα πήραν και ποιος
ξέρει πού τα σπρώξανε. Τα έρμα. Εμένα με
βολέψανε σε μια αποθήκη με τα τρία μπάσταρδα.
Ένα παιδί μ' αφήκανε και δύο κόρες. Να

μεγαλώσουν λίγο να τα δώσουν κι αυτά σε
φαμίλιες λένε.
Ούτε που ρωτάνε. Μα ένα πιάτο φαγάκι
μου το κρατάνε κάθε μέρα. Και την αποθή
κη δική μας στο ψοφόκρυο.
Ανάμεσα σε λάστιχα ποτίσματος, ψη
σταριές του Πάσχα, τενεκέδες, παραφου
σκωμένες σακούλες, την καλοσύνη τους και
τ' αύριο, εγώ με τα τρία μπάσταρδα. Έναν
αρσενικό και δύο θηλυκές. Η μία άνω κάτω
τα κάνει. Η τσαπερδόνα. Ξετσουτσούνισε.
Το πρω ί βγαίνω μια γύρα στα κοντά. Τι
να κάνω; Σκούζουν χα ζωντόβολα. Γυρνάω.
Μάνα είμαι. Ανάθεμά τον, τον κέρατά.
Το μεσημέρι μας φιλέψανε πάλι. Κριθα
ράκι. Σκέτο. Έφαγα και βγήκα τη γύρα μου.
Στα κοντά.
Τους είδα. Φορτώσανε τ' αμάξι. Κλειδώ
σανε και φύγανε. Δεν κατάλαβα. Μετά που
πήγα στο κονάκι μου η πόρτα κλειδωμένη.
Ούτε κιχ από μέσα. Δεν κατάλαβα.
Βράδιασε. Στην πόρτα περιμένω ακόμα.
Κανείς δεν έρχεται. Κλαίω. Παιδάκια μου...
Κλαίω.Τσαπερδόνα μου...
Πέρασε κάποιος. Με είδε που μυξόκλαιγα. Τον κοίταξα λυπημένη. Μάνα είμαι. Με
κλώτσησε.
Ουστ, παλιόσκυλο, είπε. Μας ξεκούφανες.

Παπαδόπουλος
Χρίστος
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ρ ειά ζετα ι ο εμ π λ εκ ό μ ενο ς με τη δη μ ιουργικ ή γρ α φ ή να
εν η μ ερ ω θ εί για την ισ το ρ ία το υ όρου και τη σχέση το υ με α υ τό ν
της Λ ογοτεχνίας, για τη σχέση το υ σ υ γ γ ρ α φ έ α με το λ ο γο τεχνικ ό
κείμενο, για τη σχέση της Λ ο γο τεχνία ς με τη ν π ρ α γ μ α τικ ό τη τα , για
τη ν έννο ια το υ α να γνώ σ τη ; Α ναμφ ίβολα- Γι' α υτό ξεκ ινή σ α μ ε με
εισ α γω γικ ά σ τοιχεία της Θ εωρίας της Λ ογο τεχνία ς. Με π ίνα κες, με
δ ια γρ ά μ μ α τα , με π α ρ α δ είγ μ α τ α α π ό γ ν ω σ τ ά λ ο γο τεχνικ ά έργα.
Χ ρειάζεται ο επ ίδοξος σ υ γγρ α φ έα ς να σ υ σ τη μ α το π ο ιή σ ει τις
γνώ σ εις το υ γύρ ω α π ό τη ν Α φ η γη μ α το λ ο γία , α υ τό ν ο μ ο υ π λ έο ν
επ ισ τη μ ο νικ ο ύ κλάδου, και τις π ιο ολ οκ λη ρ ω μένες και μ εθ ο δ ο λ ο γικ ά
άρτιες π ρ ο τά σ εις της; Ο π ω σ δ ή π ο τε. Γι' α υ τό σ υ νεχίσ α μ ε
π ρ α γ μ α το π ο ιώ ν τα ς ένα διαρκές «πήγαινε-έλα» α π ό τη θ εω ρ ία στην
ανάλυση λ ο γο τεχνικ ώ ν κ ειμ ένω ν. Μ όνο π ο υ εδ ώ π ρ ο σ θ έσ α μ ε και τις
π ρ ώ τες μας ασκήσεις. Σ υ γγρ ά ψ α μ ε τ α δικά μας κείμ ενα . Κάθε φ ο ρ ά με
δ ια φ ο ρ ετικ ό ζη το ύ μ ενο , υ π α ρ κ τό όμω ς και δ ια σ α φ η ν ισ μ έν ο α π ό τη ν
αρχή.
Και σ υ νεχίσ α μ ε με τις θεω ρίες για το χα ρα κτή ρα , το σκηνικό και
τη ν πλοκή ενός διη γή μ α τος ή και μ υθισ το ρ ή μ α το ς. Το κ α θ ένα απ ό
τα π α ρ α π ά νω υπ η ρ ετή θ η κ ε μέσα α π ό σ το χ ευ μ ένες ασκήσεις π ο υ
δ ο υλ εύ τη κ α ν στην α ίθ ο υ σ α ή και στη βραδινή σ υ ν έχ εια στη νυχτερ ινή
Φ λώ ρινα. Η σ υ γγρ α φ ή ενός δ ιη γή μ α το ς ή τα ν η τελική μας π α ρ α δ ο τέ α
εργασία. Παράλληλα και μ' ένα ευ ρ η μ α τικ ό τέ χ ν α σ μ α ο καθένας μας
επ ιμ ελή θη κε το υλ ά χισ το ν ένα α π ό τ α δ ιη γή μ α τα π ο υ είχαν γ ρ ά ψ ει οι
σ υ μ φ ο ιτη τές μας.

Χ

κεφάλαιο που έγραψα δεύτερο
γυμναστές για όλα τα γούστα... ζωγραφίζω,
ίμαι πρώτο έτος και έχω χωρίσει με
του έρωτα της ζωής μου, εκείνος πήγε γράφω χιλιάδες λέξεις, σχίζω άλλες τόσες
στρατό και σαν καλός αναρχικός θέλει
και αυτός εκεί να με κοιτάζει με τα αμυγδα
να μ' αφήσει ελεύθερη... καλός αναρχικός
λωτά του μάτια, μαύρα και αινιγματικά. Μια
στο στρατό, ας γελάσω. Διαβάζω το βιβλίο
μέρα θα ξεκλειδώσω, ρε πούστη μου, όλα
«Η κόκκινη Έμμα μιλάει» και γράφω δα τα μυστικά σου. Το ορκίστηκα στον εαυ
τό μου, δεν θα ερωτευτώ παραπάνω από
κρύβρεχτα δοκίμια κατά της στράτευσης.
αυτό, ποτέ των ποτών. Εφιάλτες, νεύρωση
Εκείνη θα πέθαινε για τις ιδέες της, εγώ θα
στομάχου, έχω μείνει μισή, πιο μισή από τη
πεθάνω από έρωτα. Βαριέμαι τρελά, δεν με
μισή που ήμουν. Τώρα θα μπορεί να με ση
σώ ζει τίποτα από τον αφόρητο πόνο που
κώνει πιο άνετα από τον αστράγαλο, να με
νιώθω, πίνω σχεδόν κάθε βράδυ. Βγαίνω
έξω, νυχτερινές βόλτες στην παραλία, συ κρατάει με το ένα του χέρι ανάποδα, να με
ναυλίες, ποίηση και πάλι ποίηση. Εραστές ταρακουνάει και εγώ να τσιρίζω, να με πε-

Ε

Βελώ νη
Σταυρούλα

Ε ιδικά Θ έματα Α φηγημ ατική ς Τ εχν ική ς
τάει στον αέρα, να με πιάνει στην αγκαλιά
του και να με φιλάει με πάθος. Ήταν οΤαρζάν μου. Δεν θα τον ξεπεράσω ποτέ. Με σιχάθηκα, είπα να ξαναπάω αγγλικά και γερ
μανικά, μήπως και με κρατήσουν μακριά
από το δικό του βλέμμα που κουβαλούσα
στα κύτταρά μου. Στα γερμανικά εγώ και
όλο το δημοτικό μαζί, παλιμπαιδισμός έως
αηδίας. Αλλά στα αγγλικά ήταν καλά, σχε
δόν συνομήλικοι, άντε και κάποιοι μικρό
τεροι, μπορούσες ν ' αλλάξεις ένα τσιγάρο
καί μία κουβέντα στο διάλειμμα. Ο ένας
μάλιστα μου την έπεφτε, δίμετρας μαντρά
χαλος που δεν ήξερε τίποτα, Χούλκ αλλά
όμορφος. Για να ξεκολλήσει, τον ρώτησα
τι τάξη πάει, «πρώτη Λυκείου αλλά έμεινα
τρεις φορές, είμαστε μια ηλικία» μου λέει.

«Εγκεφαλικά δεν σου φαίνεται» του λέω.
Ένα βράδυ, μετά το μάθημα, βρισκόμαστε
σε μια πυλωτή να φιλιόμαστε, χτυπάει ο συ
ναγερμός του αυτοκινήτου καθώς με ρίχνει
πάνω στο καπό. Με αρπάζει από το χέρι και
τρέχουμε γελώντας. Παίρνω τηλέφωνο μια
συμφοιτήτρια, «δανείζεις το σπίτι σου για
μερικές ώρες;» της λέω, «μέσα» μου λέει
και φύγαμε. Είχε ένα στρώμα στο πάτωμα
και το δωμάτιο ήταν ροζ και μωβ, πριν προ
λάβει να σχολιάσει τις αποχρώσεις είχε βρε
θεί γυμνός από κάτω μου, κάλπαζα άγρια,
δεν είχε ανάγκη ο Χούλκ. Δεν θυμάμαι πόση
ώρα πέρασε αλλά όταν σηκώθηκα ήταν σαν
νεκρός, με το στόμα ανοικτό και τα χέρια
κοκαλωμένα εκεί που κρατούσε το στήθος
μου.

κεφάλαιο που έγραψα τρίτο
ο πρώτο μάθημα στο μεταπτυχιακό
να φοράει στολή σιδηροδρομικού, δεν πί
ορίστηκε για τις 26 Οκτωβρίου. Ο πα στευα στα μάτια μου, ήθελα να ανοίξει η γη
τέρας έλεγε πως το κρύο στη Φλώρινα
να με καταπιεί και μετά σκέφτηκα πως δεν
δεν συγκρίνονταν με καμίας άλλης ελληνι
θα με γνώριζε, πως ήμουν άλλη τώρα, πως
κής πόλης. Το θυμήθηκα και πήρα όσα πε
δεν θα με αναγνώριζε ακόμα και αν του μι
ρισσότερα ρούχα μπορούσα, ντύθηκα σαν
λούσα. Και του μίλησα, είχε πολύ κόσμο και
κρεμμύδι. Η Θεσσαλονίκη όμως είχε έναν
αυτός έτρεχε πάνω κάτω, αναγκάστηκα να
ωραίο ήλιο και ήταν ζεστή. Εισιτήριο με
τον ακουμπήσω στο μανίκι, σχεδόν να τον
επιστροφή, το τρένο έφευγε στις 12.20 και
όταν μπήκαμε μέσα αφαιρούσα τα στρώ τραβήξω για να κάνω την ερώτησή μου.
Εκείνος, με την φόρα που είχε, πέρασε τρεις
ματα του «κρεμμυδιού» ένα προς ένα. Τα
σειρές
πίσω μου. Τα χαρακτηριστικά του
κουπέ των παιδικών μου χρόνων είχαν
είχαν
αλλάξει
ελαφρώς, ήταν ένας ώριμος
χαθεί, ταξιδεύαμε ανάποδα, τα τοπία ήταν
άντρας.
Δεν
με
γνώρισε, προσπέρασε. Τότε
διαφορετικά, όλα είχαν χαθεί. Επικεντρώ
φώναξε
δυνατά,
«τι είπατε κύριε;» και γ ύ 
θηκα στο διάβασμα και στις ασκήσεις που
είχαμε, και είπα στην συνταξιδιώτισσα και
ρισε πίσω. Τρόμαξα με τον ήχο της φωνής
συμφοιτήτριά μου «να μην κλείσουμε ανά
μου, όταν την άκουσα να λέει, «πότε φτά
ποδες θέσεις στην επιστροφή», ζαλίζομαι
νουμε Θεσσαλονίκη;» Κοιταζόμασταν μέσα
ανάποδα. Τα μαθήματα ήταν φανταστικά,
στα μάτια.... Δεν θυμόταν ή έτσι έκανε;....
εγώ βίωνα υπερβολική χαρά και ένιωθα σαν
«Σε είκοσι λεπτά φτάνουμε» είπε σοβαρά
τροπικό ψάρι σε ζεστά νερά. Όταν φεύγαμε
και έφυγε. Πριν από χρόνια ήμουν η πρώτη
περιμέναμε όλοι μαζί στο σταθμό το τρένο,
του, μου είχε πει ψέματα και είχε το θρά
τους έλεγα πως ανυπομονώ για το επόμενο
σος να με καλέσει στα γενέθλιά του και είδα
μάθημα. Όμως, είχε πολύ κόσμο, με δυσκο
στην τούρτα α6 κεράκια, ήταν συμμαθητής
λία φτάσαμε στις θέσεις μας με αποτέλεσμα
και φίλος με τον αδελφό του έρωτά μου,
να χαθούμε από τους άλλους. Έτσι μείναμε
είχα σοχαριστεί, πώς να μην εξαφανιστώ.
οι δύο μας και της αφηγούμουν την ιστορία
Εγώ μέσα στα δεκαεννέα και αυτός δεκάξι.
για το πως ξαναβρήκα τον έρωτα της ζωής
Ποιος από τους δύο κρυβόταν πίσω από τη
μου, για τα παιδιά μας και την οριστική
μάσκα;
Ποιος ντρεπόταν πιο πολύ; Ο έρω 
απώλειά της ύπαρξης του. Και τότε ξαναείδα τον Χούλκ, να ελέγχει τα εισιτήρια και
τας ταξιδεύει με τρένο, εγώ ξανά ποτέ.
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πρώην εραστές που συναντιούνται μετά από χρόνια

άγκωσα τα χείλη μου από ταραχή.
έπασχε από σκλήρυνση και σπανίως κολυ
Δεν ξέρω αν φάνηκε σαν πρόκληση
μπούσε. Έμενε με τον αδερφό μου. Ούτε κι
ή σύμπτωση στα όρια της ειρωνείας.
αυτός μπορούσε να κολυμπήσει λόγω της
Ότι τον είδα στη Φλώρινα όμως δεν ήταν
δουλειάς. Ένα μεσημέρι κάθισε μαζί τους ο
τυχαίο. Δεκατέσσερα χρόνια μετά κι είχε
Αλκής. Ήταν παλιός συμμαθητής του Διονύση. Δεν είχα κατέβει στο χωριό απ' την Αθή
αλλάξει ελάχιστα για να αστοχήσει το μανα ακόμα. Είχε σπουδάσει κοινωνιολογία
στίγιο της μνήμης.
όπως κι ο αδερφός μου και κουβέντιαζαν.
«Η Φλώρινα είναι δίκιά μου» του είχα
Κυκλοφορούσε ήδη μια ποιητική συλλογή
πει.
«Δε σου την παίρνει κάνεις» είχε πει φα του.
Ο Διονύσης είχε σταματήσει να έρχεται.
νερά πικραμένος. Πρόσεξα πως ο πόθος
είχε εξαφανιστεί από τα μάτια του. Ενάμι Πονούσε το πόδι του. Καθόμουν με τον Κώ
στα στην άκρη του μαγαζιού όταν τον είδα
σης χρόνος μαζί μου ήταν αρκετός για αυτό.
με.
Δεν κάναμε το ταξίδι τότε, πήρε αναβολή
«Βλέπεις εκείνον το ψηλό στη ντουζιέ
έως σήμερα. Μόνο που δεν το κάναμε πα
ρα; Είναι ποιητής, φίλος του Διονύση».
ρέα.
«Ποιητής;»
Με φώναξε ο άντρας μου να μου τον συ
«Και άνεργος κοινωνιολόγος».
στήσει. Τι παράδοξο. Χάζευα στο προαύλιο,
«Τουλάχιστον έχει ο πατέρας του λεω 
ο Θοδωρής είχε μπει στο φουαγέ. Δεν άντεφορεία;»
ξα το κρύο και μπήκα κι εγώ.
«Όχι. Γι' αυτό μπορεί να γράφει».
«Βάνα, ο κύριος που μας πέρασε τις αλυ
Τον κάλεσε στο τραπέζι. Τα μάτια του
σίδες».
Είχε παγώσει ο δρόμος και το αμάξι πα ήταν καταγάλανα, τα μαλλιά του βρεγμένα,
έδειχναν πιο μαύρα.
τινάριζε έξω απ' το Αμύνταιο. Δεν τον είχα
προσέξει μέσα από τα θολωμένα τζάμια.
Ήμουν θυμωμένη και με το Θοδωρή που
φώναζε.
Το κυλικείο του πανεπιστημίου ήταν
γεμάτο. Ετερόκλητες ηλικίες ντυμένες βα
ριά έκαναν πηγαδάκια. Μύριζε ελληνικός
καφές, τσιγάρο και καμένο κασέρι. Αφίσες
ήταν κολλημένες παντού, και ανακοινώσεις
από τις γραμματείες. Ασυναίσθητα άγγιξα
την καρδιά μου που χτυπούσε γοργά. Η μα
στίχα ξίνισε στο στόμα μου.
«Η γυναίκα μου, είπε ο Θοδωρής, σπού
δασε δασκάλα εδώ. Μ' έφαγε να έρθουμε.
Νοστάλγησε μες το καταχείμωνο. Εσείς τι
κάνετε εδώ Σαββατιάτικα;
«Μεταπτυχιακό δημιουργικής γραφής».
Έβγαλα τα γυαλιά ήλιου.
«Άλκη» είπα. Το βλέμμα του Θοδωρή
έγινε ξαφνικά πιο σκοτεινό κι απ' το διάδρο
μο. Ήξερε.
«Κάνετε λάθος» είπε.
«Άλκη, ανεβαίνουμε» του φώναξε κά
ποια. Έφυγε βιαστικά.
Γνωριστήκαμε στη θάλασσα τη χρο
νιά που διορίστηκα. Ο αδερφός μου έκανε
δρομολόγια με το πούλμαν. Πήγαινα κι εγώ
μαζί. Ένας από τους επιβάτες, ο Διονύσης,
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θανασοίιλας
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[ιστορία δυο εραστών]

[Στην αρχή κάθε υποκεφαλαίου, με πλάγια γράμματα,
αναφέρονται αποσπάσματα από το ποίημα του Ορφέα
Απέργη «Εξάρτηση (ή: νυχτερινά παλαμάκια)» που
κυκλοφόρησε το 2 0 1 1 από τις εκδόσεις Πατάκη].

Κλιγκάιση
Μαίρη

κέφ τομαι. ακόμα εκείνη τη μέρα.
Μόνο εγώ ξέρω πώς σκέφτομαι εκεί
νη τη μέρα. Για την ακρίβεια πρώτα
την βλέπω. Μετά τη νιώθω. Ύστερα την
πλώνω. Ξαπλώνω πάνω της κάθε μέρα και
κάθε νύχτα. Στο γραφείο' στο κρεβάτι' στο
δρόμο.
Είμαι λίγο λιγότερο γερασμένος από
απόψε, φοράω άσπρο πουκάμισο, λινό πα
ντελόνι. Πλάτη γυρισμένη στην πόρτα. Έχω
λίγες λιγότερες ρυτίδες από τώρα. Είμαι
σχετικά κουρασμένος. Μιλάω και κουνάω
τα χέρια. Βήχω και καπνίζω.
Είσαι ντυμένη πράσινα και τα μαλλιά
σου πιασμένα κότσο. Έχω ακούσει για σένα.
Μας συστήνει η Α.. Βρωμάς βότκα, μα είσαι
νηφάλια. Νηφάλια και διαθέσιμη. Έστω και
φευγαλέα.
Μου ψιθυρίζουν πως εγκαταστάθηκες
πρόσφατα στην παραδίπλα πολυκατοικία.
Σε έχουν χαρακτηρίσει σνομπ και απόμα
κρη: δεν πολυμιλάς. Λένε πως κάνεις παρέα
με την Τζίνα. Ότι δουλεύεις και ταξιδεύεις
συχνά.
Σε βλέπω στην δίπλα πολυθρόνα να ψα
χουλεύεις νευρικά την τσάντα σου. Βγάζεις
χαρτιά, ατζέντες, κινητά. Βρίσκεις τα τσιγά
ρα. Ανάβεις ένα. Χαλαρώνεις. Πίνεις συνέ
χεια. Βάζεις κι άλλη βότκα.
Πλησιάζουν μεσάνυχτα.
Μου μιλάς με τα τεράστια ψυχρά μάτια
ενός παντογνώστη αφηγητή. Η ώρα πάει
δύο. Λες: οι άνθρωποι είναι όντα ατελή.

Σ

Μου λες για τις ψυχώσεις σου, για τις τρύ
πιες πεποιθήσεις, για τις παραβάσεις και
τις παραβιάσεις σου σαν να μιλάς γΓ άλλον'
ξα
έξω από σένα.
Σου λέω πως θέλω να σου πω.
Με διακόπτεις. Αλλάζεις θέμα. Τον τε
λευταίο καιρό λες πως πιάνεις σφιχτά κότσο
τα μαλλιά σου για να μην τ' αγγίζει κανείς.
Πως τα μαλλιά είναι ένας χώρος απόλυτα
προσωπικός. Δεν πιστεύεις στην κοινοκτη
μοσύνη. Επιμένεις πως τα μαζί κατέστρε
ψαν τον κόσμο. Ότι οι -ισμοί μας φέρανε
εδώ που είμαστε τώρα. Λες πως οι -ισμοί,
τα εμείς και η κοινοκτημοσύνη σπάνε τα
μάρμαρα στο Σύνταγμα.
Η Μ. σ' αγγίζει στην πλάτη και σου λέει
ότι φεύγει. Πας μαζί της. Λες γεια. Λέω θα
τα ξαναπούμε.
Μένω πίσω να φαντασιώνομαι μια επο
χή απόλυτης συμπληρωματικότητας. Μια
κόψη ενδεχομένων. Παίζω με μια τρίχα
σου. Μαύρη πάνω στην άσπρη πολυθρόνα.
Αναρωτιέμαι αν μπορώ να γίνω αυτός που
δεν θα περιγράφεις με απόσταση παντο
γνώστη αφηγητή. Μα κι έτσι να μην γίνει
δεν πειράζει.
Σκέφτομαι. Μόνο σκέφτομαι. Και πάλι
δεν μπορώ να εκφραστώ. Και πάλι κάτι με
αφήνει λειψό. Αμήχανο να κοιτώ πράξεις
ατελείς’ όπως ατελέσφορες.
Μένω μόνος σ' ένα μεγάλο σαλόνι. Το
συνειδητοποιώ αιφνιδίως. Μα, δεν πειρά
ζει.

[Τα αντικείμενα]

Κουιαβάκη
Αλεξάνδρα

%

νεβαίνει τις σκάλες σχεδόν τρέχοΘυμήθηκε τα έβαλε στην τσέπη του. Τα
ντας. Ταυτόχρονα ψάχνει στην τσά
βγάζει. Απ' τη βιασύνη του δεν μπορεί ν'
ντα τούγια τα κλειδιά. Πιάνει τα χαρανοίξει* δεν πετυχαίνει την τρύπα. Ένα-δυο
τομάντηλα, τα προφυλακτικά* την κουνάει
λεπτά. Μα πόσο χρήσιμα. Τελικά ανοίγει,
ν' ακούσει τον ήχο των κλειδιών. Τίποτα.
αφήνει την τσάντα κάτω και τρέχει στην
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τουαλέτα. Ξαλαφρώνει. Ανακούφιση. Γυρ
νάει να πάρει χαρτί. Ατυχία! Έχει τελειώσει.
T l να κάνει; Θυμάται ταχαρτομάντηλα. Πη
γαίνει στο σαλόνι. Βρίσκει την τσάντα πετα
μένη. Ψάχνει για τα χαρτομάντηλα. Τα προφυλακτικά πέφτουν κάτω. Πιάνει τη φωτο
γραφική μηχανή. Τη βγάζει και την ακουμπάει στο τραπεζάκι. Τελικά τα βρίσκει και
γυρνάει για το μπάνιο. Τότε τη βλέπει. Στέ

κεται μπροστά στην ανοιχτή πόρτα. Είναι
η καινούρια γειτόνισσα. Ήρθε να ζητήσει
ένα κατσαβίδι. Τον κοιτάει αποσβολωμένη.
Αυτόν, τη γύμνια του, τα χαρτομάντηλα στο
χέρι, τα προφυλακτικά στο δάπεδο. Καλη
σπέρα, ψελλίζει χαμένα. Γυρνάει και φεύ
γει. Αυτός όμως, με τη φωτογραφική του
ματιά, το 'πιασε το επιδοκιμαστικό βλέμμα.

εν τον ξανάδα. Ούτε ξαναρώτησα γι'
αυτόν. Από τότε ίσαμε σήμερα μιάν
ανάσα καιρός. Δε πρόλαβα. Την αίτη
ση την καταθέταμε στη χωροφυλακή.
όριζε ο νόμος. Μετά έκαναν ανακρίσεις και
κατέληγαν. Ήσουν ή δεν ήσουν στην Αντί
σταση; Τραυματίστηκες; Έχασες δικούς
σου; Για τον Εμφύλιο κουβέντα. Σαν να μην
έγινε.
Στη Κοζάνη με κατέβασε τη Δευτέρα ο
γιός μου. Στο χωριό είχαμε πεί, θα πηγαί
ναμε στο γιατρό. Κοκκινοπηλός-Κοζάνη μια
ώρα. Σ' όλο το δρόμο κοιτούσα την αίτηση.
Όλα εκεί ήταν. Μονάχα αυτός δεν ήταν.
Όταν φτάσαμε αφήσαμε το αμάξι και
σταθήκαμε στην ουρά. Δεν είχαν ανοίξει
ακόμα. Καθόμασταν και περιμέναμε. Έπει
τα μαζεύτηκαν κι άλλοι με την αίτηση στα
χέρια. Γύρισα και τους εξέταζα έναν ένα.
Τα κατεβασμένα κεφάλια τους. Τις μούρες
τους που ήταν χωμένες μέσα στα παλτά και
τα σακάκια. Έπειτα τα μάτια μου απέμειναν
στο τέλος της σειράς.
Στεκόταν μόνος του. Δεν φορούσε παλ

τό, μόνο ένα μπλέ σακάκι κι από μέσα ένα
πλεχτό. Κοιτούσε προς την πλατεία και χα
μογελούσε αφηρημένα. Αφησα το γιό μου
Έτσι
στη θέση μου και πήγα εκεί. Έστεκα δίπλα
του μέχρι να γυρίσει. Τέλος με είδε. Μόλις
με γνώρισε ταράχτηκε. Έφερε την παλάμη
στο στόμα και πέταξε μια λέξη ξενική. Δεν
τη κατάλαβα. Όπως είχε σηκώσει το χέρι,
το σακάκι τραβήχτηκε πιό πάνω από τον
καρπό. Τα νύχια του μαύρα. Φαγωμένα. Με
έπιασε από το μπράτσο. -Βαγγελιώ, είπε
χαμογελώντας. Ούτε ψηλός, ούτε κοντός
μα το χαμόγελο, όλο για μένα το 'χε. Εκα
να ένα βήμα μπροστά, έβαλα το χέρι στην
τσέπη του την τρύπια. -Βαγγελιώ, ξανάπε.
Μείναμε να κοιτιόμαστε.
Έπειτα στο γυρισμό ο γιός μου γκρίνιαζε. Έλεγε, ρε μάνα, δε λυπάσαι το ξενύχτι
μας τρεις μέρες τώρα. Δεν απαντούσα. Μο
ναχά έφερνα στο μυαλό μου που με ρώτη
σε, τι κάνω εδώ. Αν περιμένω για τη σύντα
ξη. Ντράπηκα να του πω ναι. Μόνο πήρα το
γιό μου και φύγαμε.

