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Στο τραπέζι μπροστά μου μόλις είχε προσγειωθεί ένα πήλινο μπολ με 
φάβα, όταν το τηλέφωνο χτύπησε, εκείνο το προτελευταίο Κυριακάτικο 
μεσημέρι του Ιουλίου. Ακούμπησα απρόθυμα το πιρούνι κάτω και 

αναζήτησα εκνευρισμένη τη μικρή συσκευή κάτω από το αναποδογυρισμένο 
βιβλίο μου πλάι στη χωριάτικη. Στην οθόνη αναβόσβηνε το (χριστιανικό) 
όνομα του Fool Back. Πάτησα γεμάτη απορία το πράσινο κουμπί για να δεχτώ 
την κλήση του (στα δεκαπέντε χρόνια που τον γνωρίζω είναι ζήτημα αν 
έχει σηκώσει εκείνος το τηλέφωνο να με πάρει τρεις φορές) και για μερικά 
κλάσματα του δευτερολέπτου αναρωτήθηκα ποιος πέθανε. Σίγουρα έχουμε 
πια μεγαλώσει, αλλά παραείμαστε νέοι για να  ανταλλάσουμε από τώρα νέα 
περί θανάτου παλαιών μας συμμαθητών. Καθώς έφερα το τηλέφωνο στο αυτί 
και ψιθύριζα «τι θες, ρε» στο ακουστικό, το βλέμμα μου περιπλανήθηκε από 
το μπολ με τη φάβα στην άκρη του τραπεζιού μου λίγο παρακάτω, πάνω 
στην ξανθιά αμμουδιά της Αλοπρόνοιας. Ένα ζευγάρι με μωρό ετοιμαζόταν 
να βουτήξει, δύο άντρες κάθονταν πλάι πλάι σ’ ένα παγκάκι κάτω από μια 
ομπρέλα, γαλάζια νερά λαμπύριζαν κάτω από τον κυκλαδίτικο ήλιο και, την 
στιγμή ακριβώς που ο παλιός μου φίλος από την άλλη άκρη της γραμμής μού 
ανακοίνωνε ότι η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία έγραφε στο τεύχος εκείνης της 
ημέρας για τα ΕΚΒΑΤΑΝΑ, το βλέμμα μου στάθηκε στον Δούρειο Ευρωπαίο, που 
όλη εκείνη την ώρα έλιαζε ακαμάτης τ’ αχαμνά του, αλλά τώρα, λες και είχε 
καταλάβει, γύρισε και με κοίταξε χαμογελώντας με βλέμμα που δεν μπορούσε 
να σημαίνει τίποτα άλλο από εκείνο το κλασικό «I told you so».
Η αλήθεια είναι ότι εκείνο τον βαρύ μακρύ χειμώνα 2009 – 2010, όσο η ιδέα 
πίσω από τα ΕΚΒΑΤΑΝΑ γεννιόταν και πέθαινε κάθε δεύτερη εβδομάδα και οι 
δικαιολογίες της ομάδας έδιναν και έπαιρναν, ο Δούρειος ήταν ο μόνος που 
επέμενε κρατώντας την ετοιμοθάνατη φλογίτσα εκείνης της μικρής αλλά καλής 
ιδέας αναμμένη. Είχε δίκιο; Η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και οι περίπου 1.300 
νέοι μας αναγνώστες δείχνουν να συμφωνούν μαζί του. Κατά τα λοιπά, ο 
χρόνος θα το δείξει.
Ο ενθουσιασμός που ακολούθησε το τηλεφώνημα του Fool Back, τα εορταστικά 
ουζάκια το ίδιο βράδυ και η εβδομάδα εκείνη στη Σίκινο πέρασαν όσο γρήγορα 
ήρθαν. Πίσω στην Αθήνα η ομάδα διασκορπίστηκε, οι υπόλοιποι συνέχισαν τις 
διακοπές τους κι εγώ ξεκλείδωσα το γραφείο μου πρώτη Αυγούστου. Αν δεν 
ήταν εκείνο το cd της Αρλέτας που ξαναβρήκα τυχαία στο αυτοκίνητο ενός 
φίλου, αν δεν το βούταγα και δεν φρόντιζα να το ακούω ξανά και ξανά  κάθε 
μέρα σχεδόν, ίσως να μην τα είχα βγάλει πέρα με τον καύσωνα και την ερημιά 
της πρωτεύουσας. Ο Αύγουστος σ’ αυτή την πόλη μοιάζει με πρόβα για τα 
γηρατειά: το σώμα υποφέρει, οι αναμνήσεις ταλαιπωρούν και οι φίλοι έχουν 
φύγει για ένα μέρος πιο πράσινο, πιο δροσερό, πιο χαρούμενο, θαρρείς για 
πάντα.
Τέλος πάντων, η θερμοκρασία κάπως έπεσε, οι φίλοι γύρισαν, έγινε κι ο 
Αύγουστος παρελθόν κι εγώ νιώθω ξανά όσο νέα είμαι. Έκανα μερικές 
προσπάθειες να βάλω την ομάδα ΕΚΒΑΤΑΝΑ σε μια σειρά, να τους εμπνεύσω 
μια κεντρική ιδέα για το νέο μας τεύχος. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνημάτων, 
συναντήσεων αλλά και μέσω μέιλ κάτι ψέλλιζα για φθινόπωρο, για 
φρεσκοξυσμένα μολύβια, για τις γόμες που πάντα βρίσκονται όπου υπάρχουν 
αυτά τα φρεσκοξυσμένα μολύβια, αλλά καθένας τους έκανε τελικά του 
κεφαλιού του: ο Δούρειος γύρισε από τα Δωδεκάνησα πιο θλιμμένος από ποτέ 
και δεν με άκουγε καν, ο Dr. Dark μού κατέβασε στα μούτρα το ακουστικό, ο 
Fool Back δήλωσε ότι έχει τις εμπνεύσεις μου γραμμένες, ο Σπύρος κοιτούσε 
τα λεωφορεία να κατεβαίνουν την Συγγρού και μελαγχολούσε. Όσες φορές 
προσπάθησα να βρω την everydaygeorgia στο τηλέφωνο, επιμένοντας  
να μάθω πού ήταν, η κλήση μου προωθείτο. Για πότε, άραγε;

                               Lucia

Με ένα άδειο σέικερ στην καρδιά
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Λονδίνο, Φεβρουάριος 1972

Τετάρτη, 04:30
Στο κλαμπ απόψε γνώρισα την Πάτι Μπόιντ. Είναι τρομερά αδύνατη 
και τα γόνατά της πετάνε προς κάθε κατεύθυνση με τέτοιο θράσος 
που είναι να απορείς πού βρίσκει χώρο να κοιμάται πλάι της 
κάθε βράδυ ο Τζορτζ Χάρισον. Το πρόσωπό της είναι εκνευριστικά  
μωρουδίστικο: έχει μια μύτη σαν ανάποδο τόξο και δύο τεράστια 
μπλε μάτια που σκανάρουν το χώρο νευρικά δεξιά και αριστερά. 
Δεν μπορούσα να καταλάβω αν ήταν μαστουρωμένη ή αν έψαχνε 
για το επόμενο θύμα της. Απ’ ό,τι ακούω έχουν ήδη περάσει τρία 
χρόνια από τότε που ο Χάρισον έγραψε το Something για κείνη 
και όλοι ξέρουν ότι τα μοντέλα σ’ αυτή την πόλη αξίζουμε όσο το 
τελευταίο σουξέ που έγραψε κάποιος διάσημος μουσικός για εμάς. 
Η Πάτι αρχίζει σιγά σιγά να θυμίζει σε όλους μικροπαντρεμένη 
νοικοκυρά από το Σάφολκ και η μετοχή της πέφτει πιο γρήγορα και 
από τη γέφυρα του Λονδίνου στο γνωστό νανούρισμα. Η αγωνία της 
για το επόμενο κομμάτι που θα εμπνεύσει στον σύζυγό της είναι 
δύσκολο να κρυφτεί κάτω από το περίτεχνο μέικ απ και η εμμονή 
της με τις γεωμετρικές πατέντες στα μίνι φορέματα είναι τελείως 
1967. Γεγονός που μου θυμίζει ότι πρέπει άμεσα να βρω κάποιον 
καλλιτέχνη να με κάνει μούσα του, αν θέλω να τα καταφέρω σ’ αυτή 
τη δουλειά.

04:37
Να πω βέβαια ότι όταν τη ρώτησα πώς είναι να ζεις δίπλα 
σ’ ένα Σκαθάρι που ενδέχεται να εμπνευστεί το επόμενό του 
αριστούργημα ακόμα και από τον τρόπο που τηγανίζεις την πρωινή 
του ομελέτα, η Πάτι με κοίταξε με εκείνα τα εκνευριστικά μάτια και 
μου ψιθύρισε: «Χρυσή μου, τα πόδια του μυρίζουν πολύ χειρότερα 
από όσο φαντάζεσαι».

05:11
Αδύνατο να κοιμηθώ. Σκέφτομαι ένα απομακρυσμένο αγρόκτημα 
στους λόφους της Σκωτίας, μια ιδιωτική λίμνη που πίσω από τον 
κάθε θάμνο της κρύβει και έναν ξενυχτισμένο παπαράτσο, ένα 
μεγάλο σαλόνι με πλατιές τζαμαρίες, ιδανικές για να επιτρέπουν 
στις κάμερες να απαθανατίζουν τις προσωπικές στιγμές των 
ενοίκων. Καθισμένος οκλαδόν μπροστά στο τζάκι είναι εκείνος 
με μια κιθάρα στην αγκαλιά του. Φοράει κόκκινο παντελόνι 
από πατημένο βελούδο και είναι γυμνόστηθος. Έχει ελάχιστες 
τρίχες στο πλατύ του στέρνο και με κοιτάει με λατρεία καθώς τα 
μακριά του δάχτυλα παίζουν με τις χορδές. Κάθομαι στον καναπέ 
απέναντί του και τον κοιτώ με κατανόηση γι’ αυτό τον καταιγισμό 
συναισθημάτων που του προκαλώ. Αργότερα θα νιώσει την 
ανάγκη να μ’ ευχαριστήσει για το γεγονός ότι στάθηκα η αφορμή 
να ξαναβρεί την έμπνευσή του και να πουλήσει μερικά ακόμα 
εκατομμύρια δίσκους. 

05:13
Για λίγο αποκοιμήθηκα, μα ξύπνησα έντρομη στη σκέψη του Τζον 
Λένον. Θα ήταν τελείως καταστροφικό να με ερωτευτεί αυτός ο 
βλάκας. Μουσική ευφυΐα, δεν λέω, αλλά όλοι ξέρουν ότι, μετά 
τη Γιαπωνέζα, ο τύπος είναι ανίκανος να γράψει ένα ερωτικό 
τραγούδι της προκοπής. Καταλαβαίνω ότι η βόμβα είναι ένα θέμα, 
αλλά, να πάρει ο διάολος, πεινάω από το 1969 που υπέγραψα με το 
πρακτορείο και κάθε πρωί ανανεώνω τα smokey eyes μου πριν καν 

Σελίδες από το ημερολόγιο 

μιας καθημερινής γεωργίας: 

το μόνο που έγραψε ποτέ η 

ιστορία για αυτήν ήταν ότι σε 

δύο μήνες θα γινόταν τριάντα 

χρόνων και ότι στο βάθος κάθε 

μικρού προβλήματος μπορούσε 

να βρει κρυμμένα τουλάχιστον 

άλλα τρία. 
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βουρτσίσω τα δόντια μου. Καπνίζω ό,τι μου περνάνε στα 
πάρτι και καταπίνω χαπάκια κάθε χρώματος και σχήματος 
προκειμένου να δίνω την εικόνα της προχωρημένης  και 
ευελπιστώ, όχι, απαιτώ να με ερωτευτεί ένας άνδρας που 
θεωρεί τις μακριές γάμπες προτεραιότητα σε σχέση με 
την παγκόσμια ειρήνη. Πρέπει ν’ αρχίσω να φυλάγομαι. 