Δ

Σπααμένο

με στον πιο βαθύ γκρεμό.Τότε, κάποια μπαρ
είχαν στη τζαμαρία την επιγραφή «ΟΧ! ΕΛ
ην συνοδέυσα μέχρι τη στάση του λε ΛΗΝΕΣ». Ευτυχώς όμως το ξανθό μαλλί
ωφορείου. Η ομίχλη έκανε τις αχνές
μου ήταν αρκετό για να παραπλανώ τις σερ
λάμπες του δρόμου να τα δείχνουν
βιτόρες με τα μεγάλα στήθη. Έτσι μπήκα και
όλα ίδια. Όλα, εκτός από τα κόκκινα χείλη
στο μπαρ δίπλα στο πανεπιστήμιο εκείνο το
της με τις δυο μικρές ρυτίδες στις άκρες
βράδυ κι ύστερα, αργά τη νύχτα, μέσα της,
με την αναπνοή της στο λαιμό μου.
τους. Το 74 Υια το σττίτι της θα περνούσε σε
Πως να ζυγίσεις είκοσι χρόνια αναπνοών.
είκοσι λεπτά. Περιμέναμε με τα δάχτυλά
Όταν έφυγα, ο αέρας στο στήθος μου
μας πλεγμένα σφιχτά, λες και θα πηδούσα
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Μαρτίνης
Χρίστος

Νικήτα

Τσουρέλη Εύη
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είχε τελειώσει. Δεν έριξε ούτε ένα δάκρυ.
«Γιατί, Αρης», μόνο αυτό είπε κι έφυγε μόνο
με τις παντόφλες. Γιατί ήμουν δειλός. Γιατί
έπρεπε να πάρω την Ελληνίδα νύφη από
πλούσια οικογένεια και να κάνουμε καλά
παιδιά και σόι πάει το βασίλειο. Γιατί δεν
επέμενα αρκετά στον γέρο. Εκείνη με φίλη
σε όπως άλλη καμιά. Μαζί της δεν φοβήθη
κα το άγγιγμα και το χάδι. Μαζί, αναπνέαμε.
Κι αυτός, παντρεμένος με την συγκατάβα
ση, μου έστειλε ένα εισιτήριο δίχως επι
στροφή. Με εκδικήθηκε γιατί του θύμιζα
την δυστυχία του.
Η ομίχλη δημιουργούσε μια φωτεινή
άλω γύρω από τη λάμπα. Το χέρι της έτρεμε
μέσα στο δικό μου, το ένιωθα. Μπορούσα
ακόμα να τη νιώθω. Είκοσι γκρίζα χρόνια,
μετά από τα πρώτα, τα ηλιόλουστα. Ποτέ
δεν απόλαυσα τον πυρωμένο ήλιο της Αττι

κής, όσο τις χλωμές του αχτίδες στο Γκράτς.
Τα βλέφαρά της τρεμόπαιζαν στο προ
φίλ. «Υγρασία», είπε. Και τα δάκρυα, υγρα
σία είναι, σκέφτηκα. Σφίγγω περισσότερο
το χέρι της και το νιώθω μικρό και ακίνητο
μες το δικό μου, κρύο, σαν νεκρό. Το τρα
βάει και το βάζει βαθειά στη τσέπη της. Την
κοιτάω μ' ένα «γιατί». Δεν με κοιτάει μ' ένα
«άργησες». Κοιτάζει τον φωτεινό πίνακα.
Πέντε λεπτά ακόμα για το 74 · Πέντε λεπτά
ακόμα πάνω στα χείλη της, ξαπλωμένοι στο
σιδερένιο παγκάκι, με τα παγωμένα χνότα
μας να βογγούν όπως τότε. Πέντε λεπτά
ακόμα για να της αγοράσω εκείνο το δαχτυλίδι με τη σμαραγδί πέτρα από το κοσμημα
τοπωλείο της γωνίας και να μας δέσω σαν
οικογένεια, με το δικό μου σχοινί.
Πέντε λεπτά, για να φέρω πίσω είκοσι
χρόνια.
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Παπαπαναγι ώτου
Παναγιώτης
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Οδυοαέας
#'1“ ““ λα ανέβα, Θεσσαλονίκη πάω. Βολεύει μέχρι Κατερίνη. Δεν μου φαίνεσαι
Ι μμ· για δολοφόνος. Τόσα χρόνια στους
δρόμους έμαθα να ξεχωρίζω τους ανθρώ
πους. Με τον δύσκολο τρόπο. Καταλαβαί
νεις. Και μην ακούς τις ιστορίες που λένε.
Η δουλειά αυτή δεν έχει τυχερά. Οι περισ
σότεροι τρέχουν να ξεφύγουν από κάτι. Η
ανάγκη βλέπεις. Εγώ; Εγώ και αγαπούσα το
ταξίδι και μπήκα στο λούκι. Από μικρός ήθε
λα να γυρίσω τον κόσμο. Όπου μπόρεσε, το
φορτηγό με πήγε. Μόσχα, Βλαδιβοστόκ,
Βερολίνο... Παρίσι, Ρώμη, Μαδρίτη... Και
χρέος κανένα. Καλά τα κατάφερα δε νομί
ζεις; Όπου γης πατρίς που λένε. Κουράστη
κα όμως. Και σε όλα τα άλλα απέτυχα. Τώρα
πια και εγώ τρέχω να ξεφύγω. Από όλον
αυτόν τον οχετό. Άτιμη ράτσα ο άνθρωπος.
Κάποτε ήμουν και εγώ νέος σαν εσένα.
Είχα όνειρα. Πιάνανε βλέπεις τα χέρια μου.
Ήθελα να έχω ένα μικρό συνεργείο. Να μα
στορεύω. Να φτιάχνω πράγματα. Πίστευα
ότι όλα φτιάχνονται. Μικρά και μεγάλα. Η
ζωή δυστυχώς με διέψευσε. Πάνω που νό
μισα ότι θα ήμουν ευτυχισμένος.Ύβρις φίλε
μου. Ανοιξα το συνεργείο, αγάπησα και μια
κοπέλα. Όμορφη σαν θεά. Αβγαλτο κορι
τσάκι. Και μ1 αγαπούσε και εκείνη δηλαδή.
Σπάνω πράγμα. Όλα πήγαιναν κατ1 ευχήν
ώσπου άρχισε η κατηφόρα. Να οι απλήρω

τες επιταγές, τα φέσια, οι τράπεζες, τι να
έκανα; Αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή που
είχα. Μόνο η δουλειά της δεν έφτανε. Τι να
σου κάνει ένας βασικός μισθός; Τα πούλησα
όλα και πήρα τούτο δω το φορτηγό. Καλό
εργαλείο τότε. Καλά και τα λεφτά.
Εκείνη δεν ήταν μαθημένη στη μοναξιά.
Δυσκολεύτηκε πολύ. Μαλώσαμε πολλές
φορές μέχρι να το πάρει απόφαση. Όχι ότι
το πήρε ποτέ δηλαδή. Με ήθελε δίπλα της
συνέχεια. Ένιωθε ασφαλής. Ήθελε οικογέ
νεια. Αμ εγώ δεν ήθελα νομίζεις; Πώς θα
μεγάλωνε όμως το δύσμοιρο; Μόνο με αγά
πη δεν χορταίνεις. Κάνε υπομονή της είπα.
Θα γυρίσω. Θα φτιάξουν τα πράγματα. Θα
τα καταφέρουμε.
Ξεκίνησα κοντινά δρομολόγια. Το πολύ
δυο-τρεις μέρες. Σιγά σιγά πήρα και πιο με
γάλα. Έφτασα να λείπω για μήνες. Το ήξε
ρα ότι υπέφερε. Εγώ υπέφερα διπλά, Κάθε
φορά που γυρνούσα μου φαινόταν και δια
φορετική. Κάθε φορά μου ήταν πιο δύσκο
λο να φύγω. Το ήξερα ότι με χρειάζεται. Το
έβλεπα. Δεν έτρωγε καλά. Είχε αρχίσει να
αδυνατίζει. Μαράζωνε από τη στεναχώρια
της. Και ένιωθα τύψεις για αυτό. Λίγο ακόμα
της είπα. Κάνα χρόνο ακόμα. Αν μ1 αγαπάς
κρατήσου. Δυστυχώς δεν άντεξε. Έφυγε για
το καλό της. Με χώρισε όσο ήμουν ταξίδι.
Μου άξιζε. Και ξέρεις κάτι; Καλύτερα έτσι.
Δεν ήθελα να δει τα δάκρυά μου.
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Ιθάκη

μιά. Δεν με αναγνώρισε. Κρυώνω μου είπε.
Έψαχνε μέσο για Θεσσαλονίκη. Σε αντάλ
ου λες, έκανα να τη δω χρόνια. Συ λαγμα θα μου έκανε ό,τι της ζητούσα.
Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Έκλαιγα
νέχισα τα ταξίδια μου. Όχι ότι δεν
σα
μικρό κοριτσάκι. Πλησίασε λίγο ακόμα.
την αγαπούσα αλλά γιατί να γυρίσω;
Σωριάστηκε μπροστά μου. Έκανα να την
Μόνος εκεί, μόνος και εδώ με πιάνεις; Τι κι
πιάσω. Φαίνεται ότι αναγνώρισε το τατου
αν είχα παρέα. Η μοναξιά δεν μετριέται με
άζ που είχα στο χέρι. Πάλευε ουρλιάζοντας
ανθρώπους. Στη θέση που κάθεσαι, κάθισε
να φύγει. Κατάλαβε. Και ντράπηκε. Μέσα
κόσμος και κοσμάκης. Άνθρωποι άγνωστοι,
στην υστερία της πρόλαβε μόνο να μου πει
άνθρωποι σημαντικοί, πλούσιοι, βρόμικοι.
συγνώμη. Μετά λιποθύμησε.
Αυτοί ήταν οι φίλοι μου. Η οικογένειά μου.
Την ανέβασα στο φορτηγό και ξεκίνη
Ακουγα τις ιστορίες τους, τα όνειρά τους.
σα. Παραληρούσε. Φώναζε το όνομά μου.
Τα βίτσια και τα γούστα τους. Για αυτό σου
Έκαιγε από τον πυρετό. Είχα έναν γνωστό
λέω. Στο δρόμο όλοι ίδιοι είμαστε. Ένα μά
στη Σίνδο που δούλευε στην Ιθάκη1. Τη δέ
τσο ιδιότροπα παιδάκια που γκρινιάζουν να
χτηκαν χωρίς πολλές ερωτήσεις. Μέχρι το
πάνε σπίτι τους.
πρωί είχε γλιτώσει τον κίνδυνο. Θα την κρα
Να μη στα πολυλογώ γύρισα κάποια
τούσαν όσο χρειαζόταν. Μπορούσα και να
στιγμή. Ανέβαινα καλή ώρα από Αθήνα και
την επισκέπτομαι. Στην αρχή δεν με δεχό
πλησίαζα Θεσσαλονίκη. Το στομάχι μου με
ταν. Με τον καιρό μαλάκωσε. Πήρε βάρος.
πέθαίνε. Έκανα να σταματήσω στον Κορινό.
Καθάρισε. Και εγώ σταμάτησα τα μακρινά
Λίγο πριν τα διόδια Θεσσαλονίκης. Ξέρεις.
δρομολόγια. Εδώ γύρω μόνο.
Από αυτά τα μαγαζιά. 24 ώρες ανοιχτά,
Ελπίζω να μη σε κούρασα. Έπρεπε όμως
ζεστές σούπες και τέτοια. Κατέβηκα απ' το
κάπου να τα πω. Είναι το τελευταίο μου
φορτηγό να ξεπιαστώ. Τσίμπησα κάτι και
δρομολόγιο βλέπεις. Τα παρατάω. Δεν αξί
βγήκα για τσιγάρο.
ζει πια. Και εκείνη τελειώνει αύριο το πρό
Με πλησίασε μία. Ήταν δεν ήταν 40. Σκέ
γραμμα. Θα με περιμένει στην Ιθάκη. Δίπλα
το φάντασμα. Φτερό στον άνεμο σου λέω.
στο ΤΕΙ. Εκεί που την πρωτογνώρισα. Εκεί
Τη λυπήθηκε η ψυχή μου. Χέρια χιλιοτρυπου την ερωτεύτηκα.
πημένα από τις ενέσεις και ρούχα λασπω
μένα και βρόμικα. Μουρμούρισε κάτι ασυ
νάρτητο. Τρέκλιζε. Πλησίασε και τι να δω;
ι ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημέ
Ήταν εκείνη. Ναι, το διανοείσαι; Εκείνη! Τη
νων Ατόμων. - Συμβουλευτικός Σταθμός Ενηλί
γνώρισα από τα μάτια της. Φορούσε ακόμα
κων, περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης. Δίπλα στα
τη βέρα της στο δάχτυλο. Με πήραν τα ζου

Π

ΤΕΙ.

Ε ιδικά Θ έματα Α φηγημ ατική ς Τ εχν ική ς
&

?

m 'm m m

Σιαφάκας
Κώστας

60

ρίτη 6 Ιουλίου 2010
Κατέβαινα τρεχάτος τα σκαλιά του
υπόγειου βιβλιοπωλείου. Εκείνη ανέβαίνε βιαστική. Εκεί, στη μέση της σκάλας,
συγκρουστήκαμε. Τα βιβλία που είχε μόλις
αγοράσει σκόρπισαν στα σκαλοπάτια. Ο
βιβλιοπώλης της είχε προσφέρει πλαστική
σακούλα αλλά εκείνη διαθέτει οικολογική
συνείδηση. Τι να πρώτο έκανα; Έσπευσα να
βοηθήσω τη σαστισμένη γυναίκα. Κρατού
σε το πρόσωπό της. Και γω το σαγόνι μου,
που δεν το ένιωθα ακριβώς στη θέση του.
Όταν κατέβασε τα χέρια την αναγνώρισα
αμέσως. Με γνώρισε κι αυτή. Το πρόβλημα
πολλαπλασιάστη κε.
Στιγμιαία μου πέρασε απ' το νου μια
εύλογη εξέλιξη του συμβάντος: να αγκα
λιαστούμε σφιχτά. Να κρυφτεί ο ένας από
τον άλλο μέσα στον άλλο. Και να μείνουμε
ακίνητοι για δυο τρία λεπτά αγνοώντας
την κυκλοφορία της σκάλας. Κατέβηκα στο
σκαλοπάτι της. Σταδιακά συνερχόταν και
μου χαμογελούσε. Λίγα από τα μαλλιά της
έπεφταν μπροστά κρύβοντας τη μύτη της.
Τα παραμέρισα με προσοχή. Κατόπιν άρχι
σα να μαζεύω τα βιβλία. Ένας κοντόχοντρος
κύριος βοηθούσε. Πλησίασε χαμογελαστός
και της παρέδωσε τρία βιβλία, το ένα με
τραυματισμένο εξώφυλλο. Πάνω τους άφη
σα τα υπόλοιπα τέσσερα.
Το βιβλιοπωλείο είχε ανοίξει πριν τρία
χρόνια. Έκτοτε το απέναντι καφενείο έγινε
στέκι αναγνωστών. Της πρότεινα να καθί
σουμε. Δέχτηκε προσποιούμενη ότι είναι
ακόμα ζαλισμένη. Στα μισά της μικρής δια
δρομής σταμάτησε. Γύρισε και με κοίταξε.
Πριν σκεφτώ οτιδήποτε με τράβηξε κοντά
της με το ένα της χέρι. Με κόλλησε πάνω
της για μερικά δευτερόλεπτα. Ανάμεσα μας
το άλλο της χέρι και εφτά βιβλία.
Καθίσαμε αντικριστά, σχεδόν ταυτόχρο
να. Έτσι, μετωπικά, δεν βλέπω συχνά καθιστούς ανθρώπους. Σπανιότατα, σκέφτηκα,
αν εξαιρέσεις τον εαυτό μου στην καρέκλα
του κουρέα. Ίσως, ενδόμυχα, να αναζητού
σε ο ένας στον άλλο κάποιο καθρέφτη. Χρει
άστηκε ένα ακόμα κάθισμα, για τα βιβλία
και την τσάντα της. Ακούμπησε τους αγκώ
νες στο τραπέζι. Με χαμηλή φωνή είπε δυο
λέξεις. Με τρόπο αβέβαιο, μεταξύ ερώ τη
σης και κατάφασης. «Δέκα χρόνια..;». «Εννιάμισι», απάντησα, «μη μας μεγαλώσεις
άλλο!». Πράγματι, είχε σχεδόν περάσει μια
δεκαετία από τότε που ειδωθήκαμε τελευ

ταία φορά. Είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο
άλλη μια αλλά αυτή δε μετράει.
Τώρα καθόταν απέναντι μου. Ίδια και
διαφορετική, ανέδιδε το όμορφο μυστήριο
του καιρού που πέρασε. Ανταλλάξαμε τα
βασικά μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού νο
θευμένου με αμηχανία. Όλα καλά, που ζεις,
που δουλεύεις, οικογένεια, παιδιά.. Εκείνη
ναι, είπε ότι ήταν παντρεμένη με έναν γερμανό. Είχαν δυο κόρες και ζούσαν στη Γε
νεύη. Εγώ πάλι όχι, μόλις χώρισα, ζω μόνος
εδώ στην Αθήνα, στο κέντρο. Εκείνη είχε
έρθει να δει τους γονείς της. Θα έμενε πέντε
μέρες. Εγώ θα έφευγα το συντομότερο για
διακοπές.
Τα χέρια της και το πρόσωπό της ήταν
κάτασπρα. Ήταν άβαφτη αλλά με φόντο
τα μαυρισμένα από τον ήλιο πρόσωπα των
περαστικών έμοιαζε μακιγιαρισμένη. Το
τραπέζι ανάμεσά μας δεν μου επέτρεπε να
κατανοήσω την εμφάνισή της. Φορούσε
ένα αλλόκοτο ρούχο με τιράντες, ανοιχτό
πράσινο. Στο αριστερό της χέρι ένα χοντρό
κόκκινο ρολόι. Είχε σχήμα καρδιάς και ροζ
λουράκι. «Είναι της μεγάλης μου κόρης»,
είπε. «Θέλει να βλέπω την ώρα στο δικό της
χέρι... Και να γυρίσω όσο πιο γρήγορα μπο
ρώ..»
Ύστερα από λίγο η οικειότητα ξύπνησε
σαν από χειμερία νάρκη. Μέσα στο πνιγηρό
καλοκαίρι της πόλης αυτή η συνάντηση δεν
ήταν και τόσο πιστευτή. Την έζησα σαν πα
ραίσθηση. Ξεκίνησε να μου λέει για τη ζωή
της στην Ελβετία. Ένα μικρό μέρος της προ
σοχής μου ανέλαβε να ακούει τα λόγια της.
Η υπόλοιπη αγκάλιασε τη σκηνή σαν δίχτυ
και σχεδόν αφηρημένα διαπραγματευόταν
όλες τις αισθήσεις.
Τα πράσινα μάτια της, ακόμα πιο πράσι
να λόγω της αντανάκλασης του ενδύματος,
επέμεναν να μου τη θυμίζουν. Το να συνα
ντάς μια παλιά αγάπη μοιάζει με επίσκεψη
στο πατρικό σπίτι. Πάντα το νοσταλγούμε.
Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε σ' αυτό
ούτε ένα βράδυ. Ωστόσο, απολάμβανα την
παρουσία της. Ήταν όμορφη. Μια ωραία γυ
ναίκα έξω απ' την καθημερινότητά της. Ό,τι
πιο ευχάριστο μπορούσε να μου τύχει. Όταν
ήρθε η σειρά μου δεν είπα πολλά. Ήθελα να
βρεθώ πραγματικά μαζί της. Να μη ξοδευ
τεί ο χρόνος σε συζητήσεις. Αν ήταν μόνο
λόγια ας ήταν άλλα, αλλιώς. Πίναμε καφέ.
Στην ανάγκη, είπα μέσα μου, μεθάω' και με
καφέ.
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οφόκρυο, παραμονές Χριστούγεν στη γκιόλα ο Νικόλας, να τη βγάλει. Μου
σκίδι. Η γάίδούρα είχε τρίχες στη κοιλιά,
να. Πουλήσαμε τις ψάθες αλλά μας
βράδιασε. Το βράδυ μας φιλοξένη έγιναν κρουσταλήθρες. Στις γαλότσες νερά.
περπάτα λίγο να ζεσταθείς»,
σαν. Τότες δεν ξέμενες. Μας δώσαν και«Νικολάκη
μια
του είπα. Από το κρύο φεύγανε σαγόνια. Η
γάτα. Θα την κουβαλούσαμε στο χωριό. Τη
γάτα αγρίεψε. Πηδούσε στο τσουβάλι. Ένα
χώσαμε σ' ένα τσουβάλι, πανωσάμαρα.
Από βραδύς χιονιάς. Το πρωί έπιανε γό τσουβάλι με μια γάτα. Μια γάτα σ' ένα τσου
βάλι να χορεύει ζιγκ-ζαγκ στο χιόνι.
νατο. Ξεκινήσαμε. Ο αδελφός μου άνοιγε
Η γαϊδουρίτσα έφυγε μπροστά. Ο αδελ
δρόμο. Το χιόνι έμπαινε στις γαλότσες. Πά
φός μου έτρεμε. «Περπάτα» του είπα «να
γωσα. Ένα χιόνι ψιλό. Φλόγωνε τα πόδια,
ζεσταθείς». Πήγε να κάνει βήμα. Έπεσε στο
τίποτε δεν καταλάβαινα.
κυπαρίσσι. Τα μάτια του έκλειναν. Κούναγα,
Δε μας έφτανε ο βρωμόκαιρος, έπεσε κι
κούναγα, λέξη δεν έβγαζε. Η γαϊδουρίτσα
η γάίδούρα σε γκιόλα. Παράνυχτα με νερό
ξεμάκρυνε. Κι η ζωή του. Ήταν το πρώτο
και χιόνι, όλα ίσιωμα. Στον Νικόλα, τον
αδελφό μου, δεν έσπασε ο πάγος. Στο ζω  μας ταξίδι. Για κείνον όμως, ήταν το μόνο
της ζωής του.
ντανό δεν άντεξε. Έπεσε μέσα η γάίδούρα.
Φώναζε κι η γάτα στο τσουβάλι. Χώθηκε
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8 ταν μεσημέρι. Ιούνιος τ ο υ 'ιι-δ ε ν είI——I χαν αρχίσει ακόμα οι καύσωνες. ΔιI 1 όρθωσε το γιακά από το πουκάμισο.
Ίσιωσε τη γραβάτα. Βγήκε από το γραφείο.
Κόντευε τέσσερις το απόγευμα. Μπορούσε
να λείψει καμιά ώρα. Άνετα. Κανείς δε θα
'παίρνε είδηση την απουσία του. Είχε τρεις
ώρες για το δελτίο των επτά. Γύρω σιωπή.
Ηχηρή πάραυτα.
Μια παρέα κοριτσιών ετοιμαζόταν για
φαγητό. Απέναντι. Εκεί που οι περισσότε
ροι του γραφείου έτρωγαν κάτι πρόχειρο.
Πέρασε την πόρτα την κεντρική. Βγήκε έξω.
Σκόνταψε σε ένα παγκάκι. Ο ήχος του κινη
τού τον επανέφερε πίσω. Στην πραγματικό
τητα. Στην κόρη του. Αν γινόταν κάτι σίγου
ρα μόνο αυτή θα νοιαζόταν.
Το άφησε να χτυπάει. Σήκωσε το χέρι.
Πήρε ένα ταξί.
Γεια σου, πλατεία, κέντρο, γρήγορα.
Καλά. Δουλειές πολλές.
Πολλές. Κάνε γρήγορα.
Σε λίγο βρέθηκαν έξω από ένα μεγάλο
Ίντερνετ καφέ. Κατέβηκε. Έβγαλε το σακά