Πέμπτη 06:30
Μόλις γύρισα από άλλο ένα πάρτι. Οι συνηθισμένοι 
θαμώνες, τα Σκαθάρια (απέφυγα κάθε επαφή με τον 
Λένον, όχι πως ήταν και δύσκολο, η Γιαπωνέζα τον 
έσερνε όλο το βράδυ από το βρακί της, πώς δεν βαριέται 
να συζητάει όλη την ώρα μαζί της απορώ, κάποια 
στιγμή που τους κρυφάκουσα πλάι στον μπουφέ κάτι 
του έλεγε για το Θιβέτ και εκείνος κούναγε το κεφάλι 
σαν χαζός, αναγκάστηκα να καταπιώ ένα ολόκληρο 
καναπεδάκι με ντομάτα και σπανάκι για μην αρχίσω να 
χασμουριέμαι), δυο τρεις μάνατζερ, μερικές δεκάδες 
γκρούπι, ένας δυο νέοι μουσικοί. Η Πάτι και ο Τζορτζ 
ήταν φυσικά εκεί και αυτοί. Γιατί δεν τους έχουν ακόμα 
απαγορεύσει την είσοδο σε τέτοια πάρτι, αναρωτιέμαι. 
Σίγουρα παντρεμένοι τύποι σαν κι αυτούς θα έπρεπε 
να βρίσκονται στο ψυχρό συζυγικό τους κρεβάτι πριν 
τις έντεκα, ο ένας να αναρωτιέται αν ποτέ ξανά θα 
καταφέρει να έχει πλήρη στύση και η άλλη να σχεδιάζει 
την επόμενη ανακαίνιση της ταπετσαρίας, σωστά; Παρ’ 
όλα αυτά τρίβονταν αναμεταξύ τους στο κέντρο του 
δωματίου, προσποιούμενοι ότι χορεύουν παθιασμένα 
υπό τους ήχους του «brown sugar» ενώ ο Μικ Τζάγκερ 
παραδίπλα τους κοίταγε μ’ ένα βλαμμένο χαμόγελο στα 
χείλη του στιλ «η μουσική μου είναι το κάρβουνο που 
κρατάει τη φωτιά αυτού του γάμου αναμμένη». Καλός 
μαλάκας κι αυτός, εκείνη ακριβώς τη στιγμή η γκόμενά 
του μοιραζόταν ένα τεράστιο τσιγαριλίκι με τον Μικ 

Φλίτγουντ των Φλιτγουντ Μακ και αν δεν ήμουν και η ίδια 
αρκετά ζαλισμένη θα ορκιζόμουν ότι την άκουσα να του 
εξομολογείται πως το συγκεκριμένο τραγούδι ο Μικ το 
έγραψε ως αναφορά στην πραλίνα φουντουκιού και σε 
καμία περίπτωση σε κάτι τόσο κουλ όσο η ηρωίνη. Παρ’ 
όλα αυτά η βραδιά δεν πήγε τελείως χαμένη. Γνώρισα 
τον Τρούπερ, ένα νεαρό μουσικό. Παίζει μπάσο και 
γράφει στίχους και η μπάντα του μπορεί προς το παρόν 
να είναι άγνωστη αυτή την εποχή, ωστόσο ο πάτος από 
το νούμερο ένα των τσαρτς είναι πολύ συχνά θέμα 
λίγων εβδομάδων. Συμφώνησα να βγω μαζί του αύριο για 
φαγητό.

Καπνίζω ό,τι μου περνάνε στα πάρτι 

και καταπίνω χαπάκια κάθε χρώματος και 

σχήματος προκειμένου να δίνω την εικόνα 

της προχωρημένης  και ευελπιστώ, όχι, 

απαιτώ να με ερωτευτεί ένας άνδρας που 

θεωρεί τις μακριές γάμπες προτεραιότητα 

σε σχέση με την παγκόσμια ειρήνη 
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06:32
Εννοείται πως όταν λέω «φαγητό» εννοώ ποτό και 
μαριχουάνα. Έχω να φάω δείπνο από τη γιορτή του Γκάι 
Φοκς το 1964.

Παρασκευή 23:56
Ο Τρούπερ είναι  από το Σιάτλ. Τι στο διάολο ήρθε να 
κάνει στο Λονδίνο δεν κατάλαβα, παρά το ότι πέρασα 
ένα ολόκληρο βράδυ μαζί του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι 
όταν έλεγε φαγητό εννοούσε πραγματικά φαγητό. Με πήγε 
για χάμπουργκερ. Χρειάστηκε να προσποιηθώ αλλεργίες 
προκειμένου να μην φάω. Εκείνος δεν πτοήθηκε, έφαγε 
δύο που είχε παραγγείλει για τον εαυτό του και στο 
τέλος καταβρόχθισε και το δικό μου χορτοφαγικό 
μπέργκερ. Γενικά βαρέθηκα, παρότι υπήρξαν δυο τρεις 
στιγμές που με την άκρη του ματιού μου τον είδα να 
έχει καρφωθεί στο ντεκολτέ μου: μια αρκετά υποσχόμενη 
αρχή, αν και ελπίζω να μην του πάρει μήνες μέχρι να 
κάνει το πέρασμα από τα καλοσχηματισμένα μου στήθη 
στο εξωτικό μυστήριο της ψυχής μου. Είναι γνωστό πως 
ένα ερωτικό τραγούδι, προκειμένου να μετατραπεί σε 
διαχρονικό ύμνο, πρέπει να μιλά με τέτοιο τρόπο για την 
απαλή φωνή, τις αέρινες κινήσεις, το λευκό λαιμό και την 
επιβλητική παρουσία της μούσας στα πιο πολυσύχναστα 
δωμάτια, ώστε χωρίς να το καταλαβαίνει ο ακροατής να 
του έρχονται αυτόματα στο νου τα θελκτικά της οπίσθια. 
Είναι ένα δύσκολο στοίχημα που δεν μπορεί ο καθένας 
να κερδίσει και η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι σίγουρη 
αν ο Τρούπερ διαθέτει την απαραίτητη μαεστρία για να 
το καταφέρει. Όταν τον ρώτησα τι είναι αυτό που τον 
έκανε να ασχοληθεί με τη μουσική, μου απάντησε ότι 
η σύγχρονη κοινωνία είναι ένας συμπαγής πύργος από 
σκατά και πως δεν θα ησυχάσει προτού διαδώσει αυτή 
την αλήθεια σε κάθε εφησυχασμένο καριόλη αυτής της 
ηπείρου. Άρχισα να ανησυχώ για τις εικόνες με τις οποίες 
θα συνδέσει το όνομά μου, αλλά μου απέσπασε την 
προσοχή όταν με κοίταξε  βαθιά στα μάτια και με ρώτησε 
αν η μητέρα μου ήταν Ρωσίδα.

Σάββατο 00:03
Ελπίζω να εννοούσε ότι διαθέτω την εξωτική ομορφιά της 
στέπας. Τα πολιτικά υπονοούμενα μου θυμίζουν τον Λένον 
και μόνο στη σκέψη ανατριχιάζω.

13:45
Μόλις με πήρε τηλέφωνο ο ατζέντης του Έρικ Κλάπτον! 
Είπε ότι ο Έρικ γοητεύτηκε από εμένα στο πάρτι 
του Μάτζικ Άλεξ την προηγούμενη βδομάδα και ότι 
ανυπομονεί να με γνωρίσει καλύτερα. Με κάλεσε στον 
πύργο του απόψε σε μια μικρή συγκέντρωση με λίγους 
και εκλεκτούς μουσικούς και άλλους ανθρώπους της 
διανόησης και των τεχνών. Είπε ότι δεν χρειάζεται να 
φέρω μαζί μου σταφ, θα έχει ανοιχτό μπουφέ κερασμένο 
από τον Έρικ και έτσι θα αποφύγω και τους ελέγχους των 
μπάτσων στον περιφερειακό. Τι γλυκός! Πώς μου ξέφυγε 
ότι σ’ εκείνο το πάρτι ήταν κι ο Κλάπτον παρών και με 

κοιτούσε με θαυμασμό από μακριά. Αισθάνθηκα για λίγο 
το στήθος μου να φουσκώνει από υπερηφάνεια. Ίσως 
απόψε να καταφέρω να ξεχάσω το χθεσινοβραδινό φιάσκο 
με τον Τρούπερ και να κάνω ένα βήμα πιο κοντά προς τον 
απώτατο στόχο μου, δηλαδή να απαθανατιστώ ως μούσα 
ενός μεγάλου ρόκερ. Φυσικά, το μεγάλο ερώτημα είναι αν 
ο Κλάπτον γράφει μόνος τους στίχους των τραγουδιών 
του. 

15:23
Μόλις γύρισα από το διαμέρισμα της Μόλυ που μένει 
στον δεύτερο και δουλεύει ως αισθητικός στον πάγκο 
της Κλινίκ στα Μαρκς εντ Σπένσερ. Την έπεισα να μου 
βγάλει τα φρύδια τσάμπα υποσχόμενη να διαφημίσω το 
μαγικό της τσιμπιδάκι σε κάθε κορίτσι απόψε στο πάρτι 
και απέσπασα την πληροφορία ότι ο Κλάπτον όντως είναι 
υπεύθυνος για τα λόγια των κομματιών που γράφει. Απ’ 
ό,τι μου είπε, το αγόρι της ο Στηβ μένει έναν όροφο 
πάνω από μια παράνομη γυναικολογική κλινική και ένα 
απόγευμα πριν από τρεις μήνες στην σκάλα κρυφάκουσε 
δύο κορίτσια που κατέβαιναν. Το ένα έκλαιγε γοερά και 
καταριόταν τον «σάτυρο με τα μπλε μάτια, τα πυκνά 
γένια και την μαγεμένη κιθάρα» που την κατάστρεψε και 
η φίλη της προσπαθούσε να την παρηγορήσει λέγοντάς 
της ότι τουλάχιστον υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες 
να βάλει το πανέμορφο τραγούδι που έγραψε για εκείνη 
στον επόμενό του δίσκο. Ρώτησα τη Μόλυ πώς είμαστε 
σίγουρες ότι μιλούσαν για τον Κλάπτον, αφού όλοι τους, 
με εξαίρεση τον Μακάρτνεϊ, έχουν μούσια αυτό τον 
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καιρό, αλλά εκείνη ανασήκωσε το καλοσχηματισμένο της 
φρύδι, αναστέναξε, είπε ότι δεν με είχε για τόσο αθώα 
και με συμβούλεψε να φορέσω το διάφραγμά μου απόψε. 
Θα ακολουθήσω τη συμβουλή της. Η Μόλυ ζει στο Λονδίνο 
από το ’66 και δεν υπάρχει λόγος να την αμφισβητώ. 

20:28
Έβαψα τα βλέφαρά μου με την πιο μαύρη σκιά που 
υπάρχει. Τώρα τα μάτια μου θυμίζουν δύο αχανείς 
διαστημικές τρύπες που περιμένουν υπομονετικά να 
ρουφήξουν το θύμα τους. Έλα σε μένα, αγόρι με την 
παιδική καρδιά, τα μακριά μαλλιά και τα δάχτυλα ποιητή, 
ροζιασμένα από τις μεταλλικές χορδές της κιθάρας. 
Θα σε αφήσω να κολυμπήσεις στην αργοκίνητη και 
παχύρευστη λάβα που θα γίνει η απέλπιδα προσπάθεια 
να με κάνεις δική σου και, όταν το κύμα σε ξεβράσει 
στην στεριά της απόγνωσης, θα σου χαμογελάσω ηδονικά 
προκαλώντας σε να κάνεις άλλη μια βουτιά στη φωτιά.  
Σκέφτομαι να πάω ξυπόλυτη κάτω από το μακρύ μπλε 
σατέν μου φόρεμα.

21:34
Αυτή η βρώμα η Πάτι Μπόιντ είναι εδώ, στο πάρτι του 
Κλάπτον!

21:39
Δεν βλέπω πουθενά τον Τζορτζ Χάρισον. Κοίταξα ακόμα 
και κάτω από τον μπουφέ με το αλκοόλ και τα χάπια, κι 
ας είμαστε ακόμα στην αρχή αυτής της βραδιάς.