κι του. Φόρεσε μια μεγάλη κόκκινη μπλού
ζα που έγραφε ί LOVE Ν.Υ. Είχε μακριά μα
νίκια και κουκούλα. Την είχε σουβενίρ από
επαγγελματικό ταξίδι με τον πρόεδρο του
κόμματος. Τότε στη Νέα Υόρκη. Την είχε
κρύψει μέσα στο μεγάλο χαρτοφύλακα.
Τόσο απαλός για επαγγελματικό ραντεβού.
Έβγαλε τα γυαλιά του. Ζήτησε έναν υπο
λογιστή για να μπει στο Ίντερνετ. Q νεαρός
πίσω από τον πάγκο δε φάνηκε να τον ανα
γνωρίζει. Ωραία σκέφτηκε. Δυστυχώς δεν
υπήρχαν πολλές κενές θέσεις. Αναγκάστη
κε να καθίσει δίπλα σε έναν μακρύμάλλη
έφηβο. Γύρω του όλοι έπαιζαν εκείνα τα
χαζά παιγνίδια με σκοτωμούς, μάχες και
στρατηγικές. Ηλίθιοι. Νέοι με το ζώο μέσα
τους. Και γύρω τους. Κάπνιζαν. Έπιναν όλοι
φραπέ. Δεν γύριζαν να τον κοιτάξουν. Ήταν
χωμένοι στο μυαλό τους. Αυτό επιθυμούσε
κι εκείνος. Μπήκε αμέσως εκεί που ήθελε.
Στα μπλογκ. Είχε φτάσει σε σημείο να ση
μειώνει στο χαρτάκι που θα έμπαινε και με
ποιο ψευδώνυμο.
Άρχισε να πετσοκόβει. Να γράφει σχό
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λια στα ποστ των άλλων. Βρισιές. Προσβο
λές. Συκοφαντίες και ψέματα. Διαστρέβλω
νε τα σχόλια. Αρχιζε επιθέσεις υποδυόμενος άλλους. Ορκιζόταν πως έλεγε αλήθειες.
Έκανε πως ξεσκέπαζε συνωμοσίες πως
ανακάλυπτε απάτες άλλων μπλόγκερ. Άλ
λαζε μπλογκ και έμπαινε με άλλο ψ ευδώ 
νυμο ή σαν ανώνυμος χρήστης. Έμπαινε
σε άγνωστους, σε φίλους αλλά και στο δικό
του. Συνέχιζε τους λίβελους. Μερικά τα είχε
σχεδιάσει. Αλλα του έρχονταν εκείνη τη
στιγμή. Ήταν καλός στις προσβολές. Τόσα
χρόνια τα είχε μάθει καλά στη δουλεία του.
Πάνε χρόνια που έβαφε τη ζωή των άλλων
με το κίτρινο.
Κάθε τόσο κοιτούσε με την περιφερει
ακή του όραση αριστερά-δεξιά. Νοιαζόταν
μην τον παρακολουθεί κανείς. Όλοι ήταν
απορροφημένοι στα παιγνίδια τους. Ποιος
να ασχοληθεί με το γέρο που κάτι έψαχνε
στο Διαδίκτυο. Σε λίγο τα 'χε κάνει όλα μα
ντάρα. Μερικοί πρόλαβαν να τον απαντή
σουν. Αλλοι τα είχαν βάλει με άλλους μπλό
γκερ νομίζοντας ότι εκείνοι κρύβονταν
πίσω από κείνον. Χαμογελούσε, χαιρόταν.
Την έβρισκε. Σε μισή ώρα έφυγε βιαστικά
πετώντας ένα ευρώ στον πάγκο. Γύρισε στη
δουλεία του. Οι ειδήσεις των επτά τον περίμεναν.
Το βράδυ επέστρεφε στην πανάκριβη
τριώροφη μεζονέτα του οδηγώντας την
Μπεμβέ του. Αδημονούσε να ανοίξει το λάπτοπ του και να δει τα αποτελέσματα. Στα
μπλογκ επικρατούσε αναβρασμός. Άλλοι
έβριζαν. Αλλοι σιωπούσαν, Άλλοι παρηγο
ρούσαν. Αλλοι διαχώριζαν τις θέσεις τους.
Εκείνος αποχωρούσε. Απολάμβανε τον θρί
αμβό του. Τότε φορούσε το κανονικό του
ψ ευδώ νυμο κι έμπαινε στο μπλογκ του. Το
είχε ανάγκη να είναι μια σελίδα. Να είναι
κρυμμένος πίσω από ένα ψευδώνυμο. Όλοι
το ήξεραν και έγραφε εδώ για το μεγάλο
του πάθος - το μπάσκετ. Το άθλημα. Έβαλε
ποστ για το Μ.Β.Α. Ανέλυε συστήματα έδι
νε στατιστικά των αγώνων. Κι αν έβρισκε
και τον ανώνυμο τον έβριζε. Τον εαυτό του.
Έπειτα κοιμόταν σαν πουλάκι.
Μια μέρα διάλεξε να πάει στον Κορυδαλ
λό. Δεν είχε πάει ξανά αλλά ήταν σίγουρος
ότι θα έβρισκε κάποιο καφέ. Με αυτόν τον
τρόπο ήταν σίγουρος ότι δεν θα τον έβρι
σκαν ποτέ. Άσε τους ηλίθιους έλεγε να ψά
χνουν τα Ι.Ρ., τα ηλεκτρονικά ίχνη. Πήρε το
ταξί και πάλι.
Πού πηγαίνουμε;
Στην πλατεία.
Όλα καλά;

Καλύτερα δε γίνεται.
Από ποιο μέρος είσαι ελόγου σου;
Από την Αθήνα.
Τι κάνεις;
Γράφω.
ΑΙ Από δαύτους που όλη τη μέρα κάθο
νται σε μια καρέκλα και δεν κουράζο
νται.
Από αυτούς.
Κατέβασέ με εδώ.
Άφησε το ταξί. Κατέβηκε. Ανοιξε την
ομπρέλα. Έβρεχε. Γρήγορα βρήκε τη βιτρίνα του Ίντερνετ καφέ. Ήταν σχετικά μικρό
και σχεδόν γεμάτο. Μπήκε. Του υπέδειξαν
έναν Η/Υ στο βάθος. Γύρισε το κεφάλι του
και πρόσεξε ότι δίπλα του ήταν ένα παιδί
με αναπηρικό καροτσάκι. Γύρισε αδιάφο
ρα. Σίγουρα θα περάσω απαρατήρητος. Του
άρεσε. Πλησίασε και είδε πως έπαιζε κι αυ
τός τα γνωστά χαζά παιγνίδια. Τον πέρασε
για καθυστερημένο. Του έτρεχαν τα σάλια.
Κάθισε δίπλα του ήσυχα. Ο μικρός δε γύρισε
καν να τον κοιτάξει.
Ξεκίνησε τη δουλεία του. Χαμογελούσε.
Κάθε τόσο γυρνούσε και κοιτούσε το μικρό.
Τα έδινε όλα. Πάταγε με μανία τα πλήκτρα.
Δε φαινόταν να είχε καταλάβει πως κάποιος
βρισκόταν δίπλα του, Συνέχισε με κέφι
αφού είχε καταφέρει να τσακωθούν δύο
μπλόγκερ. Κόντευε να τελειώσει τις προ
σβολές όταν ο μικρός γύρισε προς το μέρος
του,
Συ...συγνώμη, κ...κύριε. Κεκέδιζε.
Του ακούμπησε το χέρι. Αναπήδησε έκ
πληκτος. Αν κάποιος τόλμαγε να τον ακουμπήσει στο κανάλι θα τον απέλυε.
Συ...συγνώμη δεν είστε ο κ...κύριος
Μαυρόπουλος που λέτε τις ειδήσεις
στην τηλεόραση;
Στράφηκε στο μικρό. Τον κοίταξε καλυτέρα. Είδε ότι δεν ήταν μικρός. Απλώς είχε
σωματική διάπλαση ανήλικου. Όμως δεν
πρέπει να ήταν παραπάνω από είκοσι πέ
ντε.
Κούνησε το κεφάλι καταφατικά. Έπειτα
γύρισε στο κομπιούτερ και κοίταξε σε ποιο
μπλογκ βρισκόταν. Ήταν σε έναν βιβλιόφι
λο με το ψευδώνυμο Κένταυρος. Τον ζή
λευε για την αγάπη του για τα βιβλία και τις
γνώσεις του για τη λογοτεχνία. Οξυδερκείς
παρατηρήσεις. Αντικειμενικές βιβλιοκριτι
κές. Καιρό τώρα του άφηνε προσβλητικά
σχόλια ενώ πριν δύο λεπτά του είχε γράψει
αισχρόλογα για την οικογένειά του. Όμως
δεν ανησύχησε. Από το προφίλ του και τις
γνώσεις του σίγουρα πρέπει να ήταν γύρω
στα πενήντα.
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Μαρία
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Θα μπο...μπορούσατε να μου δώσετε
ένα αυτό*..αυτόγραφο; Τον ρώτησε ο μι
κρός.
Ησύχασε περισσότερο. Ναι μικρέ μου.
Χαμογέλασε. Την έκανε την καλή του πράξη
για σήμερα.
Ευ...ευχαριστώ. Μπαίνετε στα μπλογκ
και εσείς;
Πάγωσε. Ψέλλισε ένα ναι.
Κι εγώ. Ο μικρός δεν κέκιζε καθόλου.
Είστε στη σελίδα μου .Είμαι ο Κένταυ
ρος.
'Εχανε το πάτωμα κάτω από τα πόδια
του. Πετάχτηκε πάνω.
Έτρεξε προς την έξοδο παρασέρνοντας
τρεις καρέκλες. Έξω βροχή. Τον χτύπησε
στα μάτια. Χωρίς να το καταλάβει κατέβη
κε από το πεζοδρόμιο. Ακούσε ένα θόρυβο.
Έπειτα ένιωσε να πετάει στον αέρα. Τα πό
δια του βάρυναν. Σχεδόν δεν μπορούσε να
τα κουνήσει. Ένιωθε να τα αποχωρίζεται.
Κρύο ένιωσε παντού. Χάζευε τα πουλάκια,
Το γαλάζιο παντού. Έριξε μια ματιά γύρω.
Σύννεφα Ομίχλη. Φως. Φωνές. Τριγμοί. Μια
βρεγμένη άσφαλτος. Ά-σφαλτος και η ζωή

του. Προσγείωση θορυβώδης. Με έναν
γδούπο εκκωφαντικό. Πάνω στη βρεγμένη
άσφαλτο η λεκάνη του. Με δυο πόδια σπα
σμένα μάλλον. Τριγύρω όλα γύριζαν. Έστρι
ψε το κεφάλι δεξιά-αριστερά Μαζεύτηκαν
όλοι. Όλοι έδειχναν τον ουρανό. Σήκωσε τα
μάτια. Είδε τις ρόδες του αναπηρικού καρο
τσιού.
Στη σκέψη του Κένταυρου η φωνή του.
Τα γαλάζια μάτια του είχαν μια αθωότητα
που τον πονούσε. Ο μικρός χαμογελούσε.
Γύρισε το καροτσάκι. Μπήκε στο καφέ.
Πλησίασε το κομπιούτερ. Άνοιξε το μπλογκ
του. Ύβρίς. Μέδουσα. Αλήθεια γυμνή - Ο
μικρός χαμογελούσε. Γύρισε το καροτσάκι.
Μπήκε στο καφέ. Πλησίασε το κομπιούτερ.
Άνοιξε το μπλογκ του. Ύβρις.
Έξω το πλήθος συνωθούνταν όπως τα
μυρμήγκια γύρω από έναν κύβο ζάχαρης
που αδυνατούν να τον μετακινήσουν. Και
τον γεύονται επιτόπου. Εισέπνευσε βαθιά.
Έβγαλε την ανάσα του σε μικρές κοφτές
δόσεις σαν εκπνοή ρουφηξιάς αρωματικού
καπνού.

Πρώτη φορά και τελευταία.
Περίμενα.
Θα φύγω τώρα.
Όπως ήρθα.
Άλλο δεν περιμένω.
Κοίταξα το ρολόι. Κάπνισα.
Βήματα μπρος και πίσω στη γωνία.
Και τώρα φεύγω.
Περαστικοί με κοίταξαν περίεργα.
Ένα ταξί με γέμισε λασπόνερα.
Θα φύγω τώρα.
Όπως ήρθα.
Με τις ψηλές τις γόβες μου.
Το μάτι όλο υπόσχεση.
Άλλο δεν περιμένω.
Μιαν ώρα τώρα λύγισαν οι ώμοι μου.
Κάνει και λίγο κρύο.
Όχι, δεν περιμένω άλλο.
Τώρα θα φύγω.
Ένα τσιγάρο ακόμα.

Κι έφυγα.
Με ρώτησαν για μιαν οδό.
Δεν ήξερα.
Τους χαμογέλασα.
Κι είπα μετά: Θα φύγω.
Η ώρα πέρασε.
Η νύχτα έπεσε,
Ένα παιδάκι μ' έδειξε.
«Μαμά, είναι εδώ απ' το πρωί».
Και ντράπηκα.
Δεν περιμένω άλλο.
Τώρα θα φύγω.
Τέλειωσε το πακέτο μου.
Οι καραμέλες για τον βήχα σώθηκαν.
Έψαξα μες την τσάντα μου.
Τον χρόνο μου που έχασα.
Πρώτη φορά και τελευταία
Που περιμένω τόσο.
Τώρα φεύγω.

Την πρώτη φορά που σ' αγάπησα
ήσουνα γεμάτος μπλε.
Με τον καιρό ξεθώριασες
σαν χαλασμένο τυρί έγινες,
μπλε της μούχλας.
Την τελευταία φορά που σ' αγάπησα

δεν ήξερα πού να σε βάλω,
στην κατάψυξη, στον φούρνο
ή απλά στο ψυγείο.

Παντού χώραγες.
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Πράξη πρώτη
Ένας γύφτος κάθεται σε μια στάση λεωφο
ρείου δίπλα σε έναν καλοντυμένο κύριο όταν
ξαφνικά ακούει μια φωνή.
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΨΙΤ... Ε...( εσύ βρόμικο
μελαχρινό αγόρι.
Εδώ Κάτω!... Στη γωνία, δεξιά σου... Τι
βλέπεις;
Ο Γύφτος ψάχνει.
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Δεξιά, όχι αριστερά ηλί
θιε, βλέπεις ένα μαύρο χαρτοφύλακα;
ΓΥΦΤΟΣ: Ναι.
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Ε, εγώ είμαι αυτός.
ΓΥΦΤΟΣ: Ποιος;
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Ο χαρτοφύλακας ρε ζα
λισμένε.
Ο Γύφτος ξύνει το κεφάλι του.
ΓΥΦΤΟΣ: Είναι κανένας μέσα;
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Ναι, η γιαγιά σου. Ξύπνα
ο χαρτοφύλακας είμαι. Ασε τις ερω τή
σεις και άκου, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Είναι μεγάλη ανάγκη. Θέλω να με κλέψεις.
ΓΥΦΤΟΣ: Από ποιόν;
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τον βλέπεις αυτόν εδώ
τον ψηλό τον ξενέρωτο με το κουστούμι
και τη φαλάκρα που κάθεται δίπλα σου;
Ο Γύφτος σηκώνει το κεφάλι του. Κοιτάζει τον
τύπο δίπλα του - έναν καλοντυμένο μεσήλικαπου κοιμάται με το κεφάλι ριγμένο μπροστά.
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Είναι ο ιδιοκτήτης μου
και είναι ανυπόφορος. Δεν την παλεύω
μαζί του. Δέκα χρόνια μ' έχει, κι όλο από
δικαστήριο σε δικαστήριο και από φυ
λακή σε ειρηνοδικείο με πηγαινοφέρνει.
Δες εδώ, ξεθώριασε το πανάκριβο δέρ
μα μου. Τρεις αλιγάτορες σκότωσαν για
να με φτιάξουν. Αλλά έτσι είναι με φάγαν τα κυκλώματα.
ΓΥΦΤΟΣ: Τα ηλεκτρονικά;
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Όχι. Της μόδας.
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Ήταν Παρασκευή και δε
κατέσσερις όταν μπήκε στο Λουι Βιττον
ο τρισκατάρατος. Εγώ είχα αράξει και
κοιμόμουν του καλού καιρού στη βιτρίνα. Μόλις με είχαν φέρει. Πρώτη θέση
απ' το Παρίσι. Νέες παραλαβές, άνοιξηκαλοκαίρι. Θυμάμαι που χασμουρήθηκα
και τον είδα να σηκώνει την δαχτυλάρα
του και να με δείχνει στην πωλήτρια.
Προσπάθησα να κρυφτώ αλλά δεν πρό

λαβα γιατί με έβαλε τρικλοποδιά μια παλιό-γραβάταπου με ζήλευε και έτσι έπε
σα ακριβώς μπροστά του και από τότε
κλάφτα Χαράλαμπε.
ΓΥΦΤΟΣ: Ποιος είναι ο Χαράλαμπος;
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Ο πατέρας μου, μια βα
λίτσα ταξιδιού. Λοιπόν θα με κλέψεις;
Αν είναι κάντο γρήγορα γιατί δεν έχου
με πολύ χρόνο. Μην κωλώνεις. Κάνε και
συ μια κακή πράξη στη ζωή σου. Πρώτη
φορά και τελευταία...
ΓΥΦΤΟΣ: Μπα, δεν μπορώ, σταμάτησα να
κλέβω πορτοφόλια και βαλίτσες. Είναι
επικίνδυνο.
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Και με τι ασχολείσαι
τώρα;
ΓΥΦΤΟΙ: Κλέβω σώβρακα από τις απλώ
στρες και τα πουλάω στο παζάρι. Τα τρία
για πέντε ευρώ.
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Λοιπόν κύριε σωβρακο
κλέφτη... εεε... Πωλητή εσωρούχων σε
λαϊκή αγορά εννοώ... ακούσε καλά: Εγώ
έτσι όπως είμαι τώρα ατημέλητος και
μεταχειρισμένος πιάνω τουλάχιστον χί
λια ευρώ στη μαύρη αγορά.
ΓΥΦΤΟΣ: Δεν πιστεύω να είσαι καμιά απο
μίμηση και να μου την φέρεις;
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Καλά σοβαρά μιλάς, στο
λόγο της τιμής μου. Της αρχικής: δυόμιση χιλιάρικα.
ΓΥΦΤΟΣ: Γιατί αν πας να μου την φέρεις θα
σε κόψω κομματάκια και θα σε κάνω
πανιά για να σκουπίζουν τα παιδιά μου
τα φανάρια.
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Ρε συ με δουλεύεις; Δες
εδώ αγκράφα... Δες λογότυπο. Original
Made in France, λέει.
ΓΥΦΤΟΙ: Ισπανικά δεν γνωρίζω. Μόνο ελ
ληνικά. Της τρίτης δημοτικού, γιατί της
τετάρτης με μπερδεύουν.

Τσαντάκης
Γεώργιος

Ακούγεται ο ήχος από το λεωφορείο που πλη
σιάζει.
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Έλα, τώρα είναι η ευ 
καιρία. Σούφρωσε με, με τρόπο, δεν θα
καταλάβει τίποτα... Με το τρία, λυγίζω
προς το χέρι σου μ' αρπάζεις και φύγα
με.
Ο Γύφτος απλώνει το χέρι του και αγκαλιάζει
τον χαρτοφύλακα με τρόπο σαν να μην συμ
βαίνει τίποτα.
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Α, και που σε, αν μπο
ρείς πούλα με κατά προτίμηση σε καμιά
γκόμενα που θα μ' αγκαλιάζει και θα με
χαϊδεύει...
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Μ αυρ ουδής Α σ τέρ η ς

Άγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί
Άγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί, Αγιοι
Ανάργυροι και θαυματουργοί, θα πέσω καλέ, θα
πέσω καλέ, θα πέσω, έπεσα καλέ.
ΐχ ω κολλήσει τ' αυτί μου στον μεσότοιχο.
Περιμένω. Κάθε βράδυ τα ίδια. Τίποτα νέο.
Κάθε βράδυ ο ίδιος θόρυβος από το πέσιμο, τα
ίδια λόγια. Άγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί.
Περιμένω. V αυτί στον τοίχο και το μάτι στην
τρύπα που έχει το πάτωμα. Κάθε βράδυ. Κάτι
θα γίνει.

Ευ α γ γελο π ο υ λο υ Α γάθη
Τα σύνορα του πουθενά

Ευδοξία σήκω, σήκω καλέ, σήκω, σήκω καλέ,
αναίσθητη, οχ οχ οχ, έπεσα καλέ, Αγιοι
Ανάργυροι και θαυματουργοί.

πες μου τον τόπο
τον τόπο δ είξε μου

Ξυπνάει η Ευδοξία. Σε λίγο θα ακουστεί

πού πηγαίνουν

για ύπνο. Δεν θα γίνει τίποτα ως το πρωί.

καζανάκι. Νάτο, νάτο ακούγεται. Τώρα ξαπλώνει
Ούτε από το τοίχο, ούτε από το πάτωμα, ούτε

χα μικρά παιδιά
πού χάνονται
οι σφαίρες
που βρίσκουν το οτόχο τους
οι γυναίκες
που σκληρά η αγάπη τους περπατά
οι γέροντες
που σε σιωπηλά γέρνουν δωμάτια
πες μου
πού

από το ταβάνι. Το χαβάνι δεν έχει τρύπες, δεν
γίνεται τίποτα από κει. Ποτέ. Να κοιμηθώ.

Οχ οχ οχ οχ οχ οχ
Δέκα ώρα το πρωί και κάτι γίνεται. Επισκέψεις.
Να που κάτι θα γίνει.

Δημητράκη ήρθες, ήρθες αγόρι μου;
Βγαίνω να δω, ανοιχτή η πόρτα.

Πονάω παιδί μου, πονάω, πονάει η μέση μου.
Ένα μήλο αμάν κι άλλο μήλο αμάν, βράδιασε και
που να μείνω.
Κοιτάω 6ε με βλέπουν. Κοιτάω.

Λ υπ ίτκα Χριστίνα

Ποιος είσαι; Τι θέλεις; Που είναι ο γιος μου;
Αγιο; Ανάργυροι και θαυματουργοί σώστε μας.

tong Island

Δεν θυμάται τίποτα, ούτε μένα. Κάποτε τη

Ήσουν μικρός, πολύ μικρός

Μακρόνησος, Long Island

δέρμα. Μοσχομύριζε. άός μου ένα φιλάκι της
λέω, δος μου ένα φιλάκι. Με κοίταξε, σήκωσε
το κεφάλι και μου λ έει. Και να είχα, εσένα θα
το έδινα;
Αγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί, Αγιοι
Ανάργυροι και θαυματουργοί, θα πέσω καλέ, θα
πέσω καλέ, θα πέσω, έπεσα καλέ.

δεν ήξερες που ήταν

Τον Δημητράκη τον ξέρω. Τόσες φορές τον

αμούστακο παιδάκι
δεν γνώριζες κουμμουνισμό
μα ένα ρουφτανάκι
εφρόντισε για σένα νε
να πας μακρύ ταξίδι

χαιρέτησα και έπιασα το χέρι της. Είχε μαλακό

θαρρούσες μια εκδρομή

είδα. Λινοξιλάκη ήρθες του είπα. Καλημέρα,

στη ξενιτιά πως ήταν

χαμογέλασε ο Δημητράκης. Τσιγαράκι,

μα η φτωχή σου η καρδιά

r σιγαράκι, του λέω. Πολλά καπνίζεις μου λέει. Τι

υπέφερε, πονούσε

να κάνω μ' αυτούς που έμπλεξα του λέω.

Ηλεκτροσόκ και Φυλακή

Ήμουν τρόφιμος στο διπλανό δωμάτιο με τη

Long Isla n d , ηχούσε

μάνα του.

67

Π Ο Λ Υ Μ ΕΣΙΚ ΕΣ & Δ ίΑ Δ ΙΚ ΤΙΑ Κ Ε Σ ΕΦ ΑΡΜ Ο ΓΕΣ Τ Η Σ Λ Ο ΓΟ ΤΕΧ Ν ΙΑ Σ ΣΤΗΝ ΕΚΠ Α ΙΔ ΕΥΣΗ

Μ οναστήρας Κω νσταντίνος

Π απ ασ τεφ ά νο υ Φ ώ της

Σιγά μη γίνω γιατρός/

Οι εραστές του Φεγγαριού

να μιλάω για χαλασμένα πλεμόνια/
χύτης θα γίνω/

Στην χώρα του Κ. οι κάτοικοι πιστεύουν πως

θα χύνω λιωμένο μέταλλο μέσα σε καλούπια/

υπάρχουν δύο φεγγάρια. Το ένα βρίσκεται πάνω

θα φτιάξω μια κατσαρόλα/

στον ουρανό και το άλλο βαθιά μέσα στη θάλασ

κι ύστερα θα μαγειρέψω μια νόστιμη

σα. Στο πρώτο φεγγάρι προσεύχονται οι γεωργοί

κρεατόσουπα/

και οι ερωτευμένοι. Στο δεύτερο προσεύχονται

για την αγάπη μου/

οι ψαράδες και οι ναυτικοί.

και τη νύχτα θα νίβω τα χέρια μου/

Στην χώρα του Γ., αντίθετα, πιστεύουν πως

και θα ξαπλώνω ota καθαρά μου σεντόνια/

υπάρχει μόνο ένα φεγγάρι, εκείνο που βρίσκεται

τριμμένα είναι/

βαθιά μέσα στη θάλασσα και πως το άλλο είναι

δεν πειράζει/

απλά η αντανάκλαση του στον ουρανό.

όλα ασφαλή και αναίτια ωραία/

Κάποτε, λένε, τα νερά της θάλασσας είχαν

στην άκρη στο τραπέζι ένα βάζο/

τραβηχτεί τόσο πολύ που το φεγγάρι αποκαλύ

άδειο.

φτηκε. Άνθρωποι ξεκίνησαν με τα πόδια για να
πάνε κοντά και να δουν πως είναι. Όμως, μετά
από ώρα, η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε και
το φεγγάρι χάθηκε.
Κανένας από όσους πήγανε δεν γύρισε πίσω.

Μ π α σδέκη Γλ υ κ ερ ία

ΝανάΤζένηΦρίντάΕρση Μαρία Βερονίκη
κυμάτιζαν μπροστά οι νεκρέςσημαιοφόρες

Τ σα ντά κη ς Γεώ ρ γιο ς

ΛΟΥΛΟΥ-ΔΟΙΕΣ
πίσω οι ζώσες

Ήταν ξημερώματα Παρασκευής όταν ένας καψούρης, τύφλα μεθυσμένος εικονογράφος, γύ
ρισε σπίτι, ζωγράφισε σ' ένα χαρτί δυο λουλου

μπλου σοσονάκι,πιέτα-εθνικές
σχεδόν

δένια σχέδια κι ύστερα έπεσε σαν τούβλο στο
κρεβάτι.
ϊάφνου το ένα λουλούδι είπ ε:
«Ρε σύ, πως θα γίνει να ξεκολλήσουμε απ' αυτό

αχ βρε κορίτσια, να χωθώ κι εγώ,
δυο βηματάκια, ως τον υπουργό-μυξόκλαιγα

το χαρτί; Βαρέθηκα, θέλω να ζήσω την ζωή
μου.»
Το δεύτερο ως πιο ρομαντικό έθεσε τα εξής φι
λοσοφικά ερωτήματα:

αχού τοαμένο, η Φρίντα
δώσε χεράκι μπειμπι, ηΤζένη

«Αν και εφόσον ξεκολλήσουμε, η πράξη αυτή θα
έχει αξία; θα ζήσουμε ένδοξα; θα μπορέσουμε
να κλάψουμε κάτω από γέφυρες; Να μουλιάσου

μ' έβαλαν μέση, έραιναν
χειροκροτούσαν πλήθη

με σ' ένα δακρυσμένο ποτάμι; Ν' αγγίξουμε το
κορμί μιας γυναίκας-θεάς;»
«Βρε ας ζωντανέψω εγώ αρχηγέ, και μες τα
μπούστα θα είμαι κάθε βράδυ. Και στα γούστα...

έλαμπα η μέντιουμ

Ψηλά θα πετάω. Μεγαλεία φιλαράκο μου! Αυτά
ε ίν α ι...»
«Είσαι πολύ μπανάλ, αγαπητέ μου, αλλά το μείζον θέμα είναι πώς να βγούμε από δω. Μήπως
ξέρεις μέχρι ποιο νούμερο μετράνε στα παραμύ
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θια για να γίνουν όλα πραγματικότητα;»

«μαζί του να με θάψετε» έκραξες,

«Μέχρι το τρία, αλλά δεν είμαι σίγουρος.»

την τελευταία πόρτα σου σαν ήρθε ο καιρός να

«Ας μετρήσουμε ως ίο τρία και ο θεός βοηθός.

κλείσεις

Το πολύ-πολύ να καταλήξουμε σε καμιά γλά

και στα καινούργια χώματα ήσυχα έγειρες

στρα.»

κι όταν το βράδυ μετά την ταφή ξεπόρτισες,

Πάμε!

πού σε θάψανε τάχα αγωνιώντας,

Έ ν α ... δ υ ο ... ΤΡΙΑ!

ανάμεσα στα κυπαρίσσια
μια Βυσσινιά στις μακριές σκιές ξεχώρισες

Ρε συ που ήμαστε;
Ξέρω γω πολύ μουσική και βαβούρα.
Αες τι γράφει εκεί;
Ζήτω η Εθνική μας Εορτή!!

κι εκεί με τα νύχια έσκαψες
και λαγούμι άνοιξες
και μέσα στη γη σαν τυφλοπόντικας μπουσουλώντας σύρθηκες,
βυσσινιά τη βυσσινιά από τις ρίζες πιάνοντας
ώσπου στο περιβόλι έφτασες,

Βίκυ Τσελεττίδου

και το κλειδί από τον κόρφο σου τότε μόνο το
έβγαλες

Στάζανε βύσσινο τα μάτια σου

και σε κείνη τη δική σου, την κατάδική σου την

κι Αύγουστος κατακαλόκαιρο ήτανε

παλιά τη βυσσινιά
από κάτω, πολλά δάκρυα έχυσες

Στο περιβόλι οι σκορπισμένες φουρκέτες σου

που το κλειδί στην πόρτα την άλλοτε δική σου,

«θα περιμένουμε να μας μαζέψεις» φώναξαν

την κατάδική σου,

την αυλόπορτα πίσω καθώς έκλεινες

πια

στον κόρφο σου κρύβοντας το κλειδί,

6ε χώραγε.

με το κλειδί στον κόρφο σου ακόμα,

Του είδαμε να μελοποιεί σε λίγα δευτερόλε
πτα, συνοδεία της κιθάρας του, την ξερή ανα
κοίνωση που ήταν κολλημένη στην πόρτα της
αίθουσας. Πρώτη φορά το «απαγορεύεται να
φέρνετε ποτά και φαγητά εντός του διδακτι
κού χώρου» ακούστηκε τόσο ελκυστικό. Τον
ακούσαμε να τραγουδά τους στίχους μας, αισθανθήκαμε την ήρεμη δύναμή του να ξεμπλοκάρει τον στίχουργικό μας οίστρο. Ο Αλκίνοος
Ιωαννίδης εν δράσει στο μάθημα της στιχουργικής, μάς μετέτρεψε για λίγο σε στιχουργούς, με
οδηγούς τις μελωδίες του «Γιάννη του φονιά» και του Εθνικού Ύμνου. Στη φωτογραφία, προ
βληματισμένος με τις στιχουργικές μας απόπειρες, ψάχνει νέα... ταλέντα.

βίον ανβόσπαρτον!
Κι επειδή το μεταπτυχιακό αυτό είναι πάνω
από όλα δημιουργία, δεν ήταν δυνατό να
λείψει ο έρωτας και μάλιστα ένας έρωτας
που θύμιζε ρομαντικό μυθιστόρημα. Ένα
ειδύλλιο γεννήθηκε στις αίθουσες του πρώ 
του ορόφου -αδιάψευστος μάρτυρας ο φ ω 
τογραφικός φακός του ΛεξηΤθηΐΙ-που πέρα
από τη μοναδικότητά του στο μεταπτυχια
κό, κατάφερε να ανέβει και τα σκαλιά της
εκκλησίας. Όταν ο έρωτας έρχεται απροει
δοποίητα, εκεί που δεν τον περιμένεις, κάθε
άλλη δημιουργική ενασχόληση μπαίνει σε
δεύτερη μοίρα. Βίκυ, Κώστα, βίον ανθόσπαρτον.

m
Σ τιγμιότυπα

Κόψαμε
και την πρωτοχρονιάτικη
πίτα , . ,
Κόψαμε και τηυ πρω τοχρο
νιάτικη πίτα. Ευχηθήκαμε
ευτυχισμένο και δη μιουρ
γικό το νέο έτος. Κάναμε
τον απαραίτητο απολογι
σμό, θέσαμε τα new year's
resoiutions και ξεκινήσαμε
το 2013- Μετρήσαμε α π ώ 
λειες, θυμηθήκαμε τους
ανθρώπους που δεν είναι
πια μαζί μας και υποσχεθήκαμε νέα ξεκινήματα. Στις
φωτογραφίες οικοδεσπό
τες οι καθηγητές μας Εφη
Παπαγεωργίου, Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Θό
δωρος Παπαγγελής και Σο
φία Νικολαΐδου. Το φλουρί
κέρδισε η Αγγελική και
μαζί τις ποιητικές συλλογές
του αείμνηστου καθηγητή
μας, Μίμη Σουλιώτη.
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Σ τιγμ ιότυπα

Στο τυπογραφείο της σχολής, ένα από τα
όνειρα του Μίμη Σουλιώτη, που οραμα
τιζόταν να βγάλει έστω κι έναν τυπογρά
φο από εκεί. Στις φωτογραφίες, ως άλλος
Γουτεμβέργιος, ο Γρηγόρης Αλεξίου συνε
χίζει μέχρι και σήμερα να στοιχειοθετεί
με κινητά μεταλλικά στοιχεία. Μόλυβδος,
κασσίτερος, αντιμόνιο, μελάνη, η καθημε
ρινή του συντροφιά. Ωρες ατέλειωτες για
μερικές σελίδες. Αρωμα άλλης εποχής, με
τα όρθια πιεστήρια, τη στοιχειοθήκη, ία
στοιχεία που αφήνουν μολύβι στα δ ά χ τυ 
λα, τη μυρω διά της μελάνης να γεμίζει το
χώρο. Στοιχειοθετήσαμε κι εμείς -τα ονόματά μας... τι άλλο- και πήραμε στο μάθη
μα της βιβλιολογίας (διδάσκουσα η κυρία
Παπαγεωργίου) μια ...οσμή από τη δ ο υ 
λειά του τυπογράφου, που ξέρει καλύτερα
από όλους τις αναποδιές της ζωής, αφού
τα βλέπει όλα ανάποδα. Στις φωτογραφίες
βλέπουμε τον καλλιτέχνη επί το έργον.
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ι$ο χρόνια από τη γέννηση του και 8ο χρόνια από το Θάνατο
του, εμπιστεύεται ένα καινούργιο διήγημα του στον Χρίστο
Γ. Παπαδόπουλο, διευθυντή του Ελληνικού Πολιτιστικού
Κέντρου Κάιρου που ανέλαβε να το μεταφέρει ως τη Φλώρινα

«Παρουσίασις του Έρωτος»1
Χθες περπατώντας σε μια συνοικία απόκεντρη, πέρασα κάτω από το σπίτι που έμπαινα σαν
ήμουν νέος πολύ. Εκεί το σώμα μου είχε λάβει ο Ερως με την εξαίσια του ισχύν.2 Μέσα στον
έκλυτο της νεότητάς μου βίο μορφώνονταν βουλές της ποιήσεώς μου, σχεδιάζονταν της τέχνης
μου η περιοχή.3Χαρά και μύρο της ζωής μου η μνήμη των ωρών που ηύρα και που κράτηξα την
ηδονή ως την ήβελα. Χαρά και μύρο της ζωής μου εμένα, που αποστράφηκα την κάβε απόλαυσιν ερώτων της ρουτίναςδ
Ξυπνά του σώματος η μνήμη, κ' επιθυμία παληά ξαναπερνά στο αίμα·3 Θάβελα αυτήν την
μνήμη να την πω... Μα έτσι εσβύσβη πια... σαν τίποτε δεν απομένει - γιατίμακρυά, στα πρώτα
εφηβικά μου χρόνια κείται6Ας αφεβώ σ' αυτήν. Ξέρει να σχηματίσει μορφήν της Καλλονήςσχεδόν ανεπαισβήτως τον βίον συμπληρούσα, συνδυάζουσα εντυπώσεις, συνδυάζουσα τες μέ
ρες·7
Η κάμαρα ήταν πτωχική και πρόστυχη, κρυμένη επάνω από την ύποπτη ταβέρνα. Απ' το
παράθυρο φαίνονταν το σοκάκι, το ακάθαρτο και το στενό. Από κάτω ήρχονταν η φωνές κάτι
εργατών που έπαιζαν χαρτιά και που γλεντούσαν.8 Πλάι στο παράθυρο ήταν το κρεββάτι που
αγαπηθήκαμε τόσες φορές.9 Μια λάμπα πετρελαίου μόλις το φώτιζε.10 Κ' εκεί στο λαϊκό, το τα
πεινό κρεββάτι είχα το σώμα του έρωτος, είχα τα χείλη τα ηδονικά και ρόδινα της μέθης.11Την
κάμαρην αυτή, πόσο καλά την ξέρω. Τώρα νοικιάζονται κι αυτή κ'η πλαγινή για εμπορικά γρα
φεία. Όλο το σπίτι έγινε γραφεία μεσιτών, κ'εμπόρων, κ' Εταιρείες.12
Κοντά στην πόρτα εδώ ήταν ο καναπές, κ' εμπρός του ένα τουρκικό χαλί- σιμά το ράφι με
δυο βάζα κίτρινα. Δεξιά- όχι, αντίκρυ, ένα ντολάπι με καθρέπτη.13Μα ο παλαιός καθρέπτης που1
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είχε δει και δει, κατά την ύπαρξίν του την πολυετή, χιλιάδες πράγματα και πρόσωπα. Μα ο πα
λαιός καθρέπτης τώραχαίρονταν, κ'επαίρονταν που είχε δεχθεί επάνω του την άρτιαν εμορφιά
για μερικά λεπτά/4
Κ'είδα τ'ωραίο σώμα που έμοιαζε σαν απ'την άκρα πείρα του να τώκαμεν ο Έρως-πλάττοντας τα συμμετρικά του μέλη με χαρά- υψώνοντας γλυπτό το ανάστημα· πλάττοντας με συγκίνησι το πρόσωπο κι αφίνόντας απ' των χεριών του το άγγιγμα ένα αίσθημα στο μέτωπο, στα
μάτια, και στα χείλη.1
15
4
Πέρασ'οέρωςστην ιδεώδη σάρκα του. Στη σάρκα του που είναι όλο καλλονή η θέρμη πέρασεν η ερωτική-χωρίς αστείαν αιδώ για την μορφή της απολαύσεως/6Απλό και γνήσιο του έρω
τος παιδί, που άνω απ' την τιμή, και την υπόληψί του έθεσε ανεξετάστως της καθαρής σαρκός
του την καθαρή ηδονή/7
Την εμορφιά έτσι πολύ ατένισα, που πλήρης είναι αυτής η όρασίςμου. Γραμμές του σώματος.
Κόκκινα χείλη. Μέλη ηδονικά. Μαλλιά σαν από αγάλματα ελληνικά παρμένα·18
Μέσα στον φόβο και στες υποψίες, με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια,19 Μόλις θυ
μούμαι πια τα μάτια· ήσαν, θαρρώ, μαβιά...Α ναι, μαβιά· ένα σαπφείρινο μαβί202
1Απόγευμα η
ώρα τέσσερες, είχαμε χωρισθεί για μια εβδομάδα μόνο. Αλλοίμονον, η εβδομάς εκείνη έγινε
παντοτινή/1Δεν τα ηύρα πια ξανά - τα τόσο γρήγορα χαμένα, τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το
πρόσωπο στο νύχτωμα του δρόμου/2
Μια απήχησις των ημερών της ηδονής, μια απήχησις των ημερών κοντά μου ήλθε/3
Δεν εδεσμεύθηκα. Τελείως αφέθηκα κ'επήγα. Στες απολαύσεις, που μισό πραγματικές,
μισό γυρνάμενες μες στο μυαλό μου ήσανΖ4Πρόσωπα της αγάπης, όπως τάθελεν η ποίησίς
μου μες στες νύχτες της νεότητάς μου, μέσα στες νύχτες μου, κρυφά, συναντημένα/5
Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες εκείνων που πεθάναν, ή εκείνων που είναι για μας χαμένοι
σαν τους πεθαμένους/62
7Ήχοι από την πρώτη ποίησι της ζωής μας/?Το μόνο που με σώζει. Σαν
εμορφιά διαρκής, σαν άρωμα που επάνω στην σάρκα μου έχει μείνει.28Αύριο, μεθαύριο, ή με
τα χρόνια θα γραφούν οι στίχ'οι δυνατοί που εδώ ήταν η αρχή των/9
Εφερ' ως τίτλον, «Παρουσιασις του Ερωτος». Πλην μάλλον ήρμοζε, «-του έρωτος των
άκρως αισθητών».30
Εφηβοι τώρα τους δικούς του στίχους λένε. Στα μάτια των τα ζωηρά περνούν η οπτα
σίες του. Το οχιές, ηδονικό μυαλό των,η εύγραμμη, σφιχτοδεμένη σάρκα των, με την δική
του έκφανσι του ωραίου συγκινούνται.31
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σημειώσεις του Αστέρη Μαυρουδή
(οποιαδήποτε αστοχία είναι του γράφοντος)

Αφηγούμαστε ιστορίες με συνταρακτικές ειδήσεις και ιστορίες με απλά καθημερινά
γεγονότα. Μερικές φορές το συμβάν δεν έχει ενδιαφέρον αλλά αυτά που γίνονται
γύρω του. Ποια όμως μπορεί να είναι τα κριτήρια για ένα καλό διήγημα; Το μόνο κρι
τή ριο/ το απόλυτο κριτήριο για ένα καλό διήγημα είναι αυτός που το διαβάζει να πάει
παρακάτω. Να διαβάσει όλο το διήγημα.
Θέλουμε να διαβάσει όλο το έργο οπότε του δίνουμε λίγες-λίγες τις πληροφορίες. Οχι
πολλές πληροφορίες μαζί, ούτε λειψές πληροφορίες. Δεύτερο κριτήριο για ένα καλό
διήγημα είναι αν ξαναδιαβαστεί.
Τέλος ένα έργο αξίζει, αν συνεχίσει να διαβάζεται για τρεις γενιές. Τότε βγάζουμε το
συμπέρασμα ότι δεν κάλυψε εποχιακές ανάγκες αλλά διαχρονικές. Απαραίτητα στοι
χεία του το σκηνικό, που, πότε, ποιος; και οι χαρακτήρες.
Το διήγημα είναι όχι πάνω από μιάμιση ώρα διαβάσματος. Σε μια καθισιά. Στο διήγημα
υπάρχει ένας ήρωας ένα γεγονός. Ο συγγραφέας δεν είναι αυτός που αισθάνεται πε
ρισσότερο από τους άλλους, το είπε ο Παλαμάς και συμφωνώ. Ο συγγραφέας κάνει το
χαμαλίκι. Τώρα τι ρόλο παίζει το πάθος; Σπανίως το πάθος οδήγησε σε σπουδαία έργα.
Δίνεται σημασία στις λέξεις, οι λέξεις δεν είναι μόνο για χρήση, είναι για κάτι παραπά
νω.
Προσπαθούμε να κερδίσουμε τον αναγνώστη. Τον κερδίζουμε όταν με τα λιγότερα λό
για του πούμε πολλά πράγματα (λιτότητα).
Οταν σε κάθε πρόταση νιώθει το κέρδος της εξοικονόμησης ενέργειας. Προσέξτε τα
σημεία στίξεως. Στη παρένθεση το περιεχόμενο το διαβάζουμε με χαμηλότερο τόνο.
Οι δύο παύλες χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν κάτι που ξέραμε από πριν. Στην τε
λεία έχουμε μεγάλη παύση, στο κόμμα μικρή παύση και στην άνω τελεία ενδιάμεση
παύση.
Στην περιγραφή πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τρία χαρακτηριστικά και να συμμετέ
χουν όσο γίνεται περισσότερες αισθήσεις. Μη ξεχνάτε τρία σημεία ορίζουν επίπεδο.
Χρησιμοποιήστε την τεχνική της ισοπέδωσης που συμπαρατάσσει ανόμοια ή ανισάξια
πράγματα σαν να είναι ισάξια. Χρησιμοποιήστε την τεχνική της ασυναρτησίας που εί
ναι παράθεση ανόμοιων καταστάσεων χωρίς καμιά λογική σύνδεση.
Οι περισσότεροι συγγραφείς επιδιώκουν ενάρξεις με μικρές προτάσεις. Πρέπει να
υπάρχει εκκρεμότητα στην έναρξη η οποία θα μας οδηγήσει στην ιστορία παρακάτω.
Ο ρυθμός πρέπει να υπάρχει σε όλο το έργο. Δεν χρειάζονται ναρκισσισμοί διότι ο συγ
γραφέας υπηρετεί τον αναγνώστη. Η αλληγορία να μην επιδιώκεται αλλά αν υπάρχει
να βασίζεται σε πραγματολογικά ή αληθοφανή στοιχεία. Ο συγγραφέας πρέπει να
μεταφερθεί νοερώς και να αισθανθεί σύμφωνα με την συνθήκη, έλεγε ο Καβάφης. Η
εμπειρία είναι απαραίτητη. Η τέχνη είναι πρωτογενώς μια κατάσταση. Η λογοτεχνία
φτιάχνει τη δική της αλήθεια.
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(οποιαδήκοτζ αστοχία να χρεωθεί στον γράφοντα, φοιτητή Μαυρουδή Αστέριο)
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1.

Θεωρία όπως ξέρετε ή δεν ξέρετε, είναι ένα σύνολο από ανταγωνιστικές προσεγγί
σεις ή κάθε μια από τις οποίες έχει την δίκιά της θέση και υποχρέωση. Είναι μια απε
ριόριστη ομάδα κειμένων επί παντός επιστητού. Η θεωρία ορίζεται ως κάτι που αλλά
ζει τις απόψεις των ανθρώπων, που τους κάνει να σκέφτονται διαφορετικά. Η θεωρία
δεν προσφέρει ένα σύνολο λύσεων αλλά την προοπτική περαιτέρω στοχασμού.

2.

Τώρα, θεωρία της λογοτεχνίας, είναι ο συστηματικός στοχασμός πάνω στη φύση της
λογοτεχνίας και η σπουδή στα διακριτικά γνωρίσματα της λογοτεχνικής γλώσσας.
Είναι μαζί, αξιολόγηση των αρετών ενός λογοτεχνικού προϊόντος, ηθική φιλοσοφία
και κοινωνική προφητεία. Είναι μια απεριόριστη ομάδα κειμένων που πραγματεύ
ονται από τα πλέον τεχνικού χαρακτήρα προβλήματα μέχρι τους τρόπους με τους
οποίους οι άνθρωποι έχουν μιλήσει για το σώμα. Η σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνί
ας αμφισβητεί τη διαχρονικότητα, την αν ιστορικότητα και προσπαθεί να ανατρέψει
όλα όσα εμείς νομίζουμε αυτονόητα. Περιλαμβάνει έργα ανθρωπολογίας, ιστορίας
της τέχνης, σπουδών κινηματογράφου, σπουδών φύλου, γλωσσολογίας, φιλοσοφί
ας, πολιτικής θεωρίας, ψυχανάλυσης, θετικών επιστημών, ιστορία της κοινωνίας και
των ιδεών και κοινών ιολογίας.
Αποτέλεσμα της θεωρίας είναι η αμφισβήτηση της κοινής λογικής. Είναι ο επα
ναπροσδιορισμός όλων όσων μέχρι σήμερα θεωρούνται δεδομένα. Είναι η ενίσχυση
της αυτοσυνειδησίας μου.

3.

παράδειγμα θεωρίας. Οι προηγούμενες εποχές στιγμάτιζαν τις πράξεις μεταξύ των
ιδίων φύλων (σοδομισμό). Τώρα δεν τίθεται θέμα πράξεων, αλλά ταυτότητας ατό
μου. Ο σοδομισμός πράξη, η ομοφυλοφιλία είδος. Είναι πολιτισμικό προϊόν του 19 ου
αιώνα. Ο Foucault αναθεωρεί μέσα από αυτή θεωρία την ιστορία της σεξουαλικότη
τας και προτρέπει να είμαστε καχύποπτοι σε ότι θεωρείται φυσικό και δεδομένο. Ο
ορισμός του σεξ είναι δημιούργημα των κοινωνικών δυνάμεων που δίνουν υπόσταση
στο αντικείμενο σεξ με σκοπό τον έλεγχο. Για τον Foucault η εξουσία είναι γνώση. Το
εννοιολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουμε γαλουχηθεί για να σκεπτόμαστε τον κό
σμο ασκεί την εξουσία. Η λογοτεχνία είναι χώρος μέσα στον οποίο κατασκευάζονται
οι ιδέες όπως αυτή του σεξ. Μέσα από τη λογοτεχνία προωθείται η ιδέα ότι η ταυτό
τητα του ανθρώπου συνδέεται με το είδος της επιθυμίας του, που αυτοί αισθάνονται
για έναν άλλον άνθρωπο. Το σεξ λοιπόν είναι μια ιστορική κατασκευή ένα πολιτισμικό
προϊόν. Ο Foucault μας προτρέπει να εξετάσουμε τις πρακτικές με τις οποίες έγιναν
κάποιες έννοιες δεδομένες.

4.

2° παράδειγμα θεωρίας: Η δυτική φιλοσοφία διέκρινε την πραγματικότητα από το
φαίνεσθαι. Τα πράγματα από τις αναπαραστάσεις τους, τη σκέψη από τα σημεία που
την εκφράζουν. Τα σημεία είναι ένας τρόπος να εκφράσουμε την πραγματικότητα,
την αλήθεια, τις ιδέες. Σ' αυτό το πλαίσιο η ομιλία θεωρήθηκε η άμεση εκδήλωση της
παρουσίας της σκέψης, ενώ η γραφή που δρα εν τη απουσία του ομιλούντος, θεω ρή
θηκε ένα παραπλανητικό σημείο άλλου σημείου. Ο Rousseau λέει ότι η γραφή είναι
συμπλήρωμα της ομιλίας. Επίσης λέει ότι η γραφή αποκαλύπτει την αλήθεια που δεν
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μπορεί να αποκαλύψει η ομιλία, Η ομιλία, καταλήγει, έχει ιδιότητες που ανήκαν πριν στη
γραφή. Η ομιλία δεν είναι διαφανής, παρερμηνεύεται και έχει ανάγκη τη γραφή. Επίσης
αναφέρει ότι στην περίπτωση των παιδιών η ομιλία είναι συμπληρωματική. Ο Derrida
λέει: Κάθε τι αρχίζει να υπάρχει με τη λογική της διαμεσολάβησης. Η ιδέα του πρωτό
τυπου δημιουργείται μέσα από αντίγραφα και το πρωτότυπο τελεί υπό αναβολή. Το σ υ
μπέρασμα ότι το πρωτότυπο είναι παρόν είναι αβάσιμη. Η ζωή έγινε ότι έγινε μέσα από
τη διαδικασία σημασιοδότησης και βρίθει σημείων. Μέσα στην ζωή υπάρχει μόνο γραφή
ενώ τα άλλα είναι συμπληρώματα. Οι κοινωνικοί θεσμοί και οι συνήθεις τρόποι σκέψης
αποτελούν προϊόν υποκείμενων οικονομικών σχέσεων και αγώνων εξουσίας.
5.

Η θεωρία με βάση τον τρόπο που εξετάζει τα πράγματα είναι:
Α)
Β)
Γ)
Δ)
Ε)

Είναι διεπιστημονική
Είναι αναλυτική και συλλογιστική
Είναι κριτική της κοινής λογικής
Είναι αναστοχαστική (στοχασμός επί στοχασμού)
Είναι μεταγλωσσική (γλώσσα που μιλάει για τη γλώσσα)

Η απλή χρήση της γλώσσας λέγεται αναφορική ενώ η χρήση για εξήγηση της γλώσσας
λέγεται μεταγλωσσική. Η φατική λειτουργία της γλώσσας είναι η επιβεβαίωση της λει
τουργίας της.
Τα χαρακτηριστικά της θεωρίας είναι:
χον δεν έχει τέλος,
2ον είναι μέσον αμφισβήτησης,
3ον ενέχει την αδυναμία ελέγχου, ενώ σε κάνει να επιθυμείς τον έλεγχο.
6.

Πως ορίζουμε όμως τη λογοτεχνία; Οι θεωρητικοί αποδεικνύουν την ύπαρξη λογοτεχνικότητας μέσα σε κείμενα μη λογοτεχνικά και έτσι περιπλέκεται η διάκριση. Μπορούμε
όμως να ρωτήσουμε τι πετυχαίνει η λογοτεχνία; τι σκοπούς εξυπηρετεί;
Εδώ επιζητούμε μια ανάλυση και όχι έναν ορισμό. Μπορούμε να ρωτήσουμε σε τι δια
φοροποιείται η λογοτεχνία; Οι θεωρητικοί έχουν καταπονηθεί στην απάντηση χωρίς επι
τυχία. Πριν το ι8οο η λέξη λογοτεχνία σήμαινε την υπάρχουσα γραμματεία ή τη φιλολο
γία. Η πρώτη προσέγγιση είναι ότι λογοτεχνία είναι οτιδήποτε θεωρείται λογοτεχνία από
μια δεδομένη κοινωνία. Αυτό όμως θέτει άλλο ερώτημα. Tl κάνει εμάς να αντιμετωπίσου
με κάτι ως λογοτεχνία; Ετσι η λογοτεχνία ίσως είναι κάτι σαν το ζιζάνιο που το κάνει να ξε
χωρίζει από τα άλλα φυτά. Λογοτεχνία ίσως να είναι ένα κείμενο που κατά κάποιον τρόπο
καλεί σε προβληματισμό, δίνει τροφή για σκέψη, μας δίνει ενδιαφέρον για τις λέξεις, τις
σχέσεις μεταξύ τους και τις προεκτάσεις τους. Να συμφωνήσουμε σε πέντε σημεία. Πέντε
σημεία συμφωνίας, πέντε κριτήρια που λαμβάνουμε υπ' όψιν για να αποφασίσουμε τι εί
ναι λογοτεχνία.
α) Αρχή της υπερπροστασίας κάποιος θεωρεί ένα έργο λογοτεχνικό όταν η κοινότητα
το δεχτεί (δηλαδή εκδότες και κριτικοί), Δέχεσαι επομένως ότι το έργο έχει κάποια
κριτήρια.
β) Αρχή της διηγησημότητας (δεν είναι κείμενα που πληροφορούν αλλά διηγούνται).α)
αυτοαναφορικότητα έμμεσος στοχασμός πάνω στην ίδια τη λογοτεχνία (προβάλει
την ίδια τη γλώσσα, μεταγλωσσικό).2) ενοποίηση (σχέση μορφής και περιεχομέ
νου).
γ) αρχή της μυθοπλασίας (ο λόγος είναι μυθοπλαστικός, το τώρα δεν έχει σχέση με
τον πραγματικό χρόνο, όπως και το εγώ),
δ) αρχή του σκοπού και όχι της σκοπιμότητας (δεν θέλει να πείσει)
ε) αρχή της διακειμενικότητας (Δεν υπάρχει παρθενογένεση) Η διακειμενικότητα εί
ναι λόγιο δημιούργημα και σημαίνει διάλογο με το προηγούμενο κείμενο. Παλιά
λεγόταν παράλληλα χωρία.
Η λογοτεχνία όπως ξέρετε ή δεν ξέρετε, είναι όχημα της ιδεολογίας και συγχρόνως όρ
γανο εξάρθρωσης της ιδεολογίας. Καλείται και πολιτισμικό κεφάλαιο, (το να μαθαίνεις
πράγματα σχετικά με τη λογοτεχνία σου παρέχει μερίδιο συμμετοχής στον πολιτισμό). Η
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Σ ημ ειώ σεις
λογοτεχνία είναι η διάδοση του πολιτισμού και η καταγγελία του συγχρόνως.
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7.