22:56
Κατάφερα να προσεγγίσω την Μπόιντ. Ήταν όλο το βράδυ 
κολλημένη πάνω στον οικοδεσπότη μας, που δεν έχει 
ανταλλάξει ούτε μισή κουβέντα με τους υπόλοιπους 
καλεσμένους και κάθεται με το στόμα χωμένο στο αυτί 
της, αλλά ήμουν γρήγορη και την πέτυχα στα μισά του 
δρόμου για την τουαλέτα. Τη ρώτησα δήθεν ανέμελα 
πού είναι ο σύζυγός της απόψε. Με κοίταξε θλιβερά σαν 
να της θύμισα πως το πρωί ο γιατρός της την περίμενε 
για κολονοσκόπηση και αναστενάζοντας είπε: «Ο Τζορτζ 
διαλογίζεται απόψε και αργότερα έχει προγραμματίσει 
να καθαρίσει τον περιστερώνα». Πριν προλάβω να 
αντιδράσω είχε χωθεί στο μπάνιο και βαρέσει την πόρτα 
μπροστά στη μύτη μου.

23:45
Η Μπόιντ δεν έχει βγει ακόμα από την τουαλέτα. 
Αντίθετα, στις 23:15 την ακολούθησε μέσα ο οικοδεσπότης 
μας. 

23:47
Μόλις εμφανίστηκε ο Λένον με τη Γιαπωνέζα. Στάθηκαν 
στη μέση του δωματίου, διέταξαν τον μαστουρωμένο 
Ινδό που έπαιζε σιτάρ να πάψει και ανακοίνωσαν πως η 
κοινωνία μας είναι ένας συμπαγής πύργος από σκατά που 
πρόκειται άμεσα να καταρρεύσει στα κεφάλια μας αν δεν 

ασπαστούμε όλοι τις διδαχές του Ινδουισμού και δεν 
πηδηχτούμε άμεσα με τον διπλανό μας σε μια συμβολική 
κίνηση προώθησης της παγκόσμιας ειρήνης. Κάποιος 
πρέπει να τους μαζέψει.

23:49
Καθαρά από περιέργεια, γύρισα να κοιτάξω ποιος είναι ο 
διπλανός μου: ήταν ο Τρούπερ ο οποίος είχε ξεσπάσει σε 
χειροκροτήματα. Προφανώς είναι όλοι εδώ απόψε. Όλοι 
εκτός από τον Χάρισον που θα έπρεπε να ειδοποιηθεί 
άμεσα να έρθει να μαζέψει αυτό το τριμπούρδελο τη 
γυναίκα του.

23:51
Η πόρτα της τουαλέτας μόλις άνοιξε και από μέσα βγήκε 
ο Έρικ με το μούσι του σχεδόν μαδημένο και το γιακά 
της πουκαμίσας του γεμάτο κοκκινάδια από κραγιόν. 
Από πίσω του τον ακολουθούσε η κυρία Χάρισον η οποία 
προσπαθούσε να το παίξει άνετη μιλώντας (σε ποιόν, 
βρώμα; Στον αέρα;) δήθεν αδιάφορα για την ινδουιστική 
σχολή εκτροφής περιστεριών.

00:00
Έβαλα ένα ακόμα ποτό και σωριάστηκα στον καναπέ 
δίπλα στον Τρούπερ. Νιώθω απίστευτα μελαγχολική. 
Εκείνος με κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια και με ρώτησε 
ποια είναι η άποψή μου για την παγκόσμια ειρήνη. Δεν 
απάντησα, μόνο αναστέναξα κουρασμένα και τον ρώτησα 
με τη σειρά μου αν είχε καμιά καλή ιδέα για το ποια λέξη 
θα έκανε πιασάρικη ομοιοκαταληξία με το Georgia. Μου 
χαμογέλασε καθησυχαστικά και με την άκρη του ματιού 
μου τον είδα να κατεβάζει το φερμουάρ του κόκκινου 
παντελονιού του.

00:11
Τελικά η Μόλυ είχε δίκιο σχετικά με το διάφραγμα.

Μόλις εμφανίστηκε ο Λένον με τη 

Γιαπωνέζα. Στάθηκαν στη μέση του 

δωματίου, διέταξαν τον μαστουρωμένο 

Ινδό που έπαιζε σιτάρ να πάψει και 

ανακοίνωσαν πως η κοινωνία μας είναι 

ένας συμπαγής πύργος από σκατά που 

πρόκειται άμεσα να καταρρεύσει στα 

κεφάλια μας αν δεν ασπαστούμε όλοι 

τις διδαχές του Ινδουισμού και δεν 

πηδηχτούμε άμεσα με τον διπλανό μας 

σε μια συμβολική κίνηση προώθησης της 

παγκόσμιας ειρήνης
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Τέλη Ιουλίου, η στάση στάζει ιδρώτα και απ’ τα μανίκια 

μας τρέχουν τα τελευταία περισσεύματα υπομονής. 

Περιμένουμε το λεωφορείο να μας πάει κάπου στην πόλη, 

που θα μπορούμε ελεύθερα να μετράμε αντίστροφα μέχρι 

την ημερομηνία που αναγράφεται στο μικρό ορθογώνιο 

εισιτήριο. Είναι γνωστό, ότι τα μπαρ της Αθήνας απ’ 

τα μέσα Ιουλίου και μετά, λειτουργούν ως αίθουσες 

αναμονής. Είναι χώροι, όπου ο καθένας αναγγέλλει 

προορισμούς και αν ακούσεις προσεχτικά, καταλαβαίνεις 

ότι όταν το κορίτσι δίπλα σου λέει τζιν, εννοεί 

Κυκλάδες, ενώ όταν λέει μοχίτο εννοεί Δωδεκάνησα. 

Προς το παρόν όμως περιμένουμε απλά στη στάση να 

περάσει το Α2. Όταν τελικά φτάνει, αντικρίζω αυτούς 

που δε μετράνε αντίστροφα για κάποια ημερομηνία. 

Το μπάνιο τους δεν ισοδυναμεί με τον αριθμό μιας 

Πύλης στο λιμάνι του Πειραιά. Το μπάνιο τους είναι η 

απογευματινή διαδρομή του λεωφορείου. Α2, Ακαδημία – 

Βούλα (μέσω Λεωφ. Αμφιθέας). Το Α2, απόγευμα 

Ιουλίου, παραδίδει μαθήματα γεωγραφίας με μόλις 1€. 

Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Αλβανία, Νιγηρία, 

Άγνωστο. 

Ένας φίλος πριν λίγο καιρό περιέγραφε ότι κάποιο 
βράδυ στην Πατησίων, σταμάτησε στο φανάρι 
δίπλα σ’ ένα τρόλεϊ. Κοίταξε μέσα και είδε ότι ήταν 

γεμάτο μόνο με Αφρικανούς. Σκέφτομαι ότι αν το τρόλεϊ 
στην Πατησίων ήταν ένα απ’ τα παλιά κίτρινα σαράβαλα, 
μπορεί και να διέκρινες κάπου εκεί μέσα, εκείνο τον 
ωραίο Πολωνό, τον Καπισίνσκυ. Ή αν ήταν τραμ, ίσως, 
ανάμεσα στα λαϊκά στρώματα, σε Πακιστανούς, μαύρους 
και Άραβες, να ξεχώριζες τον Σελίν, να παρατηρεί 
αηδιασμένος και αιωνίως φευγάτος. Όλα αυτά βέβαια, 
αν ο χρόνος δεν έπαιζε κάποιο ρόλο, αφού σήμερα 
οι συγγραφείς δε συχνάζουν στα ίδια μέρη με τους 
περιθωριακούς. Τώρα, παρουσιάζουν τα βιβλία τους στα 
κεντρικά βιβλιοπωλεία, συνοδεία γαλλικού καφέ και 
καταξιωμένων παραγόντων της πολιτιστικής ζωής. Με ή 
χωρίς ωραίους συγγραφείς όμως, οι μετανάστες γεμίζουν 
τα τρόλεϊ και τον ηλεκτρικό. Οι αυτόχθονες (ή όσοι 

τουλάχιστον θεωρούν εαυτούς τέτοιους) βολεύονται με 
ταξί, μετρό και τα γιωταχί τους. Η Γώγου γράφει πια γι’ 
αυτούς, που δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τις λέξεις της. 
«Πάνω – κάτω. Πάνω – κάτω η Πατησίων. 
Η ζωή μας είναι η Πατησίων»

Στο Α2, οι μετανάστες που κολυμπάνε στη Βούλα, τον 
Άλιμο και τη Βουλιαγμένη μισοκοιμούνται στις θέσεις. 
Κουρασμένοι απ’ τον ήλιο και την αλμύρα μετράνε 
αντίστροφα μόνο μέχρι το επόμενο μεσημέρι. Τους 
παρατηρώ. Μια γυναίκα με δύο παιδιά. Ζαΐρ ή Νιγηρία, 
σκέφτομαι. Κοτσιδάκια και περίεργα πιασμένα μαλλιά. 
Μπροστά τους κοιμάται κάποιος, προφανώς προερχόμενος 
απ’ τα ανατολικά, φορώντας μπλούζα Acropolis και 
καφέ σαγιονάρα οικοδομής. Δυο Αλβανάκια μιλάνε 
κάπως πιο δυνατά στη γαλαρία. Ασημένιες αλυσίδες 
και κουρέματα με τσουλούφια. Δύο ξανθοί άντρες, με 
έντονη θηλυπρέπεια, ντυμένοι εξεζητημένα, αν όχι 
αλλόκοτα, ανταλλάσσουν ψιθύρους. Οι μετανάστες του 
2010 ντύνονται χωριάτες του 1960 ή επαρχιώτες του 1990. 
Αλλάζουν δυο και τρία λεωφορεία για να φτάσουν στις 
παραλίες της Αττικής. Κοιμούνται σε ημιυπόγεια στην 
Κυψέλη και στα ξενοδοχεία του Γιώργου Ιωάννου στα 
πέριξ της Ομόνοιας και την Αγ. Κωνσταντίνου. Άγνωστοι 
μεταξύ αγνώστων, ψωνίζουν σε αυτοσχέδια παντοπωλεία 
στις κάθετες της Αριστοτέλους και στα κινέζικα του  
Μεταξουργείου. Η Συνοικία το Όνειρο, το 2010, μιλάει 
περίεργες γλώσσες και μυρίζει άγνωστα μπαχάρια. 
Σε ένα απότομο φρενάρισμα, το κεφάλι του κοιμισμένου 
ακουμπάει με δύναμη στο παράθυρο. Ξυπνάει 
χαμογελώντας. Χαζεύει λίγο το τσίρκο της Συγγρού που 
τρέχει ακούραστο νύχτα μέρα. Οι τραβεστί περιμένουν 
μέσα σε παρκαρισμένα τζιπ, καλλιτέχνες με τροπικό 
μαύρισμα ποζάρουν στις αφίσες των σκυλάδικων, 
φωτεινές ταμπέλες υπόσχονται μπλε νέον sex, δεκάδες 
ενοικιάζεται σε τεράστια πανό γεμίζουν τους ορόφους. 
Ύστερα αποκοιμιέται ξανά, ευτυχισμένος, με το αλάτι να 
βαραίνει τα μάτια. 