Πομπός ~ μήνυμα ~ δέκτης ή συγγραφέας - κείμενο - αναγνώστης. Οι λογοτεχνικές
θεωρίες διαφέρουν ως προς την εστίασή τους στους τρεις παραπάνω όρους. Ο ποζιτιβισμός, ο Ρομαντισμός, οι ψυχαναλυτικές θεωρίες, για παράδειγμα, επιμένουν στον
πρώτο από τους τρεις όρους (πομπός-συγγραφέας). Οι φορμαλιστικές θεωρίες επικε
ντρώνονται στο μήνυμα-κείμενο. Οι θεωρίες της πρόσληψης και της αναγνωστικής
ανταπόκρισης αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον τρίτο όρο (δέκτης-αναγνώστης).

8.

Στοιχεία θετικιστικής προσέγγισης της λογοτεχνίας: Ο λόγος μιμείται την πραγματι
κότητα. Το κυρίαρχο στοιχείο στην τέχνη της αρχαιότητας ή τέχνη της μίμησης της
πραγματικότητας. Η αρχαιότητα σέβεται ένα έργο όταν μοιάζει περισσότερο στην
πραγματικότητα. Η τέχνη παριστάνει την πραγματικότητα (παράδειγμα ο ζωγράφος
Ζεύξης ζωγράφιζε σταφύλια που τα τσιμπούσαν τα σπουργίτια (τα ξεγέλασε). Ο Παράσσιος ζωγράφισε μια κουρτίνα η οποία ξεγέλασε τους ανθρώπους και κέρδισε το
διαγωνισμό). Η λογοτεχνία είναι αναπαράσταση. Η προσέγγιση της τέχνης ως δημι
ουργίας που αντανακλά τις ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες ο δημιουργός παρά
γει το έργο. Η λογοτεχνία είναι αναπαράσταση και μαρτυρία που δίνει πληροφορίες
για τις κοινωνικές και καλλιτεχνικές συνθήκες στις οποίες διαμορφώθηκε το έργο.
Στις αρχές του 2θθύ αι. η αρχή της μίμησης ήταν κυρίαρχη. Ο Ταίν είχε αποκρυσταλ
λώσει την ερμηνεία της λογοτεχνίας με τρεις παράγοντες race, le moment, le milieu,
ράτσα, στιγμή, περιβάλλον. Το να ψάχνεις όμως σε ένα έργο αυτά τα τρία στοιχεία
είναι σαν να ψάχνεις μαρτυρίες και όχι αισθητικές αξίες.
Βιογραφισμός: Είναι μέρος του ποσιτιβισμού και αυτός που γράφει δεν είναι ανα
γκαστικά το βιογραφικό υποκείμενο. Επίσης στην αυτοβιογραφία μπορεί να μην είναι
το πρόσωπο αλλά ένα προσωπείο.

9.

Ο φορμαλισμός εμφανίστηκε στη Ρωσία. Υπάρχει μία τριάδα, πομπός- μήνυμα-δέκτης που στην περίπτωση της λογοτεχνίας είναι συγγραφέας-κείμενο-αναγνώστης.
Ολες οι θεωρίες παίζουν μ' αυτή την τριάδα. Ο θετικισμός δίνει βάση στον συγγρα
φέα ενώ ο φορμαλισμός στο κείμενο. Ο φορμαλισμός στην τέχνη θεωρείται ύποπτος
απ' αυτούς που νομίζουν ότι η τέχνη δεν πρέπει να αποκόπτεται από το ιστορικό της
πλαίσιο, (θετικιστές). Δύο ομάδες Ρώσων το 19 14 μελετώντας το κίνημα του φουτου
ρισμού, ήθελαν να ορίσουν με τρόπο ακριβή τον όρο λογοτεχνία. Επειδή ήταν γλωσ
σολόγοι προσπάθησαν να την ορίσουν με όχημα τη γλώσσα, λέγοντας ότι το θεματικό
κριτήριο είναι εύθραυστο. Το πρώτο που κάνανε ήταν να ορίσουν την αναφορική και
την ποιητική γλώσσα. Βασική διαφορά τους είναι η διαφορά ανάμεσα στο βάδισμα
και του χορού. Βάδισμα γίνεται ασυναίσθητα ενώ ο χορός είναι βάδισμα που αισθα
νόμαστε. Το βάδισμα έχει πρακτικό στόχο, χωρίς συνείδηση και σκοπό, ενώ ο χορός
γίνεται με συνείδηση και αναδεικνύει τις κινήσεις. Αναπνοήν ακούσια, αναπνοή με
οσμή= ενέχει την συνειδητοποιημένη αναπνοή. Τζάμι καθαρό και πίσω εικόνα= πρα
κτικός λόγος και πρακτική γλώσσα. Τζάμι βιτρώ και πίσω εικόνα- ποιητικός λόγος
και ποιητική γλώσσα. Η ποιητική γλώσσα δεν είναι διεκπεραιωτική. Τι είναι όμως
αυτό που κάνει μια γλώσσα ποιητική: Την κάνει η ανοικείωση ή αποεξοικείωση. Η
γλώσσα τείνει να πάθει συμβατικοποίηση. Π.χ. καίγεται στον πυρετό (συνηθισμένο)
αν πούμε πυρπολείται στον πυρετό ξαναζωντανεύουμε τη μεταφορά. Αυτό που πα
ράγει λογοτεχνικότητα είναι η αναίρεση του οικείου, της αυτοματοποίησης, αυτό που
δημιουργεί έκπληξη. Οι φορμαλιστές λένε ότι οι θετικιστές ξέχασαν ότι η λογοτεχνία
είναι γλώσσα. Η λογοτεχνία γι αυτούς όχι μόνο δεν μιμείται αλλά κάνει ανοίκεια την
πραγματικότητα. Επομένως συλλαμβάνουν τη σχέση αντιθετικότητας ανάμεσα στην
λογοτεχνία και την πραγματικότητα και όχι την μίμηση που είχαν οι θετικιστές. Η
γλώσσα της λογοτεχνίας διαφέρει από την πρακτική γλώσσα, μελετούν την λογοτεχνικότητα και όχι λογοτεχνία ερήμην των λογοτεχνών. Τα χαρακτηριστικά των φορ
μαλιστών. Α). Ο συγγραφέας χλομιάζει ως απόλυτος κυρίαρχος Β). Το κείμενο χρησι
μοποιώντας και το ρεαλισμό συνήθως χρησιμοποιεί τεχνάσματα για ανοικείωση. Γ).
Για τους φορμαλιστές η γλώσσα μιλάει μέσω ημών και όχι εμείς μέσω της γλώσσας.

Σ η μ ειώ σεις
Δ), στους φορμαλιστές η λέξη αποκτά ένα ιδιαίτερο βάρος ένα ιδιαίτερο προφίλ. Ε) Για να
ορίσουν τη λογοτεχνία όρισαν αρνητικά τη λογοτεχνικότητα. Ζ) όρισαν την πρακτική, ανα
φορική γλώσσα και την ποιητική, Η). Οτιδήποτε αποκλίνει από τη σύμβαση της γλώσσας
είναι ποιητικός τρόπος που ανοικειώνει την πρακτική γλώσσα.
10 . Αυτοματοποιημένα και ανοικειωμένα στοιχεία. Ενα κείμενο θα έχει πρόβλημα αν τα αυτο

ματοποιημένα και τα ανοικειωμένα στοιχεία του δεν συνδιαλέγονται. Η συνδιαλλαγή δίνει
την λογοτεχνικότητα.
1 1 . Ο στρουκτουραλισμός, δομισμός ή δομολειτουργισμός είναι θεωρία των αρχών του
2οσυ αιώνα της οποίας θεμελιωτής υπήρξε ο γλωσσολόγος Φερντινάντ_ντε_Σωσσυρ
(Ferdinand de Saussure), ο οποίος και έδειξε για πρώτη φορά το «αυθαίρετο του γλωσσικού
σημείου»: ότι η γλώσσα δεν αντιγράφει την πραγματικότητα αλλά είναι αυθαίρετη, καθώς
δεν υφίσταται μια αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στο σημαίνον (τη λέξη που αποδίδεται σε
ένα αντικείμενο) και το σημαινόμενο (το αντικείμενο). Ετσι, το γλωσσικό.σημείο δεν ενώ 
νει ένα όνομα με ένα αντικείμενο, αλλά μια ιδέα του πράγματος με μια ακουστική εικόνα.
Τις τελευταίες δεκαετίες η προσοχή έχει στραφεί στον δέκτη. Η αναγνωστική πρόσληψη
δίνει βάση στον αναγνώστη. Διαδραστικά συμμετέχει ο αναγνώστης και διαμορφώνει το
έργο. Το έργο υπάρχει μόνο όταν κάποιος αρχίζει να το διαβάζει. Στροφή στον εκδημοκρα
τισμό και στην μη αυθεντία του συγγραφέα. Είναι ένα κίνημα που ακόμα είναι μαζί μας.
Ο Saussure στη Γενέβη είπε ότι για να γίνει η γλωσσολογία επιστήμη πρέπει να διερευνήσουμε εκτός από την εξέλιξή της και τη δομή της. Ορισε τη γλώσσα ως συμβατικό στοιχείο
και πέθανε κάνοντας έκκληση να γίνει η σημειολογία επιστήμη. Υπάρχουν τρία σημεία.
Εικών, δείκτης, (καπνός= δείκτης φωτιάς) και σύμβολα ή σημεία που είναι αυθαίρετα
σε σχέση με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ταύτιση σημείου και γλώσσας γιατί τότε
δεν θα είχαμε πολλές γλώσσες. Οριστικό διαζύγιο λέξης και πραγματικότητας. Το νόημα
παράγεται μέσα από τις διαφορές. Δηλαδή για να γίνω αγενής πρέπει να γνωρίζω έναν
κώδικα. Τα σημαίνοντα είναι τα σημαντικά γλωσσικά συστήματα μια βασική αρχή του
στρουχτουραλισμού.Τα σήματα της τροχαίας, η μόδα, τα αγωνίσματα, είναι όλα γλώσσα.
Ο Στρουχτουραλισμός είναι η μελέτη συστημάτων τα οποία με συμβάσεις και δια σχέσε
ων παράγουν νόημα, ανάμεσα τους κυριότερο σύστημα είναι η γλώσσα. Το σύστημα των
σχέσεων δίνει νόημα στα στοιχεία. Η γλώσσα μιλάει μέσα από μας. Π.χ. σε ένα οιοδήποτε
γράμμα η μορφή δεν είναι λειτουργική, όμως εγώ την ξεχωρίζω. Οι στρουχτουραλιστές
όταν μιλούν για λογοτεχνικά είδη εφαρμόζουν μεθόδους ανάγνωσης. Δυαδικές αντιθέσεις
Στην αρχή οι ανθρωπολόγοι εξέταζαν πρωτόγονους στο χώρο τους. Ο Στρουχτουραλιμός
είπε ότι πρέπει να εξεταστούν ως σύστημα. Πατέρας μαλώνει με το γιο και ο γιος φεύγει
από το σπίτι. Οι ποσιτιβιστές θα πουν ότι πολλά παιδιά έχουν φύγει από το σπίτι και θα
το αντιμετωπίσουν βιογραφικά. I Στρουχτουραλισμός με τη δυαδική του αντίθεση θα τα
αντιμετωπίσει ως: πατέρα= εξουσία-γιος= δέκτης εξουσίας. Ο Στρουχτουραλισμός δεν
παραδέχεται τον συγγραφέα. Η γλώσσα μιλάει. Το σύστημα μιλάει και όχι το υποκείμενο.
Το έργο αφαιρείται από το υποκείμενο. Απεχθάνονται και δεν αξιολογούν το υπερφυσικό.
Γι αυτούς ένα βίπερ και ένα λογοτέχνημα έχει την ίδια σημασία, Δεν υπάρχει αξιολόγηση
αισθητικού τύπου.
12 . Αποδόμηση. Είναι η προσπάθεια να δείξουμε ανάμεσα σε δύο όρους που σχηματίζουν ζεύ
γος και στον οποίο ο ένας είναι ισχυρότερος ότι δεν είναι έτσι η ιεραρχία. Η φεμινιστική
κίνηση βασίζεται στην αποδόμηση του ζεύγους (άνδρας-γυναίκα). Συνδέεται άμεσα με τις
εξελίξεις του μεταμοντερνισμού και είναι μια καθαρή υπόθεση φιλοσοφίας. Ο Derida κα
τηγόρησε τη δυτική φιλοσοφία για μια πλάνη που ξεκινά από τον Πλάτωνα. Είναι η πλάνη
της «μεταφυσικής της παρουσίας». Η σκέψη έχει δημιουργήσει ένα δυαδικό σύστημα ανα
γνώρισης. Τη φύση και το τεχνητό, τα μέσα και τα έξω. Πάντα ο ένας όρος είναι η πραγμα
τικότητα και το άλλο η έκπτωση. Λογοκεντρισμός είναι η ορθολογική διαδικασία για την
απόδειξη της μιας πραγματικότητας. Φωνή-Γραφή (ζεύγος). Η φωνή είναι η πραγματικό
τητα, (εγγυάται παρουσία) ενώ η γραφή είναι εκπίπτουσα φωνή. Ο Derida λέει ότι πίσω
από τη φωνή και τη γραφή υπάρχει η αρχηγραφή. Αρχηγραφή είναι ο ορισμός σημείων. Αν
π.χ. στον άνθρωπο υπάρχει ένα γρύλισμα που δηλώνει τροφή και ένα άλλο που δηλώνει
μη τροφή τότε υπάρχει αρχηγραφή. Ο Derida ψάχνει στη διπλή φύση της γυναίκας την αρ-
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χηγυναίκα. Αποδόμηση στη λογοτεχνία. Ψάχνω στο κείμενο πράγματα που δεν λέει
ο συγγραφέας. Ψάχνω ιδέες στο κείμενο που ανατρέπουν τις ιδέες στο συγγραφέα.
13.

Differance. Ο Derida είπε ότι ανάμεσα στην κίνηση ενός βέλους ή κάθε θέση δεν υπάρ
χει γιατί περιέχει μια πρότερη και μια επόμενη θέση. Η θέση του δεν είναι πραγματική
αλλά είναι η διαφορά της προηγούμενης και της επόμενης. Ο Derida αυτό το ονόμασε
Differance για να δώσει το στοιχείο της διαφοράς αλλά και της αναβολής. Ετσι είπε ότι
δεν υπάρχει υπερβατικό σημαίνον ή σημαινόμενον διότι αυτό συνεχώς αναβάλλεται.
Εδώ δηλαδή δεν μιλάει για σημεία αλλά για ίχνη. Αντί για δομή και σημειολογία μιλεί
για γραμματολογία με την έννοια της αρχηγραφής Η κριτική του Bart αμφισβητεί τη
δυνατότητα του κειμένου να παράγει ένα σημαινόμενο διότι δημιουργεί διασπσρά
και συνεχή κίνηση σημαινομένων. Αυτή τη διασπορά την ονόμασε ju issance (ο ανα
γνώστης δεν ψάχνει νοήματα αλλά διαβάζοντας δέχεται νοήματα από τη διασπορά).

14.

Αφηγηματολογία και τι εξετάζει. Είναι ο θεωρητικός λόγος πάνω στην αφήγηση και
εξετάζει τι έγινε σε μια ιστορία και πως αυτή η ιστορία έγινε αφήγηση.

15. Histoire-recit, ιστορία-αφήγημα Η ιστορία είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα που

εξάγεται από το κείμενο. Η ιστορία γίνεται στοιχείο αφήγησης. Το αφήγημα παίζει με
τη σειρά των γεγονότων. Τη σχέση τους την εξετάζουμε από πολλές οπτικές. Οπτική
χρόνου. Τάξη-διάρκεια-συχνότητα. Τάξη: Ανάληψη: στον χρόνο της ιστορίας έχουμε
αβγ, αν στον χρόνο της αφήγησης έχουμε γαβ, πάω πίσω στον χρόνο, αυτό λέγεται
ανάληψη, ενώ αγβ πάω στο μέλλον.(πρόληψη) Ο Φλωμπερ στη Μαντάμ Μπωβαρύ
κάνει αναλήψεις ενώ εντυπωσιακό αποτέλεσμα δημιουργείται στο «Σενάριο γάμου»
του Τζέφρευ Ευγενίδη. Διάρκεια: Στην πραγματική ιστορία ο χρόνος μπορεί να είναι
από μια στιγμή ως πολλά χρόνια. Στην αφήγηση μπορούμε να αντιστοιχήσουμε π.χ.
κάθε δέκα χρόνια σε δύο σελίδες. Μπορεί όμως να γίνει επιβράδυνση ή επιτάχυν
ση γεγονότων. Μπορεί να γίνει επιτάχυνση όλων των γεγονότων και μετά να επι
βραδύνουμε με λεπτομερείς περιγραφές. Απόλυτος βαθμός επιβράδυνσης γίνεται
με έναρξη ατέλειωτων περιγραφών. Απόλυτος βαθμός επιτάχυνσης επιτυγχάνεται
με τα αποσιωπητικά. Συχνότητα: Ενα ιστορικό γεγονός γίνεται μια φορά αλλά στην
αφήγηση μπορεί να επαναληφτεί πολλές φορές. Επομένως στη συχνότητα εξετάζου
με πόσες φορές γίνεται κάτι στην ιστορία και πόσες αναφέρεται στην αφήγηση. Στις
ψυχογραφικού τύπου αφηγήσεις επαναλαμβάνονται πολλές φορές τα γεγονότα. Το
χρόνο έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς να τον ακυρώσουν χωρίς αποτέλεσμα,Πρώ
το επίπεδο αφήγησης είναι αυτό που περιγράφουμε, όλα τα άλλα είναι δεύτερα επί
πεδα.Προοικονομία Ο Τσέχωφ είπε ότι αν σε μια σκηνή υπάρχει ένα πιστόλι πρέπει
κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθεί.
16.

ενσωμάτωση αισθημάτων. Π.χ. στη φράση « όταν ήμουν η ένοιωθα την κυριαρχική
παρουσία του πατέρα μου» ενσωματώνονται αισθήματα του γιου που αφηγείται ο
αφηγητής. Μπορεί να υπάρχει και σχάση αισθημάτων αφηγητή και ήρωα.

17.

Χαρακτήρας ήρωα. Ο χαρακτήρας ενός ήρωα εξάγεται απ' αυτά που λέει ο ίδιος ή απ'
αυτά που λέει ο αφηγητής για τον ήρωα. Στον ρεαλισμό ο χαρακτήρας εξάγεται από
την πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να ανακαλέσουμε λόγια. Ο χαρακτήρας υπάρχει
από μόνος του. Υπάρχουν φλατ χαρακτήρες χωρίς ιδιαίτερο βάρος και στερεομετρικοί χαρακτήρες.

18.

Τρόποι περιγραφής: Α) άμεσος τρόπος Β) έμμεσος (περιγράφεται μέσα από τις πρά
ξεις)!"·) έμμεσος (περιγράφεται από το περιβάλλον του, το περιβάλλον αναδεικνύει
το χαρακτήρα). Ταλέντο του αφηγητή είναι ο χαρακτήρας του έργου να μείνει στον
αναγνώστη. Γυναικεία γραφή: Η γραφή της γυναίκας ενσωματώνει στοιχεία που ο
άνδρας δεν μπορεί να αγγίξει.

19.

Φεμινιστικό κίνημα, sex-gender. Διακηρύττουν στο φεμινιστικό κίνημα ότι δεν
υπάρχει νόρμα ώστε το άλλο να θεωρείται εξαρτώμενο από τη νόρμα. 5 θχ=αρσενικό,
θηλυκό. Gender-η ανάθεση έργου καθορίζει το γένος. Η φαντασίωση της αρχαίας
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Ελλάδας στο gender είναι η Αμαζόνα. Ο προσδιορισμός του φύλου είναι μια ανοιχτή
υπόθεση. Από αυτό γεννήθηκαν οι gender studies rhiting (έμφυλοι παρατηρητές).
20.

Ενστάλαξη. Για τον Derida τα πάντα είναι αφήγηση η οποία σημαίνει μια άλλη πιθανό
τητα. Οι θεωρίες δεν μπορούν να αλλάξουν τα συστημικά αλλά σταλάζουν σιγά-σιγά
και διαμορφώνουν. Μετά τον στρουχτουραλισμό ο λόγος περιέχει τα πάντα. Ο λόγος
αποδομεί και είναι απόδραση από εξωτερικές πραγματικότητες. Υπάρχει στροφή
προς τη γλώσσα.

Τ Α

LU

Φλώρινα, Απρίλιος 2 012 μ.Χ.,
από τον φοιτητή Αστέρη Μαυρουδή
(Οποιαδήποτε αστοχία να χρεωθεί στον γράφοντα)
Τι πρέπει να προσέχουμε σε ένα ποίημα;
1.

Πρέπει να προσέχουμε τις καταλήξεις. Προσέχουν ή προσέχουνε, κοιτάζουν ή κοι
τάζουνε, χτυπούν ή χτυπούνε;

2.

Να προσέξουμε τη χρήση των απαρεμφάτων, το είναι, το γίγνεσθαι, εγώ προσω
πικά τα τελευταία χρόνια τα χρησιμοποιώ.

3.

Προσέχουμε τις μετοχές-γερούνδιο, προχωρώντας, κάνοντας, δείχνοντας, γιατί
μας γλυτώνουν από περιγραφικές αφηγήσεις.

4.

Προσέχουμε τα ομώνυμα και τα συνώνυμα, υπάρχει το «αντιλεξικό του Μποστατζόγλου».

5.

Μεγάλη προσοχή, ότι γράφουμε το εκδίδουμε γιατί δείτε τι έπαθε κάποιος που
δεν εξέδωσε τίποτα. Τέλη του 1700 μ. X. σε μια παραδουνάβια πόλη, υπήρχε ένα
θέατρο ποικιλιών. Πρωταγωνιστούσε ένα κοριτσάκι 15 χρονών που έκανε τα πά
ντα. Ο Βαρόνος ΦΕλνερ πήγε να δει την παράσταση και η μικρή του άρεσε. Για να
το πάρει όμως μαζί του έπρεπε να πληρώσει τον θεατρώνη. Τον πλήρωσε και το
πήρε. Το έστειλε στους καλύτερους δασκάλους της εποχής στη Γερμανία. Οταν
έγινε εικοσιένα χρονών ήταν η ομορφότερη και εξυπνότερη κοπέλα της Γερμανί
ας. Την παντρεύτηκε. Κάποτε ο Γκαίτε φιλοξενήθηκε στην Φραγκφούρτη από τον
Φίλνερ και ερωτεύτηκε την γυναίκα του. Αναπτύχθηκε μια παράφορη σχέση. Ο
Γκαίτε έφυγε στην Βαρυμάρη και η σχέση τους συνεχίστηκε μέσα από επιστολές.
Αυτή την εποχή ο Γκαίτε που ήταν ήδη διάσημος, εξέδωσε μια ποιητική συλλο
γή. Δυτικό και ανατολικό ντιβάνΐ: ανθολόγιο ποιημάτων. Οι Γερμανοί είπαν πόσο
σπουδαίος ήταν ο Γκαίτε και ως ποιητής. Οταν πια ο Γκαίτε και η ερωμένη του πέθαναν, ένας ερευνητής ανατρέχοντας στα αρχεία, ανακάλυψε ότι όλα τα ποιήματα
που εξέδωσε ο Γκαίτε ήταν ποιήματα της ερωμένης του. Το ανακάλυψε γιατί και οι
δύο δεν είχαν καταστρέψει την αλληλογραφία τους. Δεν ήταν λοιπόν του Γκαίτε.
Η Γερμανία όμως ουδέποτε αναγνώρισε μια θέση στη Γερμανική λογοτεχνία της
ερωμένης του, κας Φίλνερ, γιατί αυτή δεν εξέδωσε ποτέ τίποτα.

6.

Ενα ποίημα έχει τρεις πόλους, α) τον αναγνώστη, β) τον ποιητή βέβαια και γ) τον
τρίτο που το ακούει.
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7.

Για να κερδίσουμε τον αναγνώστη και όποιον το ακούει, πρέπει το ποίημα να έχει
αφηγηματικό πυρήνα, γιατί διαφορετικά δεν στέκεται.

8.

Πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος.

9.

Να ξέρετε ότι το ποίημα έχει μεγαλύτερη δύναμη από το πεζογράφημα, γιατί έχει
τη ρίμα, το μέτρο και μπορεί να γίνει σύνθημα.