Λίγα χρόνια πριν, στο στρατό, πέρασα για ένα διάστημα 
απ’ το δεύτερο γραφείο. Μέσα στα καθήκοντά μας ήταν 

A 2
Σπύρος Παπαδόπουλος
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να συνεννοούμαστε με το λιμενικό για 
τους λαθρομετανάστες που έφταναν 
απ’ την Τουρκία μέσα σε βάρκες, καΐκια 
και φουσκωτά. Καταγράφαμε σε χαρτιά 
τους αριθμούς και τις εθνικότητες που 
πιάστηκαν τη νύχτα. Θυμάμαι κόλλες 
χαρτί γεμάτες με «Αφγανοί 15» και 
«Πακιστανοί 22» και «Μπαγκλαντές 
4» (αυτό άκλιτο). Που και που δεν 
καταλάβαιναν την εθνικότητα κάποιου 
θαλασσοδαρμένου και γράφαμε 
«Άγνωστοι 2». Άλλες φορές, όταν 
ζορίζονταν με τον προσδιορισμό, τους 
έβγαζαν όλους Αφγανούς. Δε βαριέσαι, 
όλοι αυτοί μοιάζουν, θα πρέπει να σκέφτονταν. 
Έτυχε ένα μεσημέρι να βρεθώ εκεί που τους κρατούσαν. 
Ένα μικρό δωματιάκι με κάτι στρώματα πεταμένα στο 
πάτωμα. Πέρασα μπροστά απ’ τη μισάνοιχτη πόρτα και 
τους είδα για λίγα δευτερόλεπτα. Ήταν εφτά - οχτώ 
άτομα, ο ένας πάνω στον άλλο. Μακριά παντελόνια, 
βρώμικα καρό πουκάμισα, σκούρα μαλλιά και χωρίστρες 
στο πλάι. Με κοίταξαν ταυτόχρονα. Με είδαν με τη στολή, 
ποιός ξέρει τι περίμεναν. Τα μάτια τους έμοιαζαν μικρά, 
σωστές κουμπότρυπες, λες και χάνονταν μες στο κεφάλι. 
Τα βλέμματα τους ήταν ολόιδια. «Αφγανοί» είπε κάποιος 
πίσω μου. Θα τους κατάλαβε απ’ την απελπισία που 
κρεμόταν απ’ τις μικρές μαύρες κόρες. 
Μερικές μέρες μετά, σε κάποια θρησκευτική γιορτή, 
μου έλαχε να κουβαλήσω μια εικόνα, μαζί με άλλους 
τρεις φαντάρους, στους δρόμους του λιμανιού. Την 
κρατούσαμε σαν επιτάφιο, στους ώμους. Θυμάμαι 
το πλήθος των ντόπιων να σταυροκοπιέται καθώς 
περνούσαμε. Άνθρωποι που νοικιάζουν δωμάτια ή πουλάνε 
καφέδες, σουβλάκια, σουβενίρ, μπλουζάκια και αλκοόλ 
στους δυτικούς τουρίστες που ξερνούν τα ξημερώματα 
στις γωνίες, λίγα μέτρα απ’ τη σκοπιά. Τους θυμάμαι 
να σταυροκοπιούνται στη θέα της εικόνας. Ίδρωνα, 
Ιούλιο μήνα μέσα στη στολή και σκεφτόμουν τις μικρές 
μαύρες κόρες των απελπισμένων. Ίδρωνα και κοιτούσα 
τις γριές έξω από μαγαζιά με τα εποχιακά είδη και τις 
ομπρέλες θαλάσσης να σπεύδουν να δουν την εικόνα. 
Νόμιζα πως θα βουλιάζαμε μαζί, θρησκευόμενοι ντόπιοι 
και σιχτιρίζοντες φαντάροι, μέσα σε αυτό το πηγάδι 
που είχανε για μάτια οι Αφγανοί. Νόμιζα πως αξίζαμε 
να βουλιάξουμε μαζί, μια για πάντα, μέσα σ’ αυτή 
την άβυσσο. Κάποτε, την αυτοκριτική μου, διέκοψε ο 
Ταξίαρχος. Στητός και περήφανος, σχολίασε κάτι για τον 
τρόπο που περιφέραμε την εικόνα - επιτάφιο. Ήθελα να 
του πω, κι εσύ στο πηγάδι κύριε Ταξίαρχε. Βαθιά, πολύ 
βαθιά, στον πάτο.  

Μέσα Αυγούστου, διαβάζω ένα κείμενο της Μ. Τζιαντζή 
με τίτλο «έγκλημα κάτω απ’ την Ακρόπολη» (Πριν 17/8/10 
- http://blo.gr/2ei). Το παιδί, Αφγανάκι κι αυτό, γυρνάει 
αιμόφυρτο, με τα ρούχα του σκισμένα. Τα κλάματά του 
ξυπνάνε τους άστεγους και λαθραίους γονείς. 
Μέσα Αυγούστου, βλέπω σε κάποια εφημερίδα μια 

φωτογραφία απ’ τον Έβρο. Μια πινακίδα που γράφει 
«Νεκροταφείο λαθρομεταναστών». Από πίσω ένα χωράφι 
και ο ομαδικός τάφος. Στις σωρούς με τα χώματα 
μοιάζει ασυναίσθητα να ψάχνω τα δύο κορίτσια με 
τα κοτσιδάκια, τον μισοκοιμισμένο Πακιστανό ή τους 
άντρες που στριμώχνονταν στο μικρό δωματιάκι. Όμως 
στην πραγματικότητα, δεν θα μάθω ποτέ, ποιοί είναι 
αυτοί πίσω απ’ την πινακίδα. Δε θα συλλαβίσει κανείς το 
όνομά τους. Όπως και στο στρατό, θα παραμείνουν σκέτα 
νούμερα δίπλα σε εικασίες σχετικά με την καταγωγή τους. 
Τέλη Αυγούστου, σε κάποιο ραδιόφωνο, ο υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη αναλύει το σχέδιο του για το 
ιστορικό κέντρο. Θέλω να ξεράσω πάνω στο νηφάλιο ύφος 
του υφυπουργού, καθώς γεμίζει το μικρόφωνο με ωραία 
λογάκια για το μεταναστευτικό και την κατάσταση του 
κέντρου της Αθήνας το 2011. 
Σκέφτομαι, ότι οι σημερινοί φαντάροι, αντί για εικόνα, 
θα έπρεπε να κουβαλάνε την πινακίδα. Σαν επιτάφιο 
στους ώμους, «Νεκροταφείο λαθρομεταναστών». Αλλιώς, 
ας μην κουβαλάνε τίποτα. Αλλιώς, ας τραγουδάνε για την 
Κυψέλη, ας λένε ζεϊμπέκικα για την Πέτρου Ράλλη. Αλλιώς, 
ας πορεύονται σιωπηλοί. 
Ας ακούγεται μόνο η Γώγου, που ανεξαρτήτως μήνα ή 
εποχής, εξακολουθεί να γράφει γι’ αυτούς που δε θα τη 
διαβάσουν ποτέ.
«Έχει το χρώμα των Πακιστανών η μοναξιά 
Και μετριέται πιάτο – πιάτο 
μαζί με τα κομμάτια τους 
στον πάτο του φωταγωγού» 

Οχτώ και μισή, μέσα Ιουλίου, το Α2, κάνει τέρμα στην 
Ακαδημία. Τα δύο κοριτσάκια και η γυναίκα απ’ τη Νιγηρία 
ή το Ζαΐρ στήνονται σε μια άλλη στάση να περιμένουν 
κάποιο επόμενο λεωφορείο. Απ’ την γυαλιστερή τσάντα 
που κουβαλάει η γυναίκα, ξεπροβάλλει, καθώς περπατάει, 
ένα ροζ μπρατσάκι. Το κορίτσι με τα κοτσιδάκια το 
χώνει ξανά μέσα, μην πέσει. Το κορίτσι με το ροζ 
μπρατσάκι, σε λίγα χρόνια, γαζέλα σε στίβους και 
πασαρέλες ή ετοιμόρροπο εμπόρευμα σε κάποια γωνία 
της Ευριπίδου. Το κορίτσι με το ροζ μπρατσάκι, σε λίγα 
χρόνια, το απαραίτητο διαφορετικό συστατικό για 
κάποιο τηλεοπτικό reality ή ένας σωρός χώμα σε κάποιο 
χωράφι κάπου στον Έβρο. Χωρίς όνομα ή τόπο. «Αφγανή» 
λέει κάποιος πίσω μου. Τί κι αν είναι μαύρη; Όλοι αυτοί 
μοιάζουν. Όλοι ξένοι είναι.

A 2
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Αναγνώστης: Αγαπητέ Δρ. Νταρκ, γύρισα από τις διακοπές μου 
–είχα πάει για πέντε μέρες στο πατρικό μου στο Χαλκούτσι– μόλις 
χθες και διαπίστωσα ότι τα πράγματα πάνε ακόμη χειρότερα 
από τότε που έφυγα. Το μαγαζί που δούλευα έκλεισε και ψάχνω 
να βρω το αφεντικό μου να μου δώσει την αποζημίωση. Βρήκα 
κομμένο το ρεύμα και το νερό και η πιστωτική μου κάρτα 
ακυρώθηκε. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έκλεισε και το 
ψιλικατζίδικο της γειτονιάς μου που μου έδινε τσιγάρα βερεσέ. 
Με αυτά τα δεδομένα, θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις:  
1) Πώς θα βγω απ’ αυτό το τέλμα; 2) Πριν φύγω, έλεγαν ότι  
το Σεπτέμβριο θα γίνει χαμός, θα βγει ο κόσμος στους δρόμους, 
αλλά εγώ δεν βλέπω τίποτα να γίνεται ακόμη. Μήπως εσύ βλέπεις 
κάτι που δεν βλέπω εγώ;

Γιώργος Χαμένος

Δρ. Νταρκ: Δεν φτάνει, μικρέ αχάριστε, που πήγες διακοπές, 
έχεις και ηλίθιες απορίες. Λοιπόν, θα απαντήσω στα ερωτήματά 
σου, γιατί σήμερα είμαι στις καλές μου. 1) Αποδείχθηκε ότι 

dr. Νταρκ

συνήθε ις

ερωτήσε ις

αναγνωστών

Ο Δρ. Νταρκ γεννήθηκε στην Ομόνοια από γονείς 

μετανάστες: η μητέρα του ήταν ρουμανο-αλβανικής 

καταγωγής και ο πατέρας του Πακιστανο-αφγανός. 

Μαθήτευσε κοντά σε μάγους της φυλής Αγκαντάμπουα 

στην Κουμουνδούρου και ολοκλήρωσε το πρώτο του 

σύγγραμμα για την απελπισία μετά από επτά ολόκληρους 

μήνες μαθητείας κοντά στο γκουρού της απελπισίας 

Αρισάουα στην Πατησίων. Εργάστηκε για πρώτη φορά 

στο περιοδικό «Οι ορμές της δεκαεξάχρονης», το οποίο 

εξέδιδε κάποιος συνταξιούχος καθηγητής Λυκείου, 

στη στήλη αναγνωστών. Μετά την έκδοση του πρώτου 

τεύχους, κυκλοφόρησε η φήμη ότι δεκαεξάχρονες 

εμφανίζονταν ξαφνικά σε καφενεία όπου έπαιζαν τάβλι 

συνταξιούχοι και σήκωναν επιδεικτικά το μπλουζάκι 

τους, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό των 

καρδιακών επεισοδίων στην πρωτεύουσα. Αυτό το 

φαινόμενο αποδόθηκε στη στήλη αναγνωστών του 

περιοδικού κι έτσι ο εκδότης τον απέλυσε. Μετά άρχισε 

να εργάζεται σε περιοδικά για μεγαλύτερα κοριτσάκια 

και απόκτησε πανελλήνια φήμη. Οι κατηγορίες για 

μαζικές αυτοκτονίες δεκατριάχρονων αγοριών που του 

αποδόθηκαν δεν αποδείχθηκαν ποτέ. Σήμερα συνεχίζει 

την καριέρα του από το διαδίκτυο και ζει με τις δώδεκα 

γυναίκες του και τα εκατόν τέσσερα παιδιά του σε μια 

γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικών στον Άγιο Παντελεήμονα, 

όπου βρίσκεται και η ιντερνετική του έδρα.
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ζούσες πάνω από τις δυνατότητές σου. Πώς τολμάς, 
ενώ δουλεύεις υπάλληλος καταστήματος, να κάθεσαι 
με αναμμένο το φως και να τραβάς το καζανάκι; Δεν 
θα σχολιάσω καθόλου, βέβαια, το ότι κάπνιζες κιόλας· 
πώς να μην κλείσει το ψιλικατζίδικο με πελάτες σαν 
και σένα; Το μόνο που σου απέμεινε είναι να βρεις έναν 
τοκογλύφο για να σου δανείσει τα χρήματα που χρωστάς 
και να σου δώσει πολύτιμες συμβουλές για το πώς θα τον 
ξεπληρώσεις. Θα χάσεις βέβαια την αξιοπρέπειά σου, 
αλλά, έτσι όπως κατάντησες, τι να την κάνεις; Χρήσιμες 
συμβουλές θα βρεις και στον ιστότοπο του ΔΝΤ. 2) Εγώ 
βλέπω τον κόσμο έτοιμο να βγει στους δρόμους. Μόλις 
γυρίσει και ο τελευταίος από τις διακοπές, θα βγουν όλοι 
μαζί στο δρόμο· για επαιτεία, όμως, γιατί επανάσταση 
δεν βλέπω ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Ό,τι και να λένε, 
ακόμα υπάρχει η ελπίδα του ρουσφετιού. 