10 . Πότε τελειώνει ένα ποίημα. Ο Βαλερύ είπε: «Ενα ποίημα δεν τελειώνει ποτέ, μόνο

εγκαταλείπεται». Δεν τελειώνει ποτέ γιατί πάντοτε ανακαλύπτεις καινούργιες
πτυχές και παρέχει έτσι νέες συγκινήσεις.
11 . Τώρα ποιους να συμβουλεύεστε για τα ποιήματα σας; Ο Εσδρα Πάουντ λέει: «Να

μην ακούτε τη γνώμη κάποιων που δεν έγραψαν ή κάποιων που έγραψαν αλλά
δεν το δημοσίευσαν».
12 . Γιατί γράφει κανείς; Ο Εσδρα Πάουντ λέει: «Γράφει κανείς για να διδάξει, να συγκι-

νήσει, να ευχαριστήσει» και σήμερα για να εκτονωθεί,
13 . Αισθήματα ή βιώματα μέσα από τη γραφή μεταπλάθονται σε αφηρημένες κατα

στάσεις, μετατρέπονται σε λέξεις. Γράφοντας συλλαμβάνουμε πράγματα.
14 . Πρώτα πρέπει να αρχίσουμε να γράφουμε ρεαλιστικά. Για να περάσω στην αφη-

ρημένη ζωγραφική πρέπει πρώτα να ξεκινήσω από τη ρεαλιστική, το ίδιο και στη
γραφή. Πρέπει πρώτα να θητεύσουμε στην ακριβή περιγραφή ενός πραγματικού
γεγονότος.
15 . Ο Φλωμπέρ, μεγάλος στυλίστας συγγραφέας είχε φίλο του τον Γκυ ντε Μωπασάν,

Του έλεγε: «Θα βγεις στη γειτονιά και θα μου φέρεις την περιγραφή μιας θυρωρίνας.»Τότε κάθε πολυκατοικία είχε και μια γυναίκα θυρωρίνα. «Θα βγω έπειτα μια
βόλτα και από την περιγραφή που έκανες θα προσπαθήσω να την αναγνωρίσω».
Πρώτα λοιπόν ξεκινούμε από το ρεαλισμό. Πρέπει να είμαστε γνώστες του ρεαλι
σμού.
16 . Τώρα, με ποια τέχνη νομίζεται ότι μοιάζει η γραφή; Εχει ομοιότητα με τη γλυ

πτική. Σ' αυτό έχω καταλήξει. Μια μορφή την απελευθερώνουμε μέσα από έναν
άχαρο όγκο. Την βγάζουμε από το μάρμαρο. Ετσι και στη γραφή. Γράφουμε πε
ρισσότερα από ότι χρειάζεται. Μετά αφαιρούμε. Η αφαίρεση είναι δύσκολη γιατί
συνδεόμαστε μ' αυτό που γράφουμε, αυτό που φτιάχνουμε και είναι δύσκολο να
το αποχωριστούμε. Ομως δεν πετάμε τα παραπανήσια. Μπορούμε να τα χρησιμο
ποιήσουμε αργότερα. Το 1984 ήμουν καλεσμένος σε ένα παγκόσμιο συνέδριο στο
Μαρακές του Μαρόκου. Καταπληκτική πόλη. Εκεί λοιπόν είχαν στήσει μια εξέδρα
και κάθε ποιητής διάβαζε το ποίημά του στη γλώσσα του, με όριο τα δέκα λεπτά.
Ενας Μαροκινός λοιπόν διάβαζε τριάντα τέσσερα λεπτά συνέχεια με την ίδια ρίμα.
Ξέρετε η ρίμα ξεκίνησε από την Αραβία. Το βράδυ κατά σύμπτωση καθίσαμε στο
ίδιο τραπέζι και με ρώτησε πως μου φάνηκε. Του είπα ότι έπρεπε να αφαιρέσει το
μισό και αυτός μου είπε ότι και ο δάσκαλός του αυτό του είπε.
17 . Πως βγαίνει όμως ο κανόνας της αφαίρεσης; Ο κανόνας της αφαίρεσης βγαίνει

όταν διαβάσουμε τους κλασικούς, Καρυωτάκη, Καβάφη, Ροϊδη. Εκεί θα δει κανείς,
ότι δεν έχει την δυνατότητα να βγάλει ούτε μια λέξη. Επίσης σωστός κανόνας είναι
τα επιγράμματα, διαβάστε Σιμωνίδη, Σαπφώ.
18 . Η συρροή επιθέτων καταστρέφει. Το επίθετο είναι η πιο επικίνδυνη λέξη, ομοίως

και το επίρρημα. Βέβαια ένα διεισδυτικό επίθετο μπορεί να φωτίσει μια διήγηση.
19 . Προσοχή θέλουν και τα αφηρημένα ουσιαστικά δικαιοσύνη, καλοσύνη, ομορφιά

κλπ. Η κύρια συμβολή Δημουλά είναι ότι πέταξε τα αφηρημένα ουσιαστικά.
20 . Τώρα, η γνώμη μου για τα σουρεαλιστικά ποιήματα. Σήμερα με τα χρόνια που

έχουν περάσει για μένα τα σουρεαλιστικά ποιήματα των Γάλλων δεν μου-λένε τί-
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ποτά. Ομως του Αραγκόν και του Μπρετόν στέκονται καλύτερα.
21 . Το λογοτεχνικό κείμενο και κυρίως το ποιητικό έχει προφορικότητα. Θα έλεγα

σε όσους γράφουν ποιήματα/ αφού το γράψουν και το ξαναγράψουν, να το πού
νε δυνατά, φωναχτά. Μόνο αν τ' ακούσεις ο ίδιος, μπορείς να δεις ότι κάπου δεν
κολλάει. Τι έκαμνε ο Αραγκόν; Ο Αραγκόν είχε ένα εξοχικό. Δεν είχα πάει ποτέ να
το δω. Είναι καμιά εικοσιπενταριά χιλιόμετρα από το Παρίσι. Είχε αγοράσει έναν
νερόμυλο και τον έφτιαξε και δούλευε. Είχε και έναν τεράστιο κήπο. Οταν πέθανε
το άφησε στο κράτος για να το επισκέπτονται ως μουσείο. Στο κεντρικό σαλόνι μά
ζευε τους φίλους του και τους διάβαζε τα κείμενα που είχε γράψει το προηγούμε
νο βράδυ. Ο Αραγκόν έδινε μεγάλη σημασία στο φωναχτό διάβασμα. Γι αυτό όταν
οι φίλοι του από την κούραση αποκοιμιόταν, έβαζε μπροστά τον μύλο που έκαμνε
εκκωφαντικό θόρυβο, ξυπνούσαν και συνέχιζε το διάβασμα. Στο κήπο του έθαψε
τη γυναίκα του και στον τάφο γύρω γύρω έστησε πλάκες με ποιήματα. Σε μια από
αυτές γράφει: «ο εκκωφαντικός θόρυβος της σιωπής».

Β5

Κώστας
Καβανόζπς

Πρώτη δημοσίευση στην εφημερίδα των συντακτών
το Εσπερινό Γυμνάσιο μεΛ υκειακέςϊάξειςόπου εργάζομαι, διδάσκω λο
γοτεχνία. Τις τελευταίες συνήθως ώρες, όταν το σκοτάδι έχει πέσει για
τα καλά και τα καντήλια στο νεκροταφείο απέναντι τρεμοφέγγουν.
Διδάσκω λογοτεχνία στον Μιχάλη που φέτος στα σαράντα δύο του έγινε
παππούς και στον γιο του, στην Ευτυχία που ακόμα δεν έχει μάθει να γράφει
και να διαβάζει, στον Γιώργο που τον έδιωξαν από το πρωινό για ανάρμο
στη συμπεριφορά, στον Τοντόρ που έχει χάσει πέντε χρονιές στα πρωινά από
απουσίες, στη Μαρίνα που είναι έγκυος στον έκτο και έχει άλλα τρία παιδιά,
στον Σεργκέι που, αν δεν περάσει την τάξη, τον περιμένει φυλακή, στον Μάριο
που με ρωτούσε χαμηλόφωνα αν για να μπει κανείς στο Πανεπιστήμιο υπάρχει
όριο ηλικίας.
Διδάσκω λογοτεχνία και οι μισοί πάντα λείπουν. Δουλεύουν, την κοπανάνε,
κάθονται σπίτι τους, φεύγουν νωρίτερα να προλάβουν το αστικό. Θα έρθουν,
άμα μπορέσουν, την επόμενη φορά. Γιατί και τα πούλμαν της πολιτείας που
τους μετέφεραν δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις τους φέτος.
Διδάσκω λογοτεχνία και δεν τους ρωτάω αν διαβάζουν. Ούτε τους συστή
νω βιβλία. Για τον Μακρυγιάννη τους λέω ότι έμαθε τα γράμματα αργά. Για τον
Βιζυηνό ότι πέθανε στο φρενοκομείο, για τον Καββαδία ότι ήταν στα καράβια
και για τον Ρίτσο ότι έκανε εξορία. Τους διάβασα το ποίημα του Αναγνωστάκη
Στο παιδί μου τις προάλλες:
Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια
Και του μιλούσανε για Δράκους και για το πιστό σκυλί
Για τα ταξίδια της Πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο
Μα στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια
Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ
Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι,
Του δείχνω με το χέρι τους κακούς, του μαθαίνω
Ονόματα σαν προσευχές, του τραγουδώ τους νεκρούς μας.

Σ

Α, φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.
Τους το διάβασα και όλοι το άκουσαν.
Διδάσκω λογοτεχνία τα βράδια στο Εσπερινό και οι μαθητές μου πότε με
ακούν, πότε όχι. Τα Τριαντάφυλλα στο παράθυρο του Εμπειρικού δεν τους τα
έχω ακόμα διαβάσει.
Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια (...) Σκοπός της ζωής μας είναι
η αγάπη
πρέπει ένα βράδυ που δεν θα λείπουν και τόσοι μέσα στην τάξη τους να
ακουστεί.
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Η ιστορία είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»
τεύχος 65 Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2 0 1 2

Τσαντάκης
Γεώργιος
t

α σας πω μια ιστορία αλλά μην την πείτε σε κανένα. Την προηγούμενη
εβδομάδα μου συνέβη κάτι πολύ περίεργο, αλλά δεν το έμαθε κανείς.
Πρώτη φορά το λέω.
Ήταν Τετάρτη και μάθαινα να φτιάχνω νουντλς. Αν δεν ξέρετε τι είναι, θα
σας πω εγώ. Είναι σαν τα δικά μας μακαρόνια, αλλά πιο λεπτοκαμωμένα. Τα
βάζεις μέσα στο ζεστό νερό της κατσαρόλας και σε δέκα λεπτά είναι έτοιμα.
Μου αρέσει η μαγειρική, θέλω να γίνω μάγειρας όταν μεγαλώσω. Αυτό όμως
δεν το ήξερε η γιαγιά μου που ήρθε στο σπίτι μας εκείνη τη μέρα. Η γιαγιά μου
είναι από την Κίνα. Και η μαμά μου το ίδιο. Ο μπαμπάς από την Ελλάδα. Την
γιαγιά μου την βλέπω λιγότερο, γιατί έρχεται μόνο τρεις φορές το χρόνο. Την
μαμά μου την βλέπω κάθε μέρα από τότε που γεννήθηκα και μιλάμε Κινέζικα
μερικές φορές, για να μην μας καταλαβαίνουν οι άλλοι.
Η γιαγιά μου έχει περίεργο όνομα, γι' αυτό δεν το λέω στους συμμαθητές
μου. Την λένε Φλι-Τζαν-Λι, αλλά εγώ την φωνάζω γιαγιά Λι. Γι' αυτήν μαγεί
ρευα τα νουντλς αλλά και ελληνικά φαγητά, γιατί δεν μπορεί να τα τρώει εκεί
μακριά που βρίσκεται. Χτύπησε το κουδούνι την ώρα που είχα ρίξει τα νουντλς
στην ασημένια κατσαρόλα και αυτά είχαν αρχίσει να διαλύονται σαν φύκια που
χορεύουν στο νερό. Η γιαγιά μου μας χαιρέτησε με υπόκλιση όπως κάνουν
στην Κίνα, αλλά εγώ έτρεξα, την αγκάλιασα και την φίλησα σταυρωτά από την
χαρά μου.
Είχα να την δω μήνες και μου έκανε εντύπωσή το μεταξωτό μακρύ φόρεμα
της. Ήταν ανοιχτό πορτοκαλί σαν το καρότο. Επάνω του από την κορυφή ως
τη μέση περίεργοι δράκοι ήταν ραμμένοι με λεπτομέρεια και τεχνική. Το σώμα
τους ήταν σκούρο πράσινο, σαν το μαρούλι που έχει ξεμείνει στο ψυγείο, ενώ
τα μάτια τους ήταν μπορντό, το χρώμα που έχει το παντζάρι. Οι κινήσεις τους
έμοιαζαν σαν να χόρευαν γρήγορα με ηλεκτρονική μουσική. Τους μέτρησα
έναν-έναν, ήταν εννιά. Είχα ακούσει πολλές ιστορίες για δράκους από την μαμά
μου. Πάντα μου έλεγε ότι οι δράκοι στην Κίνα είναιπολύ σημαντικοί, γιατί συμ
βολίζουν τη δύναμη και το θάρρος.
Είχαμε κάτσει όλοι στο βραδινό τραπέζι για φαγητό. Η γιαγιά απέναντι από
μένα και δίπλα στον αδερφό μου. Καθώς περίμενα να δοκιμάσει τα φαγητά μου
και να μου πει πόσο νόστιμα ήταν, παρατηρούσα το φόρεμα της. Ένας δράκος
δεν μου χόρταινε το μάτι. Ενώ όλοι τους ήταν δυναμικοί, γεμάτοι φρεσκάδα,
ο τελευταίος, ήταν στρουμπουλός και ατσούμπαλος. Φαινόταν κακοραμμένος
σε σχέση με τους άλλους. Λες και ήθελε να πεταχτεί απ' το φόρεμα της γιαγιάς
για να μου φάει όλα τα νούντλς. Τον είδα να τα κοιτάει με λαχτάρα. Τον άτιμο!
Ο πρώτος δράκος στη γραμμή όπως κατηφόριζαν στο φόρεμα ήταν ο πιο εντυ
πωσιακός, σαν αρχηγός σε παρέλαση. Είχε γυρισμένο το κεφάλι του προς τα
πίσω και κοιτούσε με αυστηρό ύφος τον τελευταίο δράκο έχοντας σηκωμένο
το αριστερό του φρύδι. Ισως να του έλεγε «Κάτσε καλά κακομοίρη μου» στα
κινέζικα.
«Τι περίεργο φόρεμα», είπα από μέσα μου. Ήθελα να ρωτήσω την γιαγιά Λι
από που το πήρε, τι συμβολίζουν αυτοί οι δράκοι και χίλιες τρεις ακόμα ερω 
τήσεις, μα η πείνα με έκανε να τα ξεχάσω όλα και έπεσα με τα μούτρα στο
φαγητό.
Το βράδυ ξύπνησα στον ύπνο μου. Το στομάχι μου γουργούριζε παρόλο
που είχα φάει. Φόρεσα τις αρκουδένιες παντόφλες μου και κατέβηκα αθόρυβα
την σκάλα πατώντας στα νύχια. Ήταν σκοτάδι και δεν έβλεπα ούτε την κοι
λιά μου. Δεν άνοιξα το φώς και ψηλαφώντας τους τοίχους με τα χέρια έφτασα
στην κουζίνα.

Θ
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Εκεί δεν θα πιστέψετε τι είδα!
Κάτω από το λιγοστό φως που έμπαινε από το παραθυράκι της κουζίνας
είδα έναν δράκο. Ζωντανό! Όπως σας το λέω. Ήταν όχι μόνο ζωντανός, αλλά
είχε καλοκαθήσει κιόλας μέσα στο φλιτζάνι που πίνω το γάλα μου, με τα χέρια
και τα πόδια του κρεμασμένα απέξω λες και έκανε διακοπές. Έτσι τεμπέλικα
όπως καθόταν η κοιλία του φούσκωνε έξω από το φλιτζάνι, σαν μικρό ραπα
νάκι και στο ένα του πόδι ,που το χρησιμοποιούσε για χέρι, κρατούσε ένα σου
τζουκάκι. Στο στόμα του μασουλούσε ήδη ένα. Αμέσως κοντοστάθηκα πίσω
από το τραπέζι για να μην με δει. Σήκωσα τα μάτια μου πάνω από τη γωνία του
τραπεζιού και τον παρατήρησα προσεχτικά. Σκέφτηκα μήπως έβλεπα όνειρο.
Τσίμπησα την πατούσα μου, μα όταν γύρισα το βλέμμα μου, ήταν πάλι εκεί.
Μικροσκοπικός, χωρούσε στη παλάμη μου, αλλά πολύ στρουμπουλός. Κατά
λαβα αμέσως ποιος ήταν.
«Μα τι αχόρταγος δράκος;», σκέφτηκα και ήθελα να του πω να προσέξει,
γιατί είχα βάλει πολύ πιπέρι στα σουτζουκάκια. Μα πριν προλάβω, εμφανίστη
κε και δεύτερος. Αυτός ήταν πιο μεγαλόσωμος και το πράσινα λέπια του λαμπίριζαν λες και έκανε μακροβούτι σε χρυσόσκονη πριν έρθει. Ήταν σοβαρός,
με τα ρουθούνια ανοιχτά, έτοιμα να ξεσπάσουν με φλόγες. Ανέβηκε πάνω στο
τραπέζι και άρχισε να μιλάει κουνώντας τα χέρια του αυστηρά σε μια γλώσσα
που δεν καταλάβαινα. Ο αφράτος δράκος δεν έδωσε σημασία. Ούτε που κου
νήθηκε απ' τη θέση του. Τσίμπησε το τελευταίο σουτζουκάκι με το νύχι του, το
βούτηξε στη σάλτσα ντομάτας και το εξαφάνισε στο στόμα του. Ο δράκος που
έδειχνε για αρχηγός έγινε έξω φρενών. Γούρλωσε τα μάτια και νευριασμένος
του έδειξε με το χέρι του το δωμάτιο της γιαγιάς στο χολ σαν να του έλεγε:
«Σήκω αμέσως». Ο πεινασμένος δράκος δεν σήκωσε ούτε βλέφαρο και συνέ
χισε να μασουλάει τις μπάμιες αυτή τη φορά. Τότε έγινε κάτι που δεν το περίμενα. Ο αρχηγός των δράκων προχώρησε στο ντουλάπι με τα μπαχαρικά και
τα κατέβασε όλα κάτω βάζοντας τα σε σειρά. Πήρε ένα πράσινο πλαστικό μπολ
που έμοιαζε με μισό καρπούζι φαγωμένο και άρχισε να τα ανα μ ιγνύει.
Μαύρο πιπέρι, μπούκοβο, κόκκινο πιπέρι Καγιέν, πιπέρι σιτσουάν, σκόρδο
σε σκόνη, τσίλι. Τα ήξερα όλα απ' έξω. Έφτιαξε ένα μίγμα καυτερών μπαχα
ρικών και ΣΛΟΥΡΠ! Ο δράκος το κατάπιε με μια χαψιά. Ξάφνου από πράσι
νος άρχισε να αλλάζει χρώματα μέχρι που έγινε κατάμαυρος σαν καμένο κέικ.
Σύρθηκε κρυφά πίσω απ' το, φλιτζάνι που καθόταν ο φαταούλας δράκος, πήρε
μια βαθιά ανάσα και ΦΟΟΥΥ!!
Το στόμα του έβγαλε πελώριες καυτερές φλόγες τόσο ζεστές που παραλίγο
να μου κάψουν τα φρύδια. Έσκυψα κάτω απ' το τραπέζι και έκλεισα τα μάτια
μου. Όταν τα άνοιξα οι δράκοι είχαν εξαφανιστεί. Κοίταξα δεξιά, αριστερά, μα
το μόνο που πρόλαβα να δω ήταν δυο σκιές κάτω απ' τη πόρτα του δωματίου
της γιαγιάς μου. Τότε έτρεξα στο δωμάτιο μου και έγραψα πάνω σε ένα χαρτί
αυτό που είδα για να μην το ξεχάσω.
πέντε ριξιές μακρυπίπερο
δυόμαση ριξιές πάπρικα
εφτά ριξιές μπούκοβο
μιάμιση ριξιά πιπέρι σιτσουάν
μια ριξιά τσίλι
κ α ι..............?? (κάτι ακόμα που δεν σας το λέω για να μην μου το κλέψετε)
Από εκείνο το βράδυ χρησιμοποιώ κάθε φορά που μαγειρεύω τη συγκε
κριμένη μυστική ποσότητα μπαχαρικών σε όλα μου τα φαγητά. Η γιαγιά μου
λέει ότι τους δίνει υπέροχη γεύση. Η μαμά, ο μπαμπάς και ο αδερφός μου με
ρωτάνε πως καταφέρνω να κάνω τα φαγητά τόσο νόστιμα αλλά εγώ δεν τους
λέω τίποτα. Έχω ονομάσει μάλιστα αυτή τη μυστική συνταγή “δράκος στο φλι
τζάνι1'. Αν δεν ήταν αυτός δεν θα την μάθαινα ποτέ.

► Πηνελόπη Βασιλειάδου. Έκδοση τριών

τόμων παραμυθιών με τίτλο «Ό κρυφός
Θησαυρός των παραμυθιών» ,εκδόσεις
Κατσιμίγα, 1998*

► Ο Θανασούλας Ανδρεας έχει πάρει βρα

για το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος και
για το Βραβείο Διηγήματος του περιο
δικού Διαβάζω 2012, Συμμετείχε επί
σης με ένα διήγημά του στον συλλογικό
τόμο Hotel Ένοικοι Γραφής: Με τον Γ. Μ.
Βιζυηνό αλλά και χωρίς αυτόν (Πατάκης
2 οο6). Τον Φεβρουάριο του 2012 τιμήθη
κε από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου της Γαλ
λίας (CNL) και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
της Ελλάδας (ΕΚΕΒΙ) με υποτροφία συγ
γραφής για το νέο βιβλίο που ετοιμάζει.

► Η Biblionet έχει εκδώσει το Crisis 10 + 1
διηγήματα για την ελληνική κρίση στο
οποίο συμμετείχε η Μαίρη Κλιγκάτση

βείο καλύτερου θεατρικού κειμένου
με το έργο "Ο Συλλέκτης" στο φεστι
βάλ του θεάτρου Eliart στα πλαίσια του
fringe festival. Στη φωτο η βράβευση
από διακεκριμένους ηθοποιούς. Έχει
εκδώσει το 2008 το μυθιστόρημα "Ανε
μος στα μάτια", εκδόσεις Αντίπλωρος.

(φωτο με τους δασκάλους της σχολής Τίτο
Πατρίκιο και ΘανάσηΒαλτινό)

► Ο Κώστας Καβανόζης έχει εκδώσει τα

βιβλία Χοιρινό με λάχανο (νουβέλες, Κέ
δρος, 2004), Του κόσμου ετούτου (μυ
θιστόρημα, Κέδρος, 2009) και Όλο το
φως απ' τα φεγγάρια (διηγήματα, Πατάκης 20ΐι), το οποίο ήταν υποψήφιο

► Στον 5° πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης
& διηγήματος με διοργανωτή: την Κοινω
φελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης
(κ.ε.π.α.) Δήμου Βέροιας, συνδιοργάνωση: Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν. Ημαθίας
και υπό την αιγίδα: της Ελληνικής Εθνι
κής Επιτροπής UNESCO του Υπουργείου

Δ ιακρίσεις
Πολιτισμού καιΤουρισμού καί του Δήμου
Βέροιας, διακρίθηκαν οι: Μαυρουδής
Αστέριος στο διήγημα και Κολοβελώ νη Σταυρούλα σε διήγημα και ποίηση.
(φωτ. με τους δασκάλους της σχολήςΤίτο
Πατρίκιο και Θανάση Βαλτινό)
► Γεωργία Κολοβελώ νη - ΒΡΑΒΕΙΑ

• Τιμητική Διάκριση Ποίησης στον 3°
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης και
Διηγήματος της Πνευματικής και Ολυ
μπιακής Στέγης Δη μητριού Βικέλα Δή
μου Βέροιας (Οκτώβριος 2010) για το
πο ίη μα «Σταχτοπο ύτες».
• Έπαινος ποίησης στον Διεθνή Διαγω
νισμό Ποίησης σε διαφορετικές αρχι
τεκτονικές στίχου του λογοτεχνικού
περιοδικού «Κελαινώ» (Νοέμβριος
20 ΐι) για ποιήματα σε ελεύθερο στίχο
(«Μάριονέτες»), ποιητική πρόζα («Πε
πρωμένο»), χαϊκού («ίο ερωτικά χαϊκού»).
• Α' Βραβείο Ποίησης στον 7° Πανελλή
νιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίη
σης και Διηγήματος της Λογοτεχνικής
Ομάδας «ίδεόπνοον» (Μάρτιος 2012)
για το ποίημα «Η μυστική ζωή των λέ
ξεων».
• Β' Επαινος Ποίησης στον ι° Πανελλή
νιο Ποιητικό Διαγωνισμό «Ελικών»
(Μάρτιος 2012) για το ποίημα «Εαρινή
βροχή ασύμμετρων αισθημάτων».
• Π Βραβείο Ποίησης στον 5° Πανελλή
νιο Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήμα
τος «Δ. Βικέλας» του Δήμου Βέροιας
(Οκτώβριος 2012) για το ποίημα «Η
επιστροφή της Πηνελόπης».
• Α' Βραβείο Διηγήματος στον 5° Πανελ
λήνιο Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγή
ματος «Δ. Βικέλας» (Οκτώβριος 2012)
για το διήγημα «Στην αγχόνη των λέξε
ων».
• Διάκριση στον πρώτο διαγωνισμό
σύντομου διηγήματος με θέμα «Μια
αφήγηση για το καλοκαίρι» της ιστο
σελίδας τέχνης eyelands, (Δεκέμβριος
2012) για το διήγημα «Χυμός βερίκο
κο».
• Γεωργία Κολοβελώ νη - ΕΚ Δ Ο Σ ΕΙΣ ,

Ιστορίες με λυπημένη αρχή, Νέος
Αστρολάβος / Ευθύνη, Αθήνα 2012.
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► Η Έ λ λη , Ελένη Κορρου κρίθηκε μέλος

του National Geographic, από επιτροπή
αξιολόγησης, και συμμετείχε στη συγ
γραφή της εγκυκλοπαίδειας για παιδιά
και νέους, με τον τίτλο: «Η Μεγάλη Μαθη
τική Εγκυκλοπαίδεια», στην οποία συν έ
γραψε και στους 24 τόμους της, τα λήμ
ματα με θέμα: Κοινωνία, Τέχνες, Πολιτι
σμός, Λογοτεχνία κατά τα έτη 2010-2011.
Η εγκυκλοπαίδεια κυκλοφόρησε στην
Ελλάδα και την Κύπρο.
► Χρίστος Μαρτίνης

* Ποιήματά του έχουν δημοσιευτεί στο
ποιητικό περιοδικό Μανδραγόρας
(ν.4.8) και στο ποιητικό περιοδικό Τεφλόν (ν.8).
► Αστέριος Μαυρουδής

* Δημοσιεύσεις διηγημάτων στα περιο
δικά "Άποψη" και "Επαξικά".