.....................................................................................

Αναγνώστης: Τσίφτη Δρ. Νταρκ, έχω μια απορία που δεν 
μ’ αφήνει να κοιμηθώ και αποφάσισα να σου γράψω για 
να μου τη λύσεις, ώστε να ησυχάσω κι εγώ λιγάκι. Όλο 
το καλοκαίρι δούλευα γκαρσόνι στη Σαντορίνη και έμενα 
αρκετές ώρες κάτω από τον ήλιο. Δεν κατάφερα όμως, 
ακόμη και μετά από 6 μήνες, ν’ αποκτήσω το μαύρισμα 
του πρωθυπουργού μας και των συνεργατών του. Τους 
είδες τι ωραίο μαύρισμα έχουν όλοι; Και αυτό μόνο με 
40 μέρες διακοπές. Πώς τα κατάφεραν; Εγώ τι πρέπει να 
κάνω;

Τάκης Αφελίδης

Δρ. Νταρκ: Καταρχήν, μικρέ μου καθυστερημένε, 
λυπάμαι για τις απορίες σου και τα προβλήματα που σου 
δημιουργούν. Αν δεν θέλεις να βασανίζεσαι, μια καλή 
αρχή θα ήταν να μην ξανανοίξεις την τηλεόραση. Όσο για 
το μαύρισμα, το πρόβλημα είναι ότι δούλευες γκαρσόνι 
στη Σαντορίνη. Του χρόνου να πας για δουλειά στην 
Πάρο και να δουλέψεις σε ενοικιάσεις κανό. Μόνο έτσι 
θ’ αποκτήσεις το μαύρισμα που θέλεις. Επίσης, στείλε 
mail στο γραφείο του πρωθυπουργού, για να ρωτήσεις 
τι μάρκα ήταν το αντιηλιακό που χρησιμοποιούσε. Σε 
τέτοιες απορίες απαντάνε. 
Πάντως, μη ζηλεύεις το μαύρισμα των πολιτικών. 
Προπονούνται για το μαύρισμα που θα φάνε στις 
επόμενες εκλογές. Αυτό, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς 
να το αποκτήσεις, εκτός αν βάλεις υποψηφιότητα για 
βουλευτής. 

.....................................................................................

Αναγνώστης: Φίλτατε Δρ. Νταρκ, είμαι ένας μανιώδης 
καπνιστής και σου στέλνω αυτό το γράμμα, για 
να διαμαρτυρηθώ έντονα γι’ αυτό που συμβαίνει. 
Απαγορεύτηκε το κάπνισμα σε όλους τους δημόσιους 
χώρους, αλλά όχι στις μεγάλες πίστες και στα καζίνα. 
Εμείς που δεν συχνάζουμε σε κανένα από τα δύο 

παραπάνω μέρη, γιατί να μην καπνίζουμε; Δεν το βρίσκεις 
άδικο; Τι παιχνίδι παίζεται πίσω από τις πλάτες μας;

Τάκης Θεριακλίδης

Δρ. Νταρκ: Κανένα παιχνίδι, μικρέ μου συνομωσιολόγε, 
δεν παίζεται πίσω από τις πλάτες μας. Πρόκειται για την 
επανάσταση του αυτονόητου και σ’ αυτή την περίπτωση. 
Δεν βλέπεις ότι εσύ που πας στις ταβέρνες και στα 
μπαράκια δεν έχεις κανένα ντέρτι να πνίξεις; Το πολύ 
πολύ να πας με την παρέα σου και ν’ ακούτε ο ένας τα 
προβλήματα του άλλου. Σιγά το πράμα. Ο άλλος, όμως, 
που πάει στη Βανδή για ν’ ακούσει από τα χειλάκια της 
τον πραγματικό πόνο της κοινωνίας, πώς θα το κάνει 
αυτό χωρίς τσιγάρο; Πιστεύεις ότι η μεγάλη αυτή αοιδός 
θ’ ανεχτεί να της πετάξει ο κουστουμάτος καλάθια με 
λουλούδια, αν δεν κρέμεται το τσιγάρο από τα χείλη του; 
Επιπλέον, εσύ θα τη βγάλεις με 20 ευρώ το άτομο, ενώ 
ο άλλος θα κάνει τουλάχιστον 1.000 ευρώ λογαριασμό. 
Δεν είναι άδικο να έχετε και οι δύο τα ίδια δικαιώματα; 
Από την άλλη, εσένα δεν σου είναι τίποτα ν’ αφήσεις το 
ποτάκι σου στη μπάρα και να βγεις έξω από το μπαρ για 
ένα τσιγάρο. Φαντάζεσαι όμως αυτόν που έχει ποντάρει 
10.000 ευρώ στο 28 κόκκινο; Πώς ν’ αφήσει την μπίλια να 
γυρίζει και να βγει έξω για τσιγάρο; Ή μήπως έχεις την 
απαίτηση να πει στον κρουπιέρη του μπλακ τζακ «σε 
παρακαλώ μην τραβάς χαρτί τώρα, γιατί πάω έξω για 
ένα τσιγάρο»; Επιπλέον, κανείς δεν σου απαγόρεψε να 
συχνάζεις κι εσύ σ’ αυτά τα μέρη, αν επιμένεις σ’ αυτή 
την κακή συνήθεια. 



χαρτί
ήχος
μπάλα
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Η καλοκαιρινή περίοδος, τουλάχιστον στα 

δικά μου μάτια, εάν εξαιρέσει κανείς τις 

δύο βδομάδες άδειας που κατά μέσο όρο μάς 

αναλογούν, δε διαφέρει πλέον σε τίποτα από 

τη χειμερινή. Ίσως η αρρωστημένη ζέστη και η 

συνακόλουθη -υπερφυσική ώρες ώρες- εφίδρωση, 

να είναι κάτι ακόμη που τις διαφοροποιεί. 

Αλλά για κάποιον, σαν την αφεντιά μου, που 

ιδρώνει χειρότερα και από μηχανοδηγό σε 

«καρβουνιάρη», ανεξαρτήτως σαιζόν, ούτε αυτό 

είναι ικανό να αποτρέψει την ταύτιση. 

Κι όμως, κάτι διαφέρει. Κι αυτό είναι η 

έλλειψη συνεπούς και συνεχόμενης αθλητικής 

δραστηριότητας που θα δώσει νόημα και ουσία 

στην βαρετή καθημερινότητα του «δουλειά 

σπίτι, σπίτι δουλειά». Αν είμαστε τυχεροί, οι 

απανταχού φίλαθλοι, ένα μήνα μουντιάλ, 15 

ημέρες ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, 

παλιότερα κανά ευρωμπάσκετ, και για τους 

πιο σκληροπυρηνικούς, στίβος και Ολυμπιακοί 

Αγώνες. Αυτά είναι που μπορούν να μας 

κρατήσουν ζωντανούς.  

Υ πάρχει, ωστόσο, μια μερίδα ανθρώπων που δεν 
πτοούνται ούτε από τη δουλειά, ούτε από τη ζέστη, 
ούτε από την έλλειψη μπάλας. Επιπλέον, αδημονούν 

για την έλευση του αχνιστού αττικού (συνηθέστατα) 
Ιουλίου, ενίοτε και Αυγούστου, όχι για τα μπάνια του 
λαού, αλλά ούτε και για τα κορίτσια με τα αέρινα 
φορέματα και τους μυρωδάτους κόρφους. Καλά, για το 
τελευταίο δεν ορκίζομαι…

Τα περίεργα με αυτή την one of a kind φυλή δε σταματούν 
στα ανωτέρω. Η πύρινη λαίλαπα του καλοκαιρινού ήλιου 
δεν τους πτοεί. Αυτοί θα φορέσουν τη μαύρη στολή 
τους και θα ξεχυθούν την κατάλληλη ημέρα, μαζικά, με 
θρησκευτική ευλάβεια, προς το χώρο λατρείας. Αυτή 
η μία ημέρα (αν έχουν ρέντα μπορεί και δύο!), τους 
αρκεί για να περιμένουν ανυπόμονα την έλευσή της και 
όταν πια αυτή παρέλθει, να τη συζητούν, ίσως και για 
μια ζωή! Πρόκειται για τους άπλυτους, αντίχριστους, 
μαλλιάδες, αναιδείς και προκλητικούς χεβιμεταλάδες. 
Τους metalheads που φαίνονται να έχουν ξεμείνει από 
μια άλλη εποχή και που από τις μυρμηγκότρυπες που 
φωλιάζουν το χειμώνα (μικρά club των 1000 ατόμων), 
εμφανίζονται, ξεχύνονται και συνωστίζονται, κατά 
χιλιάδες, το καλοκαίρι στις αρένες και στις αλάνες που 
τους πασάρουν για συναυλιακούς χώρους ολκής. 

Πάνε χρόνια από τότε που κι εγώ για πρώτη φορά βίωσα 
αυτό το συναίσθημα, της ακατάσχετης προσμονής για τη 
μεγάλη συναυλία. Του ανείπωτου ενθουσιασμού από την 
ώρα αγοράς του εισιτηρίου ως την είσοδο στο γήπεδο, 
για την έναρξη του φεστιβάλ. Αυτό δεν άλλαξε ούτε και 
φέτος, όπου, από τον Απρίλιο που αγόρασα τα εισιτήριά 
μου, αδημονούσα να δω τους Big Four (Metallica, Slayer, 
Megadeth, Anthrax), τους Rammstein, αλλά και τον 
Αρμενολιβανεζαμερικανό θεούλη Serj Tankian. Κι εκτός 
από μένα, χιλιάδες άλλοι. Όπως διάβασα και σε πολιτική 
εφημερίδα σε μια ανασκόπηση των μουσικών δρωμένων 
του καλοκαιριού, μόνο η συναυλία των Big Four (και των 
Rammstein συμπληρώνω εγώ), συγκέντρωσε μαζικά το 
κοινό αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αφοσίωση 
των οπαδών στο είδος και τους εκφραστές του, σε 
αντίθεση με τα λοιπά μουσικά γεγονότα. 

Μού έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση αυτή η αφοσίωση 
των ανθρώπων με τα παρόμοια με τα δικά μου μουσικά 
γούστα, σε αυτή τη μουσική και σε όλες τις μορφές 
εξωτερίκευσής της. Θυμάμαι να κατεβαίνουμε με φίλους 
στα δισκάδικα του κέντρου και στο Μοναστηράκι και 
να αγοράζουμε βινύλια σχεδόν «χωρίς αύριο». Να 
αμφιταλαντευόμαστε ποιος θα πάρει τι και πόσους 
δίσκους μπορούμε να «χωρέσουμε» σ’ ένα χαρτζιλίκι. Να 
τρέχουμε να αγοράσουμε τις κατάλληλες κασέτες ήχου, 
ώστε να αντιγράψουμε τα LP και να τα ακούσουμε στο 
δρόμο για το σχολείο ή το φροντιστήριο και, βέβαια, 
για να ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες με τους 
υπόλοιπους πιστούς. Να αγωνιζόμαστε να βρούμε την πιο 
προβοκατόρικη μπλούζα, με τις πιο καλοσχεδιασμένες 

...σαν επίσκεψη στην τουαλέτα

μελαγχολεί, κι ας μην το θέλει, ο Fool Back



�� εκβάτανα

νεκροκεφαλές και τους πιο ευδιάκριτους ανάποδους 
σταυρούς. 

Αν και θέλω να θεωρώ εαυτόν χεβιμεταλά, μέλος 
και μέρος αυτής της στρατιάς των ιδρωμένων, 
μαλλιαρών, μπυροποτών, στέκω ώρες ώρες άναυδος 
στην επιλογή μου να βρίσκομαι στην Αθήνα (ή, ακόμη 
χειρότερα, στη Μαλακάσα) την 17η Αυγούστου του 2010, 
στριμώχνοντας ανάλογα την -πάντα όχι αρκετή- άδειά 
μου, οργανώνοντας την αναχώρηση και την επιστροφή 
μου από τα θερινά θέρετρα του Αιγαίου κ.ο.κ. Μήπως δεν 
είμαι αρκετά ώριμος, έχοντας μεγαλώσει πια πολύ για 
τέτοια απονενοημένα διαβήματα; Μήπως δε ζήσω άλλη 
17η Αυγούστου για να τη σπαταλώ στη Μαλακάσα; Όσο 
ψάχνω την απάντηση στα ανωτέρω, παραγγέλνω από το 
διαδίκτυο την limited edition έκδοση του νέου CD του 
Tankian που θα βγει σε κανά μήνα. Ε όχι, διάολε! Ο Serj 
είναι θεός κι εγώ πιστός οπαδός. Και ναι, καμία άλλη 17η 
Αυγούστου δε θα είναι σαν κι αυτή!

Καταλήγω πως έτσι θα έπρεπε να βιώνονται πράγματα 
τόσο σημαντικά και μεγάλα, όπως η μουσική. Κι εδώ είναι 
που προσπαθώ να καταλάβω τους άλλους. Όλους αυτούς, 
συνομηλίκους μου και μη, οι οποίοι αντιμετώπιζαν και 
αντιμετωπίζουν την ακρόασή της ως επίσκεψη στην 
τουαλέτα. Και αυτό, δυστυχώς, όχι ως εκδήλωση φυσικής 
ανάγκης -πράγμα που θα ήταν, εκτός από ευκταίο, και 
κατανοητό-, αλλά ως κοίταγμα του ειδώλου τους στον 
καθρέφτη πριν την μπαρότσαρκα. Μία τελείως άνευρη, 
σχεδόν χυδαία, προσέγγιση, που δεν ταιριάζει, νομίζω, σε 
μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση του ψυχισμού μας. 

Χαρακτηριστικό και πρόσφατο παράδειγμα, 
συμπαραθερίστρια νεαρής ηλικίας η οποία αξίωνε με 
στόμφο και πυγμή την ισότητα στον μάταιο τούτο κόσμο, 
απαντώντας στην ερώτηση «τι μουσική ακούς;», με κάτι 
σαν «ακούω Nitro (FM!), jazz (!!), lounge, Ρεμοειδή (αυτό 
δεν το είπε, μα το υπονόησε σαφώς)» κλπ. 

Τι διάολο απάντηση είναι αυτή; Σαν το επάρατο και 
αποστειρωμένο «εθνική Ελλάδος», στην ερώτηση «τι 
ομάδα είσαι;». Απάντηση σχιζοφρενική και «ελλειπτική», 
αλλά απολύτως αντιπροσωπευτική της πλαδαρότητας 
με την οποία συμπεριφερόμαστε σε καταστάσεις που θα 
έπρεπε να μας ξεσηκώνουν, να μας εμπνέουν, να μας 
κεραυνοβολούν. Δυστυχώς, η νοοτροπία fast food, μετά 
το φαγητό έχει πλέον κατακρεουργήσει και τη μουσική 
και συνεχίζει. 

Με τούτα και με κείνα νομίζω πως θα ανάψω την πίπα 
μου, θα βάλω ένα ποτό και θα κοιτάξω προς το χαζοκούτι. 
Έχει ξεμείνει στη ΝΕΤ, από τις αρχές Ιουλίου, ελέω 
μουντιάλ. Έχω ένα προαίσθημα ότι αργά ή γρήγορα ο 
αξιότιμος κ. Rob Gordon (John Cusack) και οι συνεργάτες 
του, θα δώσουν σάρκα και οστά σε κάποια από όσα 
προσπαθώ να πω, στην πολλοστή επανάληψη, του 
ανεπανάληπτου High Fidelity. 

Καλή θέαση…
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του Αρσίνοου

Ο ι Βάνδαλοι ήταν ένα ανατολικογερμανικό φύλο 
που εισέβαλε στην ευρωπαϊκή ιστορία με το σπαθί 
του και έφτασε μέχρι την Καρχηδόνα. Οι Βάνδαλοι 

δεν ήταν ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο βίαιοι από 
τόσα άλλα ευρωπαϊκά φύλα που ράντισαν με αίμα 
τους παλιούς ευρωπαϊκούς θρόνους, διαμορφώνοντας 
τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Ωστόσο, ένα από τα 
χαρακτηριστικά τους απομονώθηκε κι έγινε επίθετο 
πολλούς αιώνες μετά τον αφανισμό τους: όταν 
κατάκτησαν τη Ρώμη, κάπου στα μέσα του 5ου αιώνα 
μ.Χ., οι Βάνδαλοι φάνηκαν ιδιαίτερα καταστροφικοί 
με τα μνημεία της ρωμαϊκής τέχνης. Οι ιστορικοί του 
καιρού τους αναφέρουν ότι αυτή η στοχευμένη βία 
οφειλόταν στην πεποίθηση των επιδρομέων ότι τα αρχαία 
αγάλματα έχουν ψυχή, η οποία τους απειλεί. Στα τέλη του 
18ου αιώνα, ο επίσκοπος του Μπλουά Ανρί Γκρεγκουάρ 
πρότεινε τον όρο για να περιγράψει μετά βδελυγμίας 
τις καταστροφές που προξένησαν στα γαλλικά μνημεία 
της τέχνης οι φανατικοί της γαλλικής επανάστασης. 
Ωστόσο, και αυτοί οι τελευταίοι γκρέμιζαν τα μεσαιωνικά 
αγάλματα «βλέποντας» σ’ αυτά την πετρωμένη απειλή της 
επιστροφής των λαομίσητων βασιλέων. 

Στους δικούς μας δύσκολους καιρούς, ο αθλητισμός 
φορά τη λεοντή του και βγαίνει στο δρόμο. Η βία, 
που κάθε βδομάδα ανανεώνει το ρεπερτόριό της, ας 
μην εκθρέψει τον ταρτουφισμό μας: κάτι βλέπουν οι 
εγκέφαλοι των «ανεγκέφαλων» σ’ αυτό έναντι του 
οποίου επιτίθενται. Κατ’ εξοχήν δημοφιλές άθλημα το 
ποδόσφαιρο, δεν αποτελεί μόνο χρυσωρυχείο για τους 
παράγοντες και τους πάσης φύσεως επαγγελματίες και 
τυχοδιώκτες που συνωστίζονται γύρω του, αλλά και πεδίο 
έντονων φαντασιακών προβολών της μάζας. Αμέτρητες 
ζωές σημασιοδοτούνται από τη μέθεξη των «οπαδών» 

σε αυτό που ονομάζουν ομάδα «τους». Ατομικές και 
συλλογικές αξίες παίρνουν σιγά σιγά το δρόμο από τον 
πραγματικό χωρόχρονο σ’ ένα σύμπαν όπου η δυσκολία 
της πραγματικότητας ανακουφίζεται από την ισχύ της 
μονομέρειας. Η δικαιοσύνη, αυτό το αστικό και τόσο 
τυραννικό για τον άνθρωπο των ενστίκτων θηρίο, 
μεταμορφώνεται σε ατομικό αγαθό που μπορείς να 
καταναλώσεις όπου θέλεις, χωρίς συνέπειες. 

Στους εύπορους καιρούς, η φαντασιακή μέθεξη του 
οπαδού αναλώνεται στις συζητήσεις με την παρέα και 
στην (τηλε)θέαση των αγώνων· το ποδόσφαιρο παραμένει 
αυτό που είναι σε πρώτο επίπεδο: παιχνίδι μεταξύ 
αθλητών. Όμως, σε χαλεπούς καιρούς, ο οπαδός ζητά 
από την ομάδα του κάτι περισσότερο: την επιστροφή 
μιας εικόνας του εαυτού του που δεν βλέπει πια στον 
εσωτερικό του καθρέφτη, μια νέα ισχύ. «Η εγκληματική 
επίθεση ενάντια στον πολιτισμό δεν είναι παρά η 
άλλη όψη ενός εγκληματικού πολιτισμού», γράφει ο 
Κλοσσόφσκι. Η αποκήρυξη του βανδαλισμού στο όνομα 
της λογικής και του πολιτισμού εξασφαλίζει στη βία μια 
αέναη ασυλία: όσο οι άλλοι θρηνούν τους νόμους που 
παραβιάστηκαν, τόσο εμείς δικαιωνόμαστε που τους 
παραβιάσαμε. Η βία είναι μια πιθανότητα που η λογική 
δεν μπορεί να εκμηδενίσει.  

Είναι προφανές ότι η καταστολή αστοχεί συνήθως όταν 
καλείται να προστατεύσει τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό. 
Ακόμη και αν κάποτε γίνει αποτελεσματική, τότε η βία 
θα βρει άλλους δρόμους και θα συνεχίσει να υπάρχει. Η 
ορδή δεν έχει χρώμα, δεν έχει σχήμα, δεν έχει προορισμό: 
αναγεννάται συνεχώς μέσα από την ανάγκη μας για 
μεροληψία, μέσα από την επιθυμία μας να σηκωθούμε 
όρθιοι και να πούμε «εμείς».    

Το βράδυ της 24ης Αυγούστου, οπαδοί του 

Πανιωνίου εισέβαλαν στο γήπεδο της ομάδας τους, 

στη Νέα Σμύρνη, και έσπασαν, έκαψαν, έσκαψαν 

ό,τι πρόλαβαν. Η αφορμή ήταν η παραχώρηση 

του γηπέδου στην ΑΕΚ προκειμένου να το 

χρησιμοποιήσει για ένα βράδυ, στο πλαίσιο των 

ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της.  Όσοι έσπευσαν να 

χρησιμοποιήσουν τον όρο «βανδαλισμός» για να 

χαρακτηρίσουν το παραπάνω γεγονός, πήραν από τη 

λέξη λιγότερα απ’ όσα θα μπορούσε να τους δώσει.
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Τ η μέρα που ο Φερνάντο Πεσσόα μεταφερόταν στο 
νοσοκομείο της Λισσαβόνας όπου έμελλε να αφήσει 
την τελευταία του πνοή (στα 1935, σε ηλικία 47 

ετών), άφηνε πίσω του ένα ξύλινο μπαούλο ατμόπλοιου με 
27.543 χειρόγραφα. Έφεραν 86 διαφορετικές υπογραφές: o 
εκκεντρικός ερημίτης άφηνε ένα ανεκτίμητο θαλάμι, μια 
απέραντη ποικιλία από κείμενα, ικανή να θρέψει πολλές 
γενιές φιλολόγων και πάσης φύσεως αναλυτών. Ανάμεσά 
τους, ένα είδος «ημερολογίου καταστρώματος», ό,τι ο ίδιος 
ονόμασε «Βιβλίο της Ανησυχίας». Σκόρπιες καταγραφές, 
χωρίς σαφές σχέδιο πορείας, αλλά με σαφή τίτλο και 
δεδομένο συγγραφέα, το ημι-ετερώνυμο του Πεσσόα 
Μπερνάρντο Σοάρες. Τρεις δεκαετίας φρενήρους μοναξιάς 
και στοχασμού ξεδιπλώνονται μέσα από τις σελίδες ενός 
βιβλίου που θέλει τον εαυτό του ατελή, αντιφατικό, 
απροσχημάτιστο. 
Το «Βιβλίο της Ανησυχίας» έγινε σιγά σιγά ο προνομιούχος 
εξώστης με την καλύτερη θέα στον ωκεανό Πεσσόα. 
Φιλόσοφοι, μεταφυσικοί, ψυχαναλυτές, πολιτικοί αναλυτές, 
κριτικοί λογοτεχνίας, αστρολόγοι, αποκρυφιστές, ιστορικοί 
της λογοτεχνίας, μαθηματικοί έχουν σκύψει κατά καιρούς 
απ’ αυτόν τον εξώστη, μετά την παράδοσή του στο κοινό, 
κάπου στα 1982. Ανάλογα με τις προθέσεις και τα εργαλεία 
του, ο καθένας έκανε και τις δικές του ανακαλύψεις : 
κείμενα που προστέθηκαν σε άλλα κείμενα, καθιστώντας τον 
Πεσσόα έναν προνομιούχο τόπο υποδοχής εξερευνητικών 
αποστολών. 
Τι συμβαίνει με τον Πεσσόα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
της λογοτεχνίας του που δεν μας επιτρέπουν να τον 
προσπεράσουμε; Μετά την τεχνική και ιδεολογική 
ολοκλήρωσή της (με την δημιουργία του εργατικού 
κινήματος), η βιομηχανική επανάσταση έδωσε στον κόσμο 
μια νέα, σφύζουσα εξωτερικότητα. Η σκέψη αναζήτησε 
το αντίρροπο: μια νέα εσωτερικότητα. Με την ίδια ζέση, 
στοχαστές, επιστήμονες και καλλιτέχνες κινήθηκαν προς 
την κατεύθυνση της χαρτογράφησης και του αποικισμού 
του ανθρώπινου εσωτερικού «κόσμου». Η γλωσσολογία, 
η ανθρωπολογία, η ψυχανάλυση, η αυτοματική γραφή, ο 
σουρεαλισμός, αλλά και το σύνολο των γνωστικών και 
αποκρυφιστικών συστημάτων καλλιεργήθηκαν σχεδόν 
εξαντλητικά. Ο άνθρωπος νοήθηκε σαν ένα κλειστό 
σύμπαν, γεμάτο από μυστικά. Στις πύλες κάθε σύμπαντος, 
είτε πρόκειται για το γαλαξιακό, είτε για το ψυχικό, το 
συναίσθημα που διακατέχει τον εξερευνητή είναι ένα: η 
Ανησυχία. 
Η Ανησυχία που περιμένει τον αναγνώστη του Πεσσόα δεν 