► Γλυκερ ία

Μ πασδέκη,

Εκδοτική

δρα

στηριότητα:

• ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ Ν' ΑΝΟΙΓΕΙΣ ΤΗΝ
ΠΟΡΤΑ ΣΟΥ Σ Ε ΑΓΝΩ ΣΤΕΣ ΜΙΚΡΕΣ,
ποίηση, ΠΛΕΘΡΟΝ, 1989·
• ΣΥΡΕ ΚΑΛΕ ΤΗΝ ΑΑΥΣΟΝ, ποίηση, Ενδυμίων, 2012.
• 20+ι ΙΣΤΟΡΙΕΣ, συλλογική έκδοση,
ΚΑΙΤΑΝΙΩΤΗΣ, 1996 και 1997·
• ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΦΗ, διηγήματα-συλλογική
έκδοση, ΜΙΝΩΑΣ, 2001.
• 13 ΝΕΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, διηγήματα-συλλογική έκδοση, ΝΕΦΕΛΗ, 200ΐ.
• GREKLAND BERATTAR, FIKONTRADETS SANG, εκδόσεις BOKFO RLAGΕΤ, TRANAN, Ανθολογία Ελληνικού

διηγήματος, επιλογή μετάφραση στα
Σουηδικά JAN HENRIK SWAHN, Στοκ
χόλμη 2007* ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2 0 ΐι,συλλογική έκ
δοση ΚΟΙΝΩΝΙΑΤΩΝΔΕΚΑΤΩΝ, 2012.
• 4 ° Διηγήματα, συλλογική έκδοση, Καλέντης,20ΐ3·
* Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Σ Ε ΙΣ :

* Πορφύρας, Propaganda, Exit, Παρα
τηρητής, Γραφή, Λέξη, Ανακύκλη
ση, Πλανόδιον, Δίφωνο, Οδός Πανός, Unfollow, Ντουέντε, Παράθυ
ρο, Ποιείν, One stor/, Bookspotting,
Biblioteque, Poetlx.
• Έ χει μεταγράψει θεατρικά την κινη
ματογραφική ΣΤΕΛΛΑ, για τους Bijoux
de Kant και το ίδρυμα Κακογιάννη.
(ΣΤΕΛΛΑ travel-η γη της απαγγελίας,
πρεμιέρα Ιούνιος 2013).
• Διατηρεί το blog CRYING GAME για
την ηλεκτρονική έκδοση της LIFO.

► Στη συλλογικό έργο «Θεσσαλονίκη 2012»,
εκδόσεις Ιανός περιλαμβάνεται το διή
γημά της Αδαμαντίας Ξηρίδου με τίτλο:
«μια μέρα από τις Ημέρες». Βράβευση για
τη διασκευή του παραμυθιού «ό Δακρυηλιάς» στο εγχείρημα για την ανάδειξη
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, που
οργάνωσε η ηλεκτρονική σελίδα για το
βιβλίο, http://www.eb00ks4greeks.gr/
► Παπαγ£ωργίου Αικατερίνη. Έχει πά

ρει μέρος με εισηγήσεις σε συνέδρια και
αρθρογραφεί σε θέματα σχετικά με την
Παιδαγωγική Επιστήμη και την Παιδική
Λογοτεχνία.

► Χρίστος Γ. Παπαδόπουλος σε σύνδεση

με Κάιρο (με την καλή έννοια).
• 1993 Α',Β' και Π βραβείο στίχου στο δι
αγωνισμό τραγουδιού της ΑΕΠΙ.
* 1993 Α' βραβείο στίχου με το τραγούδι
ΑΠΟΨΕ ΑΡΓΗΣΑ στο Φεστιβάλ Τρα
γουδιού Θεσσαλονίκης.
* 1993 Α' βραβείο στίχου με το ίδιο τρα
γούδι στο φεστιβάλ τραγουδιού χω 
ρών ΕΟΚ-Κύπρου.
* 2006 Α' βραβείο Διηγήματος από την
Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.
♦ 2007 Α' βραβείο ποίησης ΚΟΥΡΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ από την Μακεδονική Εταιρεία
Τέχνης και το Υπουργείο Πολιτισμού
για την ανέκδοτη συλλογή "Η γλώσσα
της φυγής" (πρόεδρος της επιτροπής η
Ζωή Σαμαρά).
• 2οο8 Α' βραβείο στους Πανελλήνιους
ποιητικούς αγώνες Κέρκυρας.
• Το 2θΐο εκδόθηκε το βιβλίο -cd ΤΟ
ΦΤΕΡΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ όπου υπογράφει
δεκατρία μουσικά παραμύθια.
• Αυτόν τον καιρό θα κυκλοφορήσει το
βιβλίο του «Το παραμύθι της τετράγω
νης λογικής» από τις εκδόσεις «Μικρή
Αρκτος», σε εικονογράφηση του ζω 
γράφου Κωνσταντίνου Εσσλιν.
* Ο ίδιος θεωρεί ότι το μεγαλύτερο βρα
βείο είναι η αφιέρωση του Μάνου Χατζηδάκη σε ένα βινύλιο του μεγάλου
ερωτικού "στον Χρίστο Παπαδόπουλο
με αληθινή χαρά για τη γνωριμία μας"
και η απόφαση του να εκδώσει «τα
τραγούδια του χαμένου ποιητή».
► Η Ελένη Παταρίδου Εργασίες, μελέτες
και έρευνες της έχουν δημοσιευτεί σε πα
νεπιστημιακά περιοδικά και αυτοτελείς
τόμους («Ρόπτρο», Σύγχρονη Εκπαίδευ
ση, τόμοι του Α.Π.Θ., Ιστορείν, Ελληνική
Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική ΕρευναΠαιδαγωγική Εταιρεία, Τέχνη και Εκπαίδευση-Καποδιστριακό). Εισηγήσεις της
σε θέματα Τέχνης και Εκπαίδευσης στο
δημοτικό σχολείο έχουν πραγματοποιη
θεί στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσ
σαλονίκης καθώς και στο Διδασκαλείο Δ.
Γληνός, Α.Π.Θ.
* Εχει εκδόσεί: « Με το σφουγγάρι και την
κιμωλία», Ελένη Παταρίδου, Εκδόσεις
μάτι, ISBN 960-8042-61-5, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης-τοπική εκπαι-

Δ ια κ ρίσεις
δευτική ιστορία, μελέτη περίπτωσης
4° Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης (1927
- 1975 )
• «Μονόλογοι γυάλινης σιωπής », Ελένη
Παταρίδου, Εκδόσεις μάτι, ποιητική
συλλογή, Κατερίνη 2006.
• «Διαβάζοντας με τους μαθητές μου»,
Ελένη Παταρίδου, Εκδόσεις μάτι, ISBN
978-960-6692-46-8, Μάιος 2θο8, διαθεματικές προσεγγίσεις γλώσσας, τέ
χνης και πολιτισμού.
• ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ «Δά
σκαλοι και δασκάλες μιλούν για την ιστο
ρία των σχολείων τους», Πρακτικά συ
νεδρίου Α.Π.Θ. ι ι - ΐ 2 Νοεμβρίου 2006,
Συλλογικό έργο,Επίκεντρο,2009, ISBN
978-960-458-220
• ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Δημιουρ
γικοί τρόποι εκμάθησης των γλωσσών:
Πρακτικά Συνεδρίου ΤΟΜΟΙ Α'& Β'6-8
Μαΐου 2 0 ΐι, Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης - Αθήνα υπό την αιγίδα
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αθήνα
ISBN: 978-960-99899-3"° Κείμενα θε
ωρητικού και ερευνητικού ενδιαφέρο
ντος, Τόμος Α': Βουβός Κινηματογρά
φος και μουσική: Θεωρητικές προσεγ
γίσεις και πρακτικές προεκτάσεις στη
Γλώσσα, σ.σ .222-228
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: Πρακτικά Συνεδρί
ου - Ιωάννινα 2012, 2-4 Νοεμβρίου, 8°
Πανελλήνιο Συνέδριο: Τεχνικές κριτι
κής και συναισθηματικής ενεργοποί
ησης των μαθητών μέσα από τη Λο
γοτεχνία: θεωρητικές και πρακτικές
προσεγγίσεις για την καλλιέργεια της
συναισθηματικής ανθεκτικότητας.

χτένι" κέρδισε το Β 1 Βραβείο παραμυ
θιού του 3 1ου Πανελλήνιου Λογοτεχνι
κού Διαγωνισμού σε όλα τα είδη του
λόγου για το έτος 2012, της Πανελλήνι
ας Ένωσης Λογοτεχνών.
► Χρυσούλα Σπυρέλη

* Χρωματιστές ενδείξεις (ποιήματα), εκ
δόσεις Γαβριηλίδης 2012.
* Τηλε-φάος (ποιήματα) 2003.
* Το λογοτεχνικό περιοδικό Μαρτυρίες
(1962-1966). Προλεγόμενα του Αλέξη
Ζήρα, περ. μικροφιλολογικά τετράδια
9, Λευκωσία 2θΐο, σ.σ. 16-27 Διεθνής
Βιβλιογραφικός Αριθμός Σειράς: ISSN:

1450-0232*
* Τα ποιήματα του Αθ. Κυριαζή (18872950). Συμβολή στην επαναξιολόγηση
των ελασσονών του Μεσοπολέμου
Πρόλογος: Ερατοσθένης Καψωμέ
νος. Εκδόσεις Γαβριηλίδης 2007 (ISBN:
978-960-336-288-3).

^ Ανάμεσα στους διακριθέντες στον πανελ
λήνιο θεματικό διαγωνισμό Hotel Χάος
εκδόσεις Πατάκη η Εύη ΝικήταΤσουρέλη με το διήγημα «Μουλιασμένο στέμμα»

► φ ρ α γκια δ ά κη Μ αρία, συμμετοχή στη
► Παιταστεφάνου Φώτης. Έχει εκδώσει

το «Παράδοξος ύπνος», μια μεσαιωνική
ιστορία μυστηρίου, εκδόσεις ένατη διά
σταση, Μυτιλήνη 2013.
► Αθανασία Ρόβα

* Το παιδικό παραμύθι 'Το σιντεφένιο
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με άδεια Creative Commons.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ
Γεννημένος μια ανοιξιάτικη
Δευτέρα του Απρίλη, ποτέ
δεν άκουσε την μητέρα του
που του 'λεγε ότι «είναι κα
λός στα Θεωρητικά». Κι έτσι
στα χρόνια που ακολούθη
σαν, έκανε του κεφαλιού
του και εκμεταλλευόμενος
τον λόγο, την νοημοσύνη και
την φυσική του παρουσία,
εθεάθει να λανσάρεται ανά
την μεσόγειο παρέα με χω 
ρισμένες ιδιοκτήτριες οίκων
μόδας, μετριοπαθείς στυλίστριες, αχόρταγες κληρονό
μους περιουσιών, κομμώτρι
ες απ' την Σεβίλλη και κόρες
Ρώσων μεγιστάνων. Αφήνο
ντας για λίγο τις κόρες μόνες
τους, έκανε ένα πέρασμα
από το Μεταπτυχιακό Πρό
γραμμα Δημιουργικής Γρα
φής, (αφού κατάλαβε τελικά
ότι η μητέρα του είχε δίκιο),
όπου έγινε γνωστός ως «Το
είδωλο», λόγω της ιδιαίτε
ρης χιουμοριστικής αισθητι
κής των γραπτών του.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Χαμένος ποιητής

ΜΑΡΙΑ
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ωδή στον Σακουλέβα

Έχασα χρόνους σε αλάνες
Και σε γήπεδα χωρίς
ν' ακούω τις πνιχτές μουσι
κές,
φωνές μέσα από ποιήματα
να με καλούν
κΓ άλλοτε η απόγνωση στου
Βιζυηνού το ψυχογράφημα.
Χαμένος ποιητής
σε λαβύρινθους, ψάχνομαι,
του είναι την απόχρωση να
βρω και χάνομαι

Ό,τι μου υποσχέθηκε, μού
το 'δώσε. Κι εγώ υπήρξα συ
νεπής απ' την πλευρά μου.
Η σχέση μας αμφίδρομη. Το
βιογραφικό ξεκίνησε στις
όχθες του. Την περιπέτεια
που μού 'τάξε την έζησα. Τον
ενθουσιασμό μου τού τον
χάρισα. Ισότιμοι, περήφανοι
κι ανήσυχοι, ρέουμε και οι
δυο ακόμα. Φτιάχνουμε κί
νηση, συναίσθημα και προσ
δοκίες. Επιμένουμε.
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ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Απόφοιτος του φιλολογικού και αριστούχος του θεατρικού τμήμα
τος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2002 εργάζεται ως εκπαι
δευτικός στη δευτεροβάθμια στην περιοχή της Φλώρινας. Μιλά δυο γλώσσες αγγλικά και
ιταλικά. Έχει εκδώσει το 1998 τρίτομη σειρά παραμυθιών με τίτλο 'Ό κρυφός θησαυρός των
παραμυθιών", εκδόσεις Κατσιμίγα. Συμμετέχει σε δράσεις υλοποιώντας πολιτιστικά προ
γράμματα και ανεβάζοντας θεατρικές παραστάσεις σε σχολεία. Παράλληλα με το μεταπτυχι
ακό, ολοκληρώνει την συγγραφή του πρώτου μυθιστορήματος της.

ΒΕΛΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Η Σταυρούλα Βελώνη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει και εργάζεται. Σπούδασε Βι
βλιοθηκονομία Α.Τ.Ε.Ι.Θ., Εικαστικά στο Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακές σπουδές στη Ζωγραφική
στο Πανεπιστημίου Τεχνών Βελιγραδιού. Εργάστηκε στο Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ως καθηγήτρια εφαρμο
γών και αλλού. Έχει πραγματοποιήσει ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Προσεδαφίστηκε στο Πλανήτη Πρέσπα. Κάποιος της είχε σφυρίξει για αυτόν. Τον
ευγνωμονούσε, δεν πίστευε ότι υπάρχει. Έβλεπε τα Φεγγάρια της Φλώρινας, μύρισε το χιόνι.
Όταν άνοιξε η πόρτα της καμπίνας του αυτοσχέδιου πιλοτηρίου ακούστηκε ένας metal ήχος
που μάλλον ξάφνιασε τους αυτόχθονες. «Ήμουνα στη γη βελόνι βρε, ήμουνα στη γη βελόνι
βρε, ήμουνα στη γη βελόνι που πατάς και σ' αγκυλώνει». Γνώριζε ότι η εικόνα της φαινόταν
σαν τις Ουτοπίες της χώρας της τον καιρό της Κρίσης. Γι' αυτό το έσκασε και αυτή με ένα δι
αστημόπλοιο που έφτιαχνε χρόνια κρυφά στα υπόγεια εργαστήρια οπού ήταν μαντρωμένη
για να κατασκευάζει ζω-γραφίες που ποτέ κανείς δεν είχε ξαναδεί. Όταν την ρώτησαν ποιο
ήταν το όνομα της, το ξεχασμένο ρεμπετάκι που άκουγε της έδωσε την ιδέα του νέου εαυ
τού της. Βελώνη συστήθηκε. Έμεινε να παίζει με τις ιπτάμενες λέξεις στο πλανήτη ΔΓ12 που
έφτιαξαν οι Πρωτοπόροι. Σε μια πόλη που είχε ένα παγωμένο ποτάμι που το έλεγαν Σάκουλέβα. Όποιος το άγγιζε δεν μπορούσε να φύγει ποτέ. Έσκυψε και το φίλησε. Μετά γύρισε και
τους ευχαρίστησε για την «ύπαρξή» τους. Η Περιπέτεια ακόνισε τα νύχια της, κροτάλισε την
γλώσσα της και την αγκάλιασε. Είχε βρει τον τόπο της.

ΒΡΑΧΝΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ
Από μικρή μου άρεσαν τα παιδάκια, ταποντικάκια, τα καραμελάκια καιόλαταεις-ακια. Μου
άρεσαν επίσης και οι νότες: Ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι. Έτσι, όταν μεγάλωσα σπούδασα νηπι
αγωγός και μουσικός. Εδώ και κάποια χρόνια δουλεύω ως μουσικός σε δημοτικά σχολεία του
Βόλου κι έτσι μπορώ να συνδυάζω και τις δυό μου αγάπες, επειδή όμως στην πορεία προέκυψε και μιά άλλη, αυτή του γραψίματος, παρακολουθώ το μεταπτυχιακό της δημιουργικής
γραφής στο πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Τον ελεύθερο χρόνο μου -και όταν δε διαβάζω τα ιοο αναγνώσματα- γυμνάζομαι, πάω
σινεμά, ακούω μουσική.

9Μ
-
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ΓΚΟΡΑ ΕΛΕΝΗ
Γκοβεδάρων ίο, 3ος όροφος. Αν δεν γεννιόμουν σ' αυτό το διαμέρισμα και αν δεν μου απαγό
ρευαν οι γονείς μου να βλέπω τηλεόραση, ίσως να μην γινόμουν Φιλόλογος. Το πρωί έγραφα
στους τοίχους του σπιτιού και διάβαζα οτιδήποτε έπεφτε στο χέρι μου. Ήμουν τακτική πε
λάτισσα με πίστωση του βιβλιοπωλείου της οικοδομής. Το απόγευμα καθαρίζονταν οι τοί
χοι, πληρώνονταν τα χρέη, έτρωγα και μερικές παντοφλιές και άντε πάλι τα ίδια. Τα χρόνια
πέρασαν. Μεγάλωσα, μετακομίσαμε, σπούδασα. Πριν πάρω το πτυχίο ζήλεψα έναν γνωστό
άγνωστο αγαπημένο που έγραφε. Είπα να δοκιμάσω και 'γω. Αυτά.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 30ΦΙΛΙΑ
Τροχός γυρνά στα πως και τι ζωής προκάτ
Ροπή που δεν αντέχει στα πολλά μποφόρ
ιχνηλατεί μες στην ψυχή σου τα γιατί
Αυτά που φέρνουν πειρασμούς και κει ζητά
Να δει μακριά -που δε θα δευ γιατί χυπάν
Τροχοί που θρέφουν το κακό σ' άλλα προκάτ
Αρχίζεις τότε να ξερνάς προς τα ψηλά,
Φωνή, κραυγή, ηχώ αθλίου και μεγάλου ουφ
Υψώνεις μόνος το σταυρό που χεις βαρύ
Λαχτάρας δώρα στην ψυχή, λάθρα τα σολ
Λεπρών βιολιών-παιδιών που ηχούν σε σι μπεμόλ
ικέτης σέρνεσαι έτσι γέρος κι ας πονεί
Αμνός π' αντέχει στον τροχό που τον γεννά

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ
Η Ευαγγελοπούλου Αγάθη αναπνέει τον έρωτά της, τις δυο αγάπες της ζωής της που τις κα
λούνε γιους και την ποίηση, στην Κατερίνη. Έχει δημοσιεύσει σε ηλεκτρονικά περιοδικά ποί
ησης και λογοτεχνίας και συνεχίζει.

ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γεννήθηκα στην κλινική Γιογκαράκη στην Πάτρα. Η μάνα μου δεν πονούσε και πολύ, ο πα
τέρας μου περίμενε έξω από το θάλαμο χωρίς να καπνίζει, ο γιατρός ήρθε με το πάσο του
από κάποιο μνημόσυνο. Με υποδέχτηκε μια αλκυονίδα Κυριακή στις 2/2/1969 στις 11.4 5 π. μ.
Φυσιολογικός τοκετός. Χλιαρά πράγματα. Να 'μαι τώρα στη Φλώρινα στο Μεταπτυχιακό της
Δημιουργικής Γραφής. Α, ναι, έγραψα κι ένα μυθιστόρημα «Ανεμος στα μάτια» είναι ο τίτλος
του. Α, μπα φυσάει θα είπαν οι αναγνώστες και προσπέρασαν. Γύρω στους ιοοο δε φοβήθη
καν μόνο. Έγραψα και τρία θεατρικά. Με το έργο «Ο συλλέκτης» πήρα και ίο βραβείο. Το ανέ
βασα ο ίδιος για 30 παραστάσεις κι έπειτα το έβαλα στη συλλογή με τα άλλα δυο στο συρτάρι
μου. Έγραψα και τρία θεατρικά για παιδιά και στίχους. Αυτά είχαν καλύτερη τύχη. Μεγάλη
επιτυχία. Σε δυο μήνες έκλεισε η δισκογραφική.

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Είδε τον κόσμο για πρώτη φορά στις 5 Αυγούστου του igS8. Δεν ξετρελάθηκε στην αρχή,
αλλά τελικά αποφάσισε να μείνει και να το παλέψει. Έπειτα την είδε καλλιτεχνική φύση και
σπούδασε στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών. «Μέχρι να βγάλει το Λύ
κειο είχε ματώσει τα γόνατά του σε κάθε αλάνα της Κεντρικής Μακεδονίας, συνήθως κυνη
γώντας μια μπάλα ντυμένος στα κυανόλευκα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης.»
Μέλη κριτικών επιτροπών, προφανώς με κρυφή αδυναμία στο ανόθευτο σκωτσέζικο
ουίσκι, τον τίμησαν με επαίνους σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ. Παράλληλα με τις
σπουδές του, εργάστηκε ως ρεπόρτερ και αθλητικός συντάκτης σε διάφορα μέσα. Αποκόμι-
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σε πλούσιες εμπειρίες, αν και στο τέλος έφυγε με το ίδιο, ελαφρύ πορτοφόλι που είχε ξεκι
νώντας. Όμως, εργασιομανής όπως to ίνδαλμά του, Jeffrey "the Dude" Lebowski και πάντα
γλυκομίλητος όπως ο Colin Farrell στο «In Bruges», δεν άργησε να βρει το δρόμο του. Αυτή
την περίοδο ταλαιπωρεί (μεταξύ άλλων) το προσωπικό του μεταπτυχιακού της Δημιουργι
κής Γραφής στη Φλώρινα.

ΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ο Κώστας Καβανόζης γεννήθηκε στην Κομοτηνή το 1967. Από μικρός παρουσίασε μια ιδιαίτε
ρη κλίση στο ψάρεμα, την οποία -ευτυχώ ς- δεν παρέλειψε να καλλιεργήσει.

ΚΑΤΡΑΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Και καλά, βιογραφικό.
Με λένε Δήμητρα Κατρανιά. Αποφοίτησα αισίως από το Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολής Κα
λών Τεχνών, ΑΠΘ.
Τώρα, πρώτο έτος, Δημιουργική Γραφή.
Μου αρέσουν οι ιστορίες. Να τις παίρνω, να τις δίνω.
Με εικόνες, ήχους, συναισθήματα και λέξεις.
Αυτά προς το παρόν.
Τα υπόλοιπα ευελπιστώ να τα γράψω.

ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Η Σοφία είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και ζει στη Βέροια με σκυλιά γατιά και την οικογέ
νεια της το Βασίλη, το Δημήτρη κλπ. Είναι καθηγήτρια πληροφορικής. Της αρέσει και to πλέ
ξιμο, το ποδήλατο, οι άνθρωποι και τα ζώα.

ΚΛΙΓΚΑΤΣΗ ΜΑΙΡΗ
Η Μαίρη Κλιγκάτση γεννήθηκε χθες, γράφει για το αύριο και αναμένει στωικά δίπλα απ' το
ραδιόφωνο αντίκα της την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των Λέξεων και των
Πράξεων. Έμαθε να ξεχωρίζει τους Κοχλίες Κίνησης από τους Κοχλίες Σύνδεσης στο Πολυτε
χνείο. Τελικά ο μόνος Κοχλίας που κατανόησε -τμήμα του οποίου μελετά σε μεταπτυχιακό
επίπεδο- είναι η «Σπείρα του Ανευ». Όταν δεν σκέφτεται αυτά που δεν θέλει να σκέφτεται,
παίρνει το ΝΤΟΥέΝΤΕ (www.duendemagazine.gr) αγκαλιά και κόβει βόλτες στις πλατείες
όλων των Εξαρχείων του Κόσμου.

ΚΟΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ονομάζομαι Έλλη, από Ελένη, στον τόπο της γιαγιάς μου, τη Μερσίνα της Μικράς Ασίας έτσι
το συνηθίζανε.
Είμαι για πολλούς, δασκάλα, λένε, καλή, τα παιδιά το χαίρονται, εγώ όμως ακόμη ψάχνω
να βρώ τι ακριβώς είμαι, και, είπα να δοκιμάσω κι εδώ, στα ακριτικά μέρη, να βρω τα δικά
μου όρια και προοπτικές. Ποτέ δεν είναι αργά, νομίζω.

ΚΟΥΣΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γεννήθηκα στο σαματά του '88. Η Κλωθώ και η Λάχεση κοιτάχτηκαν με τρόμο. Η Ατροπος
μόνο μ' έπιασε απ' τη φτέρνα, με σήκωσε ψηλά και όρισε: «Θα δείχνει βάρβαρος από μακριά.
Από κοντά τρωτός. Τα πρωινά του θα ναι δύσκολα. Μα οι βραδιές με χρώμα. Οι εντολές του
αδύναμες και τα όνειρα κουρσάροι. Θα έχει άπειρα να πει, μα τρόπους θα γυρεύει. Θα δασκα
λεύει τα παιδιά και κείνον ξένοι στίχοι».
Έτσι κι έγινε.
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ΚΟΛΟΒΕΛΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Η Γεωργία Κολοβελώνη γεννήθηκε στο Βαλτινό Τρικάλων. Είναι πτυχίούχος Φιλολογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί
κευσης και επιμορφώτρια φιλολόγων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Εί
ναι πιστοποιημένη γνώστης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille και γνώστης της
ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρ
τισης στη Δημοσιογραφία και έχει ασχοληθεί ερασιτεχνικά με το ραδιόφωνο. Μιλάει άριστα
Αγγλικά και Γαλλικά, μετρίως Ιταλικά. Εσχάτως μαθαίνει Ρωσικά. Εργάζεται ως Φιλόλογος
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως επιτυχούσα του Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
του Α.Σ.Ε,Π. Ποιήματα και διηγήματά της έχουν αποσπάσει ποικίλες διακρίσεις σε πανελλή
νιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. Η πρώτη της ποιητική συλλογή «Ιστορίες με λυπημένη
αρχή» κυκλοφόρησε τον Μάρτιο 2012 από τις εκδόσεις Νέος Αστρολάβος /Ευθύνη. Γράφει
γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς· και για να ξορκίζει τους φόβους της - κυρίως τον φόβο πως
«κάποτε θα μας πνίξουν τόσα ανείπωτα λόγια».

ΚΟΥΤΑΒΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Είμαι ένα κουταβάκι που ασχολείται με το λόγο και τη γραφή. Περιπλανήθηκα αρκετά στο
ΦΠΨ της Αθήνας. Ενδιάμεσα ανέβηκα και στη σκηνή, αλήθεια καλέ με θεατές από κάτω, πειραματιζόμενο θεατρικά με την αγάπη του ερασιτέχνη. Κι όταν τον κύκλο μου έκανα, μετα
πήδησα σε άλλη τέχνη. Χρόνια τώρα βουτάω τη μουσούδα και τα πινέλα μου σε χρώματα.
Βάφω τις Τετάρτες μου κόκκινες, το σπίτι μου πολύχρωμο- κάνω τη ζωή μου ακουαρέλα,
νερό και χρώμα. Και τώρα αντί να θάβω τα γραφόμενα μου στο χώμα, τα δίνω σε κριτικά μά
τια και αυτιά, σε δημιουργικά μυαλά. Κι όταν βλέπω πως τους αρέσουν, κουνάω σαν παλαβό
την ουρά μου.

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ
Της αρέσει να σκέφτεται ιστορίες φυγής. Αγαπημένος προορισμός το Βραχάτι (χα, χα) με εν
διάμεσους σταθμούς Αθήνα, Ζευγολατιό, Αθήνα. Αγαπάει τη θάλασσα και τον ανοιχτό ορί
ζοντα. Συνηθίζει να πίνει μεσημεριανούς καφέδες στο κέντρο της πόλης και ενίοτε βραδινά
κρασάκια με φίλους χωρίς ιδιαίτερο λόγο ή κεντρικό θέμα συζήτησης. Αυτό μαστιγώνεται
συχνά γιατί το σπίτι είναι ακατάστατο, δεν έχει προλάβει να γράψει τις εργασίες, δεν κλείνει
το φερμουάρ του τζιν.

ΛΥΠΓΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γεννήθηκα με ραντεβού. Δέκα του Μάρτη έτους 1990. Ημέρα Σάββατο. Προληπτική η μάνα,
ντε και καλά να γεννηθώ Σάββατο. Στα παιδικά μου χρόνια χανόμουν συνεχώς. Μη νομίζεται
ακόμα το κάνω... Καλλιτέχνης από κούνια βλέπετε. Απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος
Νηπιαγωγών Φλώρινας και τώρα φοιτήτρια του Π.Μ.Σ Δημιουργική Γραφή. Πρόεδρος για
ένα χρόνο του Φοιτητικού συλλόγου Νηπιαγωγών Φλώρινας και γραμματέας Α' της Π.Α.Σ.Π
Νηπιαγωγών Φλώρινας για δύο χρόνια. Καλά ήταν και τα προεδριλίκια δε λέω, αλλά ήμουν
καλύτερη στο να κλοτσάω μια μπάλα (ποδοσφαίρου πάντα). Αυτό έκανα και κάνω ακόμα.
Ερασιτεχνικά από τα πέντε και επαγγελματικά από τα δώδεκα και στα δεκάξι διεθνής με τα
χρώματα της εθνικής Ελλάδος Νεανίδων. Πάντως αυτό που κρατάω στη ζωή μου είναι μια
φράση παραλλαγμένη «Όταν ήμουνα μικρή ήμουνα και παλαβή, τώρα που μεγάλωσα με
τη δημιουργική γραφή παλάβωσα...» Τα ξαναλέμε μέσα από τα πολυάριθμα βιβλία που θα
εκδώσω...!

ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Την ώρα που όλοι οι δρόμοι είχαν κλείσει από το χιόνι, η παγωνιά κοκάλωνε τα πάντα, το γνω 
στό μας «σινιάκι» είχε εμφανιστεί... τότε λοιπόν γεννήθηκα στην εξωτική Φλώρινα. Ηταν 8
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Ιανουάριου 1987· Έκτοτε προσπαθώ να αγωνίζομαι αλλά και να απολαμβάνω την ζωή. Σπού
δασα Οικονομικά τα οποία και εκτιμώ μα δεν έμεινα εκεί. Πλέον θα προσφέρω τις υπηρεσίες
μου στο Πυροσβεστικό Σώμα στο οποίο επέτυχα να περάσω προσφάτως. Από παιδί μικρό
διάβαζα ιστορίες. Πολύ συχνά μυθιστορήματα. Και η ποίηση μου άρεσε. Έπαιρνα θάρρος και
τόλμη από τα συγγράμματα που διάβαζα και επιχειρούσα και εγώ να κάνω το ίδιο. Μέχρι
που... πέρασα στο Μ.Π.Σ. δημιουργικής γραφής που ήταν όνειρο και βασική επιδίωξη το τε
λευταίο καιρό. Οι δειλές προσπάθειες μου στην γραφή ελπίζω να φανούν συμπαθητικές.

ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Την παρέδωσε εις χείρας πατρός και μητρός,
τηςΛαρίσης ποταμός, ο Πηνειός.
Τουλάχιστον έτσι πίστευε ως τα δώδεκά της.
Ναι, ναι.
' Εκτοτε χύνει μελάνι στα νερά του
ελπίζοντας μία μέρα να περπατήσει πάνω τους,
Ο Πυγμαλίων της έχει πεθάνει.

ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Το βυζαντινό εκκλησάκι του Βαρδάρη, τα ηλιοβασιλέματα της Λήμνου, ο Μαύρος Όγκος του
Έβρου, τα ληστοχώρια του Ολύμπου, μια πανσέληνο της Χιλιαδού. Οι εφιάλτες της Ομόνοι
ας. Η γραβάτα που με πνίγει ακόμα.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣ ΚΟΣΤΑΣ
«Ο Κωνσταντίνος Μοναστήρας ορεσίβιος στη καταγωγή, θαλασσινός στα μυαλά φτυαρίζει
χειμώνες και σκορπίζει καλοκαίρια. Μικρός αγάπησε μια συμφοιτήτριά του τώρα γυροφέρ
νει κάτω από τα παραθύρια της μούσας και ελπίζει σε μια ματιά της. Τίποτα παραπάνω."

ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
Η Γλυκερία Μπασδέκη γεννήθηκε στη Λάρισα και ζει στην Ξάνθη. Εξέδωσε δύο ποιητικές
συλλογές: Είναι επικίνδυνο ν' ανοίγεις την πόρτα σου σε άγνωστες μικρές (εκδ. Πλέθρον
1989) και Σύρε καλέ την άλυσον (εκδ. Ενδυμίων 2012), με χρονική διαφορά μόλις εικοσιτριών χρόνων. Η Γλυκερία Μπασδέκη δεν ζηλεύει, δεν ξιπάζεται, δεν είναι περήφανη, δεν κάνει
ασχήμιες, δεν ζητείτο συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δεν σκέφτεται το κακό για τους άλλους,
δεν χαίρει όταν βλέπει την αδικία και δεν γυμνάζεται.

ΜΠΟΥΖΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Αλκυονίδες του '68, πρώτο φως
Σαρακήνα ο τόπος, τούτο το μωρό
είπανε σαν έξαφνα μίλησε
στρατιώτες τους φθόγγους έχει.
Τώρα, κρατάω το σαρανταπεντάρι '
του χρόνου, το γεμίζω με λέξεις και
πυροβολώ. Τις σφαίρες μου τις φέρνουν
η κόρη μου, η γυναίκα μου, οι γονείς μου,
ο αδερφός μου ,οι φίλοι μου -κι έκανα πολλούς
στο μεταπτυχιακό- οι διδάσκοντες, τ' άλκιμα βιβλία
Ελπίζω κάποτε να βρω το στόχο.
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ΝΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεννήθηκα στη Φλώρινα. Μεγάλωσα με την πεποίθηση ότι υπάρχει κάτι άλλο πέρα μακριά
γι'αυτό και έτρεξα-κι ακόμα τρέχω- να μάθω όσες γλώσσες μπορούσα. Έφυγα τελικά αλλά...
γύρισα κουβαλώντας πίσω μου τον τίτλο της πολιτισμικής πληροφορικού. Κι έκτοτε τον πε
ριφέρω, στολίζοντάς τον με μεταπτυχιακά και δεύτερες σχολές. Σημαία μου; Γηράσκω αεί
διδασκόμενη. Ααα, και το κλισέ ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι: νοερό ή μη, συγγραφικό ή με τρέ
νο, σε όνειρα ή στα σύννεφα.

ΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ
Η Ιωάννα αν ήταν αριθμός, θα ήταν οπωσδήποτε αρσενικός και άρτιος. Πιθανότατα το δύο.
Αν ήταν αλγόριθμος θα ήταν φυσαλιδα. Αν ήταν γεωμετρικό σχήμα, ευθεία γραμμή. Αν έπρε
πε να γίνει λέξη, μία και μόνο λέξη, θα δυσκολευόταν να αποφασίσει. Μάλλον θα επέλεγε
κάποια με πολλά φωνήεντα και όσο το δυνατόν περισσότερους αναγραμματισμούς.
Ο χρόνος της συστέλλεται και διαστέλλεται, η ίδια διακτινίζεται από την πλατεία Συντάγ
ματος στους πρόποδες του Βέρνου, απογειώνεται και προσγειώνεται -πάντα με τη μούρη- σε
ομιχλώδη υψίπεδα, ανασηκώνεται και ύστερα παίρνει φόρα για τη μεγάλη κατεβασιά. Εντός
της.

ΞΗΡΙΔΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
«Την ιη Ιουλίου έκλεισα χρόνο στην πόλη. Δεν είμαι γηγενής, δε σπούδασα στο ΑΠΘ ούτε
συνέβη ντόπιο να παντρευτώ». Έτσι άρχιζα, πριν δυο χρόνια, το μια μέρα από τις Ημέρες.
Είναι η μόνη αμιγώς βιογραφική κατάθεση σ' όλο το διήγημα, που είχε την τύχη να εκδοθεί.
Ωστόσο, το υπόλοιπο κείμενο -το γέννημα αναγνώσεων, γραφών και της όποιας επεξεργασί
ας των εμπειριών- το μπάσταρδο έχει το ενδιαφέρον.

ΠΑΝΑΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Δηλώνω δημοσιογράφος.
Μα φτιάχτηκα για να γράφω. Κι αυτό έχω σκοπό να κάνω. Είτε αυτό ήταν το Υ, είτε η Αρβύλα,
είτε η Ζούγκλα, είτε οι Κροίσοι, είτε το κορίτσι μας, η Youropia. Κι αν έρθουν ποιήματα, διη
γήματα, ό,τι, ας έρθουν.
Αρα, μάλλον θα δηλώνω γραφιάς. Να πέφτω μέσα.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η Παπαγεωργίου Αικατερίνη είναι διδάκτορας Παιδικής Λογοτεχνίας του ΑΠΘ, κάτοχος πτυ
χίων της Νομικής Σχολής και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ και
εργάζεται ωςΔ/ντρια σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης. Έχει πάρει μέρος με ειση
γήσεις σε συνέδρια και αρθρογραφεί σε θέματα σχετικά με την Παιδαγωγική Επιστήμη και
την Παιδική Λογοτεχνία.

ΓΊΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Δάκων. Ανατράφηκε με βατικιώτικο κρεμμύδι - σε αυτό πολλοί αποδίδουν τα δακρύβρεχτα
κείμενα του. Για χάρη των σπουδών του, ντύθηκε ερυθρόλευκα και μετακινήθηκε στον Πει
ραιά. Βασανίζει και τυραννιέται στην εκπαίδευση - για τους μαθητές του ισχύει σίγουρα το
πρώτο. Ο έρωτας του για τη «Φλώρινα» ξεκίνησε τυχαία, μέσα από τις γραμμές μιας εφημε
ρίδας. Η γνωριμία πήγε καλά και το ειδύλλιο συνεχίζεται.
Χόμπι του, η συλλογή αποδείξεων διοδίων.
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΧΡΙΣΤΟΣ
(σας συνδέει με Κάιρο-με την καλή την έννοια.)
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη κατά το δίσεκτο έτος των ολυμπιακών αγώνων του Τόκιο. Δά
σκαλος μετεκπαιδευμένος στην ειδική αγωγή( σπούδασε την Αγγλική και την Αραβική χωρίς
να πάρει κάποιο πτυχίο, την μητρική γλώσσα των ονείρων του καθώς και τη γλώσσα της
φυγής και, τουλάχιστον, κατάφερε να επικοινωνεί με περισσότερο κόσμο.
Όποτε κρύωνε, ακολούθησε την πορεία των αποδημητικών. Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Ρέθυμνο-Κάιρο. Κατάντησε διευθυντής στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Κάιρου.
Στόλισε τα τείχη του με βραβεία στίχου (Α' βραβείο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης
1993 κ.ά.), ποίησης (Α' Βραβείο Κούρος Ευρωπού 2007 κ.ά.) και διηγήματος (Α' βραβείο 2005
από την Πανελλήνια Ενωση Λογοτεχνών).
Στίχουργός κατ' επάγγελμα. (Τραγούδια για μικρές εβδομάδες, Τα τραγούδια του χαμέ
νου ποιητή, Το φτερό του Δράκου κ.ά.). Χατζημανώλης, Θεοχαρίδης,Μπάσης, Θαλασσινός,
Φραγκούλης, Πρωτοψάλτη, Σόνια Θεοδωρίδου μερικές από τις «φωνές» του.
Το ταξίδι συνεχίζεται.

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Από 7 Δεκεμβρίου 2985 είμαι έξω με αναστολή. Αποφεύγω να λέω όλα όσα γνωρίζω, προ
σπαθώ να γνωρίζω τα όσα λέω και παλεύω να γράψω αυτά που δεν έχω τον τρόπο να πω.

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΩΤΗΣ
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1983. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του
Α.Π.Θ και έχω φοιτήσει δύο χρόνια στοΤμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.
Εχω πάρει μέρος σε εκθέσεις εικαστικών και κόμικς. Κείμενα μου έχουν δημοσιευτεί στο πε
ριοδικό «Επιεικώς φλέγον» και στην ηλεκτρονική σελίδα www.freakshow.gr. Το 2012 κυκλο
φόρησα την αυτοχρηματο δοτού με νη έκδοση (fanzine) «Παράδοξος ύπνος».

ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΜΑΡΙΖΑ
Γεννήθηκα το 1979 / στο Ηράκλειο Κρήτης. Το όνειρό μου είναι να κόψω το κάπνισμα. Σπού
δασα Πολιτικός Μηχανικός, για να εκδώσω μια ποιητική συλλογή. Μένω στην Αθήνα, δεν
μπορώ να διαβάσω Καντ και το παίζω ντροπαλή.

ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Η θλίψη μου είναι άνευ σημασίας - ένας μικρός καημός ιδιωτικής χρήσης. Γι αυτό τις νύχτες
τις ώρες τις μικρές, γράφω στίχους - πράγμα άφοβο για τους κρατούντες και τους - γρα
φείς. Εδώ και 48 χρόνια πλάθω μια σύμβαση με το τυχαίο. Το αναζητώ σε μέρη παγωμένα.
Επιχειρώ μια συναλλαγή σακάτικη μ' όλους που επιφανειακά με ορίζουν. Χαμογελώ και κα
θορίζομαι μόνο με ανθρώπους που είναι απλά δίπλα μου. Ζητώ να περισώσω απεικονίσεις.
Διορθώσεις. Μεταβολές. Αντιστοιχίες. Προγράμματα. Διδασκαλίες. Τεκμήρια Ιστορίας. Ίχνη.
Αναγνώσεις. Έπειτα υποδύομαι την ακροάτρια των πουλιών. Κι έτσι με εικόνες απλές προ
σπαθώ να κάνω τα λόγια τα βαριά, γλώσσα. Γίνομαι πλάνης και πλάνητας μιας ζωής. Ένα
βότσαλο ζαχαρωμένο - πάνω που θα έχεις γλυκαθεί, να σπας τα δόντια σου. Με λένε Λένα
και εξακολουθώ να χαμογελώ και να πολεμώ με όσα γύρω μου συμβαίνουν - σε πείσμα των
καιρών.
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ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Αυτό που νομίζω ότι είμαι.
Αυτό που νομίζουν ότι είμαι.
Αυτό που νομίζω ότι νομίζουν.
Αυτό που νομίζουν ότι νομίζω.
Ξυλάρμενοι στην άβυσσο.

ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Η Αγγελική γεννήθηκε ένα βράδυ του Οκτωβρίου, την ώρα που ο μέχρι τότε αήττητος ολυμπιονίκης του ύψους Βαλερί,Μπρουμέλ ακρωτηριαζόταν σε τροχαίο. Η μητέρα της πάλευε
να την ανασύρει από τη θάλασσα της θαλπωρής της είκοσι ολόκληρες ώρες. Ήταν σαφές ότι
την ήθελε πολύ, γεγονός που έθεσε τις βάσεις του αρχόμενου ναρκισσισμού της.
Από μικρή αγάπησε τις ιστορίες των ανθρώπων. Μεγαλώνοντας τις σπούδασε κιόλας.
Υπήρξε τυχερή στη ζωή της, μολονότι γνώριζε ότι «η τύχη βαριέται να κουβαλάει τον ίδιον
άνθρωπο στην πλάτη της». Τα τελευταία δυο-τρία χρόνια αισθάνεται καταβεβλημένη. Έχει
μικρή αντοχή στη στέρηση και παρά την επίφαση αυτοπεποίθησης, μάλλον είναι άτομο ανα
σφαλές και εξαρτημένο.
Παρόλα αυτά προσπαθεί. Όταν είναι σε φάση ανάρρωσης, παρακολουθεί μαθήματα δη
μιουργικής γραφής συμβάλλοντας σε αυτή τη μόδα της κειμενικής αναπαράστασης του Εγώ.
Με αυτά και με άλλα, ο καιρός περνά γλυκύτερα.

ΡΟΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Βαφτίζεται η δούλη του Θεού...Χαραλαμπία
.Όνομα να σου πετύχει...
_Τότε, βρες εσύ τη λύση
_Να την πούμε... Φωτεινή
-Όχι, όχι, φωτεινή, να την πούμε,...Κυριακή
„Πουφ, μέρα της εβδομάδας, άσε, θα ‘ναι οκνηρή
_Να την πούμε Ευδοκία, όνομα με σημασία,...
...να την πούμε Αγάπη, Ελπίδα, Ηλιογέννητη, Χρυσηίδα...
...Συ Παππού τί λες γι αυτό;
„Έχει όνομα η αυγή, η ανάσα, το πουλί,
...έχουν όνομα η αλήθεια, τα παλιά τα παραμύθια,
...όπως, όπως κι αν την πείτε
Ποιητή θα την θωρείτε.

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
Γεννήθηκα τις 3 Φεβρουάριου 1975 στιΊν Πάτρα. Μεγάλωσα ζωγραφίζοντας, διαβάζοντας
εικονογραφημένα περιοδικά και εξερευνώντας ακατοίκητα σπίτια στις γειτονιές της παλιάς
πόλης. Το 2οοο αποφοίτησα από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Έχω πραγ
ματοποιήσει τέσσερις ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής, δύο στην γενέτειρά μου και δύο στην
Αθήνα. Έργα μου βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Γράφω
κείμενα σχετικά με τη ζωγραφική και αφηγήματα. Που και που γράφω και κανένα ποίημα.
Συνεργάζομαι με το περιοδικό Αερόστατο που εκδίδει η Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε. του Υπουργείου
Παιδείας και με το περιοδικό Νέα Ευθύνη. Φοιτώ στο πρώτο έτος του Π.Μ.Σ. δημιουργικής
γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Από το 2003 διδάσκω Εικαστικά ως μόνι
μος εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ζω και εργάζομαι στην Αθήνα.

ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Γεννήθηκα στη Φλώρινα λίγα χρόνια πριν, περιπλανήθηκα αρκετά και, κάπου ανάμεσα,
σπούδασα αρχαιολογία. Τώρα πια μένω μόνιμα στην πόλη, αλλά ο νους μου ταξιδεύει διαρ-
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κώς. Για να μη χαθούν τα ταξίδια αυτά, θέλησα να τα καταγράψω δημιουργικά. Χρειάζεται
όμως τέχνη για να βάλεις λέξεις σε ταξίδια νοερά. Ήρθα λοιπόν εδώ γυρεύοντας το μελάνι
που ζωγραφίζει τα όνειρα.

ΣΠΑΡΤΑΛΗ ΑΝΝΑ
Η ΆνναΣπάρταλη γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1959* Σπούδασε στην Α,Σ.ΚX του Α.Π.Θ.
Δούλεψε ως φωτογράφος. Εξέδωσε το μυθιστόρημα «Γερνάνε οι γοργόνες;» με τις εκδόσεις
Παρατηρητής και την συλλογή διηγημάτων «Λίγο πριν από τον γάμο» με τις εκδόσεις Αγκυ
ρα. Εργάζεται στην μέση Εκπαίδευση.

ΣΠΥΡΕΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Ακούω στο όνομα Χρύσω, Χρυσώ, Χρυσούλα (και σταυραδελφούλα... κατά το δημώδες
άσμα). Δέχομαι, βεβαίως, επισκέψεις στο facebook και ως Χρυσήίς (του βασιλιά Ανήλιαγου
ερωμένη και όχιτουΑγαμέμνονα ιερά παλλακίδα). Γεννήθηκα στον Αγιο Βλάση Αιτωλοακαρ
νανίας, δίπλα στον Αχελώο και κάτω απ' τα Παναιτωλικά όρη. Την εφηβεία μου σχημάτισε η
Ναύπακτος στα ναυπηγεία ονείρων. Σπούδασα φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απέ
κτησα το δικτατορικό μου δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και από τον Οκτώβριο του
2οΐ2 σπουδάζω «Δημιουργική γραφή» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανε
πιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. Είμαι παντρεμένη από είκοσι χρονών με τον δάσκαλο Γιώρ
γο Υφαντή και μητέρα δυο παιδιών του Λίνου και της Θεοδώρας. Εργάζομαι στη Μέση Εκπαί
δευση ως φιλόλογος-σχολική σύμβουλος. Εκδόθηκαν δυο ποιητικές συλλογές μουϊηλεφάος
(2002) και Χρωματιστές Ενδείξεις (Γαβριηλίδης 2θαι). Διαβάζω ποίηση και όσα γράφονται για
την ποίηση, αρκεί να συναντώ το τραγικό της πρόσωπο.

ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεννήθηκα στη Θεσπρωτία, στις 25/09/1965. Το Δημοτικό και το Γυμνάσιο το τελείωσα κοντά
στον τόπο καταγωγής μου. Το Λύκειο και την Παιδαγωγική Ακαδημία στα Γιάννενα. Υπηρέ
τησα στο πολεμικό ναυτικό και διορίστηκα για πρώτη φορά σαν δάσκαλος στην πρωτοβάθ
μια εκπαίδευση το 1989* Υπηρέτησα σε σχολεία της Πρέβεζας, της Αιτωλοακαρνανίας, της
Δωδεκανήσου, της Λευκάδας και της Θεσπρωτίας. Έχω πέντε παιδιά. Επίσης είμαι κάτοχος,
πτυχίου Παιδαγωγικού, Νηπιαγωγών και Διετούς μετεκπαίδευσης του πανεπιστημίου Ιωαν
νίνων, Σήμερα έχω την ιδιαίτερη τιμή να είμαι Διευθυντής στο Δημοτικό σχολείο που έκανα
τα πρώτα μου βήματα.... Η αγάπη μου, για τη λογοτεχνία και την ποίηση με έφερε κοντά
σε ένα μεγάλο όνειρο [στόχο ζωής] ως μεταπτυχιακό φοιτητή στη Δημιουργική γραφή στη
Φλώρινα. Ανήσυχο πνεύμα, με πλούσια δράση σε διάφορους τομείς, παράλληλα δε, γεμάτος
εμπειρίες που κάποια στιγμή πρέπει να βρουν το δρόμο τους.,Υστη γραφή”; ...

ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΒΙΚΥ
Της αρέσει κυρίως ο χορός.

ΤΣΟΥΡΕΛΗ - ΝΙΚΗΤΑ ΕΥΗ
'Ή Ευρυδίκη Νικήτα γεννήθηκε στο Πειραιά και μετά πήρε τα βουνά. Σπούδασε Ιατρική στο
πανεπιστήμιο του Μιλάνου και ύστερα δυστυχώς έφυγε κ1 από εκεί. Για κάποια χρόνια έζησε
ανάμεσα σε ηλίανθους, τρώγοντας prosciutto και πίνοντας chianti στη Φλωρεντία, λέγοντας
ότι ειδικεύεται στη δερματολογία. Όταν παραζεστάθηκε, έκανε και μια βόλτα προς Μάντσεστερ μεριά να δροσιστεί, αλλά η βροχή την έκανε να μετανοιώσει την ώρα και τη στιγμή. Το
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2005/ αποφάσισε να γυρίσει στη πατρίδακαι από τότε εργάζεται ως δερματολόγος στην Αθήνα,
Γράφει από τότε που θυμάται τον εαυτό της. Από γονιδιακή υποχρέωση και για επίκτητη
απόλαυση".

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
σελήνη στον σκορπιό στον δωδέκατο οίκο, για όσους ξέρουν.
Για τους άλλους, Τάσος Λειβαδίτης: ο ουρανίσκος μου είναι
ένα μικρό κοιμητήρι όπου σαπίζουν
χιλιάδες ανείπωτα λόγια...
marilenaspotofa rt.wordpress.com
http://www.poiein.gr/archives/i8oo6/index.html
http://www.onestory.gr/post/23123058481 καθώς
και συμμετοχή στη συλλογή μικροδιηγημάτων #Tweet_Stories που
διανέμεται ελεύθερα στο Διαδίκτυο σε μορφή ψηφιακού βιβλίου
με άδεια Creative Commons

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Γεννήθηκα στην Ιτέα Φωκίδας τον Αύγουστο του '66. Σπούδασα νηπιαγωγός από επιθυμία
καί επιλογή. Χαίρομαι καθημερινά να ακούω τα παιδιά να μου ψιθυρίζουν ιστορίες στα αυ
τιά. Αγαπώ το χώμα και τη γη γιατί είναι μέθοδος ψυχοθεραπευτική, όπως και η δημιουργική
γραφή. Ασχολούμαι ενίοτε με την καλλιτεχνική φωτογραφία και συχνά πυκνά με την επαγ
γελματική εν καιρώ κρίσης. Φιλόμουση και πάντα ετοιμοτάξίδη. Καρδίτσα-Φλώρινα δυο
χρόνια τώρα. Είμαι τυχερή που βρίσκομαι εκεί....

ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΧΡΥΣΑ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ)
Το βαπτιστικό μέσα σε παρένθεση από άποψη.
Ακροβασία μέσα σε φαντασία και μουσική η δική μου πραγματικότητα.
Κάθε άνθρωπος, όπως και κάθε νόμισμα, έχει δύο όψεις.
Το υπερασπίζομαι.
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