οδηγεί σε ανακούφιση: στο τέλος του έργου ελλοχεύει 
η επί(από)γνωση ότι δεν μπορεί να υπάρχει τέλος, αφού 
δεν υπάρχει αλήθεια. Ο Πεσσόα δεν έζησε τη ζωή ενός 
συγγραφέα που οργανώνει το επόμενο βιβλίο του, αλλά 
τη ζωή ενός ζωντανού συγγραφέα. Έγραψε επειδή ήταν 
ζωντανός, όχι για να κερδίσει τη ζωή. Γύρισε τη πλάτη 
του στην εξωτερικότητα και αφοσιώθηκε στις μεταβολές 
που αυτή η εξωτερικότητα μπορούσε να επιφέρει στην 
εσωτερικότητά του. Η αποδεκτή εξωτερικότητα στο έργο 
του είναι κυρίως τα περιβόητα ετερώνυμά του: προσωπεία 
της φαντασίας του που συντρόφευαν λίγο ή περισσότερο 
πιστά τις εσωτερικές του διαδρομές, τις μισοφωτισμένες 
από το πυρσό της συνείδησης. Pessoa σημαίνει «πρόσωπο, 
προσωπείο» στα πορτογαλικά.  Ο συγγραφέας ξεκίνησε 
το ταξίδι στο εσωτερικό του από το ίδιο του το όνομα Η 
αμφιβολία του για την ύπαρξη του άλλου καταγράφεται 
με ενάργεια στις σελίδες του Βιβλίου του. Ένας μαιτρ 
του σολιψισμού; Ανησυχία, Αγωνία, Αμφιβολία, Aνία, 
Απροσδιοριστία, Αποτυχία. Ποιος φοβάται πια τις λέξεις; 
Στα πρόσωπα της Απραξίας, ο Pessoa ανακαλύπτει 
ανθρώπινες αναλογίες που τον αφορούν: στις γριές 
θείες του που ρίχνουν πασιέντζες ή πλέκουν βελονάκι, 
στις ακίνητες  μεσαιωνικές γκραβούρες, στις σιλουέτες 
των γιαπωνέζικων ταπισερί. Στη συνύπαρξη βλέπει μια 
μεταφυσικά νοσηρή παρόρμηση. Η απώλεια της υπαρξιακής 
μοναξιάς τον αναστατώνει. Τι ανατρεπτική ειρωνεία για μια 
κοινωνία που αποθεώνει την επικοινωνία και την άμιλλα… 
“Θα’θελα η δραστηριότητά μου στη ζωή να συνίστατο κατά 
κύριο λόγο στην εκπαίδευση των άλλων να αισθάνονται 
όλο και περισσότερο για δικό τους λογαριασμό και όλο 
και λιγότερο σύμφωνα με τη δυναμική των κοινωνικών 
νόμων”, γράφει. Από τη σεξουαλική επιθυμία αρνείται τη 
νομοτέλεια της αναπαραγωγής, τη μίμηση των στερεοτύπων. 
«Στον σωματικό έρωτα αναζητούμε την ηδονή μας με 
τη μεσολάβηση ενός ξένου κορμιού. Στον έρωτα που 
διακρίνεται από την σεξουαλική πράξη, αναζητούμε την 
ικανοποίησή μας με τη μεσολάβηση μιας δικής μας ιδέας 
που έχουμε σχηματίσει για κάποιον. Ο αυνανιστής, αν και 
κοινωνικά απόβλητος, είναι για την ακρίβεια η τέλεια 
έκφραση της ερωτικής λογικής. Είναι ο μόνος που δεν 
εξαπατά κανέναν, ούτε τον εαυτό του ούτε άλλον». 
Τι συμβαίνει με τον Πεσσόα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
της λογοτεχνίας του που δεν μας επιτρέπουν να τον 
προσπεράσουμε; Η Ατέλεια. Το «Βιβλίο της Ανησυχίας» 
είναι ένας ύμνος στην Ατέλεια, στην Ανικανότητα, στην 
Αποκαρδίωση. Πόσο ανθρώπινες διαβάζονται αυτές οι 
λέξεις μετά από έναν αιώνα εντατικής στοχοθεσίας και 
καταναλωτισμού.  Ο συγγραφέας του βλέπει σε κάθε 
αριστούργημα μια χαμένη ευκαιρία για τελειότητα. Όχι, 
συμπεραίνει, η τελειότητα δεν είναι για μας. «Μέσα σ’ 
αυτό το αφηρημένο άθροισμα εντυπώσεων που αποτελεί 
τη δραστηριότητα της ψυχής» η προσπάθεια για την 
τελειότητα είναι μάταιη ελπίδα. 
Τα αναρίθμητα φωτισμένα παράθυρα τις νύχτες των 
μεγαλουπόλεων πληροφορούν τον διεισδυτικό διαβάτη για 
την πραγματικότητα του κόσμου. Κι αυτός ο κόσμος δεν 
είναι ο κόσμος του Πεσσόα, είναι ο κόσμος όλων μας. 

Το τρίτο από τα εννέα

Φερνάντο Πεσσόα : Το βιβλίο της ανησυχίας

Υπάρχουν καράβια που τραβούν για τόσα λιμάνια, 

μα ούτε ένα για λιμάνι που η ζωή δεν είναι επώδυνη 

Εννέα βιβλία που θα ‘πρεπε να αρχίσεις, 
αλλά δεν θα ‘πρεπε να τελειώσεις
προτείνει ο Φώτης Βλαστός
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Η τρομοκρατία της βλακείας

Έχουμε πόλεμο… 
         μην το ξεχνάς, μωρό μου
Ποτέ δεν ένιωσα απειλή στο άκουσμα των ονομάτων 

Επαναστατικός Αγώνας, Σέχτα Επαναστατών, 

Συνομωσία Πυρήνων της Φωτιάς. Ποτέ δεν φοβήθηκα 

το μηδενιστικό μένος τους και ποτέ δεν με ανάγκασαν 

ν’ αλλάξω τα σχέδιά μου, την καθημερινότητά μου. 

Δεν συμφωνώ με την τρομοκρατία και την καταδικάζω 

όπως και οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι 

μεγαλοεπιχειρηματίες, οι τραπεζίτες, οι προστάτες 

του πολίτη… Αυτοί όμως είναι και οι πιθανοί της 

στόχοι, οπότε η δικιά μου καταδίκη περισσεύει. Δεν 

αποτελώ στόχο, γι’ αυτούς είμαι ένας απλός –ίσως 

αποπροσανατολισμένος– πολίτης. Συμφωνώ δεν 

συμφωνώ με τις ενέργειές τους, δεν τους νοιάζει 

καθόλου. Όπως αυτοί δεν αποτελούν απειλή για μένα, 

έτσι δεν αποτελώ κι εγώ απειλή γι’ αυτούς. Έτσι, 

αυτή η τρομοκρατία, ο ένοπλος αγώνας, με απασχολεί 

μόνο όταν γίνεται κάποιο χτύπημα και για μερικές 

μέρες όλοι ασχολούνται μ’ αυτό και με την οργάνωση 

που αναλαμβάνει την ευθύνη.

Κ αθημερινά, όμως, με απασχολεί ένα άλλο είδος 
τρομοκρατίας, του οποίου αποτελώ το βασικό 
στόχο: η τρομοκρατία της βλακείας. Αυτή η 

τρομοκρατία στοιχειώνει τον ύπνο μου, με αναγκάζει 
ν’ αλλάζω συνεχώς το πρόγραμμά μου, απειλεί τη 
σωματική και ψυχική μου υγεία. Είναι το πιο επικίνδυνο 
είδος τρομοκρατίας: είναι οργανωμένη, αλλά δεν έχει 
οργανώσεις με εντυπωσιακά ονόματα· στρατολογεί 
εύκολα τα μέλη της και κανείς δεν την καταδικάζει· τα 
χτυπήματά της είναι πολλαπλά και καθημερινά, αλλά ποτέ 
δεν δημοσιεύονται. Τα θύματά της δεν πέφτουν νεκρά από 
σφαίρες, αλλά καταρρακώνονται ψυχικά και οδηγούνται 
στην κοινωνική απομόνωση. 
Τι είπες; Δεν παρατήρησες ποτέ κάτι τέτοιο; Πιστεύεις ότι 
υπερβάλλω; Τότε, για ρίξε μια ματιά στο διπλανό σου την 
ώρα που βγαίνεις από το σπίτι για να πας στη δουλειά. 
Είναι μετανάστης, από το Πακιστάν μάλλον. Πηγαίνει στη 
δουλειά του ή σκοπεύει να σου κλέψει το πορτοφόλι την 
ώρα που εσύ σκέφτεσαι αν θα έχεις και αύριο δουλειά; 
Μήπως είναι αυτός που θα δουλεύει αύριο στη θέση σου 
με το μισό μισθό σου; Δεν φτάνει που ήρθε ακάλεστος 
στη χώρα σου, θέλει και δικαιώματα. Ανεβαίνεις στο 
λεωφορείο. Για ρώτα τον οδηγό γιατί οδηγεί με απότομα 

Βαγγέλης Κατσιφός
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φρεναρίσματα και γκάζια, λες και κουβαλάει πατάτες 
και όχι ανθρώπους. Ύστερα παραπονιούνται ότι δεν 
πληρώνονται αρκετά. Μια μερσεντές τού κλείνει το 
δρόμο κι αυτός φρενάρει απότομα βρίζοντας θεούς και 
δαίμονες. Ο οδηγός της μερσεντές τού γνέφει «μισό» 
και σταματάει να πάρει τσιγάρα. Φοράει ακριβά ρούχα, 
αυτός σίγουρα δεν πηγαίνει στη δουλειά του. Πρέπει 
να είναι από εκείνα τα λαμόγια που άνοιξαν επιχείρηση 
με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία έφαγαν και 
φοροδιαφεύγουν από πάνω. Σίγουρα έχει γνωριμίες με 
πολιτικούς. «Πώς αγόρασες τη μερσεντές, ρε;» θέλεις 
να του φωνάξεις. Το λεωφορείο έχει φρακάρει, κι εσύ 
κατεβαίνεις και παίρνεις ταξί. Ο ταξιτζής ακούει τέρμα 
λαϊκά, καπνίζει και θέλει να σου πει τον πόνο του: 
δουλεύει δώδεκα ώρες τη μέρα, αγόρασε την άδεια του 
ταξί με δάνειο και τώρα το επάγγελμα ανοίγει. «Μα δεν 
μας σκέφτεται καθόλου το κράτος;» σου λέει. Σιγά μην 
τον λυπηθείς. Βγάζει ένα σωρό λεφτά και δεν θέλει να 
πληρώνει φόρους. Ας γίνει πρώτα άνθρωπος και μετά να 
παραπονιέται. Φτάνεις στη δουλειά σου αργοπορημένος 
και το αφεντικό σε κοιτάει λες και του σκότωσες τη 
μάνα. Πάλι εκνευρισμένος είναι, η δουλειά δεν πάει καλά 
και ετοιμάζει απολύσεις. Μάλλον χτυπάει και για σένα η 
καμπάνα. Μπορεί να προσλάβει δύο νέους για να κάνουν 
τη δουλειά σου και να πληρώνονται και οι δύο με τα μισά 
απ’ όσα παίρνεις εσύ, σου λέει. Θυμάσαι δέκα χρόνια 
πριν, όταν ήσουν νέος στην εταιρεία. Τότε έβγαιναν 
κέρδη, αλλά το αφεντικό ήταν πάλι εκνευρισμένος και 
πάλι απέλυε κόσμο όποτε του κάπνιζε. Ζητάς άδεια 
για να πας στην εφορία. Πρέπει να τακτοποιήσεις κάτι 
εκκρεμότητες και η εφορία δουλεύει τις ώρες που 
δουλεύεις κι εσύ. Το αφεντικό σε κοιτάει λες και του 
ζητάς μέρος από την περιουσία του, αλλά σου δίνει την 
άδεια. Στον γκισέ ο υπάλληλος θέλει να σε τρελάνει γιατί 
σου λείπει μια φωτοτυπία. Πρέπει να πας έξω από το 
κτίριο να τη βγάλεις, αυτός δεν μπορεί. Ο αργόσχολος. 
Ποιον είχε μέσον και τον έβαλε σ’ αυτή τη θέση για να 
ταλαιπωρεί εσένα; Κι ύστερα παραπονιούνται που τους 
κόβουν το μισθό και θέλουν και συμπαράσταση από πάνω. 
Καλά να πάθουν. Γυρνάς και αυτός που είναι πρώτος 
στην ουρά δεν σ’ αφήνει να δώσεις τη φωτοτυπία για να 
ξεμπερδεύεις. Βιάζεται, λέει, γιατί πρέπει να γυρίσει στο 
σχολείο. Δάσκαλος. Άλλος αργόσχολος κι αυτός, είκοσι 
ώρες τη βδομάδα δουλεύει. Γι’ αυτό είναι τόσο χάλια η 
εκπαίδευση. Όλους αυτούς εσύ τους πληρώνεις, για να 
κάθονται. Επιστρέφεις στο γραφείο και το αφεντικό σού 
δίνει να διεκπεραιώσεις μια υπόθεση που θα σε αναγκάσει 
πάλι να μείνεις μέχρι το βράδυ στη δουλειά. Πρέπει να 

οργανώσεις ένα ταξίδι για γιατρούς. Γι’ αυτά τα λαμόγια 
που τα κονομάνε από τις φαρμακευτικές εταιρείες, 
παίρνουν φακελάκια όταν σε βρουν στην ανάγκη και από 
πάνω κάνουν και μηδενικές φορολογικές δηλώσεις. Πρέπει 
να τους κλείσουν όλους φυλακή. Κάποια στιγμή μπαίνει 
στο γραφείο ο δικηγόρος της εταιρείας. Ακριβό κουστούμι 
και χρυσά μανικετόκουμπα. Έχει έρθει για γεύμα εργασίας 
με το αφεντικό σου. Άλλα λαμόγια και οι δικηγόροι, ένα 
σωρό λεφτά βγάζουν. Καλά τους είπε ο Πάγκαλος ότι 
αν λένε ότι βγάζουν χίλια ευρώ το μήνα, καλύτερα να 
γίνουν γκαρσόνια. Το αφεντικό σου, πριν φύγει, σου λέει: 
«Δουλειές υπάρχουν, άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν 
δεν υπάρχουν». Κανένα σχόλιο. Το βράδυ γυρίζεις στο 
σπίτι, τρως κάτι και ανοίγεις την τηλεόραση. Βγαίνουν 
στην οθόνη οι πολιτικοί, μαυρισμένοι από τις διακοπές 
τους, και σου επιβεβαιώνουν τις νοσηρές σκέψεις που 
έκανες κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε στρατολογούν, 
σου ενδυναμώνουν τον κοινωνικό φθόνο. Φταίνε όλοι 
γύρω σου για τα σκληρά αλλά απαραίτητα μέτρα που 
πήραν, για να μπορούν να διατηρούν τα προνόμιά τους. 
Οι εκπαιδευτικοί φταίνε για τα χάλια της εκπαίδευσης 
και οι γιατροί για τα χάλια της υγείας. Οι δικηγόροι, 
οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί είναι λαμόγια που δεν 
πληρώνουν φόρους και διογκώνουν το δημόσιο χρέος. 
Οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονται χωρίς να παράγουν 
έργο και γι’ αυτό πρέπει να τους κοπεί ο μισθός. Τα 
εργοστάσια τα κλείνουν οι αριστεροί συνδικαλιστές 
και γι’ αυτό οι εργάτες μένουν χωρίς δουλειά. Μην 
ακούς φωνές διαμαρτυρίας, κανείς δεν θέλει να σε 
προστατέψει. Μόνο αυτοί ενδιαφέρονται για το καλό 
σου, αυτοί οι «καινούριοι» και αδιάφθοροι πολιτικοί, 
που μόλις τώρα κατάλαβαν ότι κάτι πάει λάθος και 
προσπαθούν να το διορθώσουν. Όλοι οι άλλοι κάνουν 
πάρτι στην πλάτη σου. 
Τώρα, με αυτή την τελευταία σκέψη, πήγαινε στον 
καθρέφτη και κοίτα τον εαυτό σου βαθιά στα μάτια. Τι 
βλέπεις; Έχεις τη διάθεση να λιντσάρεις όλους τους 
δημοσίους υπαλλήλους και να χώσεις φυλακή γιατρούς 
και δικηγόρους; Σ’ ευχαριστεί η  διαπόμπευση των 
φοροφυγάδων; Θέλεις να γίνουν λάστιχο όλες οι δουλειές 
για να μην έχει πια χώρο για συνδικαλιστές; Πιστεύεις 
ότι «μια δικτατορία μάς χρειάζεται» και στηρίζεις αυτή 
που υπάρχει ήδη; Σε βολεύει να κοιτάζεις το δέντρο και 
όχι το δάσος; Αν ναι, τότε έχεις γίνει κι εσύ μέλος της 
τρομοκρατίας της βλακείας, του πιο επικίνδυνου είδους 
τρομοκρατίας, χωρίς να το καταλάβεις. Είσαι κι εσύ ένας 
τρομοκράτης της βλακείας, έτοιμος για αλλεπάλληλα 
χτυπήματα… κι ο στόχος σου είμαι εγώ.
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αποχαιρετισμός στα δέντρα

Α ν και βρίσκεται ριζωμένο στις απαρχές της 
ιστορίας μας και της γλώσσας μας, αν και ζει 
περισσότερους αιώνες από μας, το δέντρο έχει 

μια ημερομηνία γέννησης. Τα πρώτα δέντρα, όπως τα 
εννοούμε σήμερα, πρέπει να φύτρωσαν εδώ από κάπου 370 
εκατομμύρια χρόνια, καταγόμενα από αρχαίους προγόνους 
(βρύα και φτέρες) που, με τη σειρά τους, είχαν μόλις 
ξεμυτίσει από την επιφάνεια των νερών 130 εκατομμύρια 
χρόνια πριν. Πρόσφατα ανακαλυφθέντα απολιθώματα 
από pseudosporochnalean cladoxylopsid (ένας πρόγονος 
της φτέρης) μεταφέρουν την ημερομηνία εμφάνισης των 
πρώτων δέντρων ακόμη παλαιότερα, 385 εκατομμύρια 
χρόνια πριν. Τις μακρινές εκείνες μέρες, οι συγκρούσεις 
των τεκτονικών πλακών σχημάτιζαν τις πρώτες ψηλές 
οροσειρές που με τη σειρά τους θα τροφοδοτούσαν με 
το λιωμένο χιόνι των κορυφών τους το σχηματισμό των 
υφάλμυρων νερών: ποτάμια, λίμνες, βάλτοι. Στα νέα 
οικοσυστήματα, η έμβια ζωή θα έβρισκε μια νέα ευκαιρία 
να ξεφύγει από την εχθρική θάλασσα.

Τα πρώτα αληθινά δέντρα έμοιαζαν με όρθια μπουκάλια 
που κατέληγαν σε βούρτσες και δεν είχαν φύλλα. 
Αργότερα, έλυσαν το πρόβλημα της ανύψωσης αποκτώντας 
τις βιομηχανικές ιδιότητες που χρειάζονταν ώστε να 
σηκώσουν το απαιτούμενο επιπρόσθετο βάρος. Στα 
σύγχρονα περιοδικά έρευνας διαβάζει κανείς ότι «η 
αρχιτεκτονική του δέντρου βασίζεται σε εξελικτικά 

Ανάμεσα στα όντα της γης, αυτό που άνω 

θρώσκει και συνεπώς δικαιούται το όνομα 

«άνθρωπος» είναι το δέντρο. Κατακόρυφο, 

εξ ορισμού, με τις ρίζες του βαθειά στο 

χώμα, μοιάζει να υπάρχει για να ψάχνει 

τον ουρανό, το φως, τον αέρα. Μοιάζει 

να μιλάει με τα σύννεφα, να περιμένει 

τα πουλιά, τα φίδια, τα μικρά θορυβώδη 

έντομα. Τα κλαδιά και το φύλλωμά του 

τονίζουν μάλλον παρά αμφισβητούν την 

ορθοστασία του. Ο κόσμος μας είναι 

γεμάτος από δέντρα, ωστόσο δεν ήταν 

πάντοτε έτσι και ούτε πρόκειται να είναι 

πάντοτε έτσι. 

αναπολεί	ο Δούρειος Ευρωπαίος
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χαρακτηριστικά ισχύος που δομούνται σε δακτυλίους, 
ώστε να καταστεί δυνατή η στήριξη όλο και μεγαλύτερου 
βάρους, σε προστατευτικά στρώματα που περιβάλλουν 
τα κύτταρα που μεταφέρουν νερό και θρεπτικές ουσίες 
από τη γη μέχρι το πιο μακρινό φύλλο, σε στηρικτικά 
κολάρα επιπλέον ξύλου που περιβάλουν τις βάσεις 
των κλαδιών και σε εσωτερικές ενισχύσεις ξύλου στις 
διακλαδώσεις ώστε να μην σπάζουν τα κλαδιά». 

Οι επιστήμονες έσπευσαν να ονομάσουν το πρώτο 
ολοκληρωμένο δέντρο «αρχαιοπτέρη», στέλνοντάς το 
να συναντήσει λεκτικά τον «αρχαιοπτέρυγα», το πρώτο 
γνωστό πτηνό, αν και αυτό το τελευταίο φαίνεται ότι 
πρωτοάνοιξε τα φτερά του μόλις 150 εκατομμύρια χρόνια 
πριν. Αρχαιοφτέρες σχημάτισαν τα πρώτα δάση στη γη, 
κάπου κατά τα τέλη της Ντεβόνιας περιόδου (416 έως 
359,2 εκατομμύρια χρόνια πριν, «Ντεβόνια» από το 
Devon της Αγγλίας όπου βρέθηκαν οι σχετικοί βράχοι). 
Η αρχαιοπτέρη, λοιπόν, άπλωσε τα κλαδιά της πάνω από 
τα ρυάκια για να θρέψει τη ζωή μέσα στα νερά τους από 
τα οποία τρεφόταν και η ίδια. Οι ρίζες της απλώθηκαν 
μέσα στο έδαφος διαλύοντας με τη βοήθεια ειδικών 
οξέων τους βράχους που συναντούσαν, εξασφαλίζοντας 
έτσι επιπλέον τροφή. Οι σαπισμένοι κορμοί της και τα 
ξερά της φύλλα αποσαρθρώνονταν στους ωκεανούς όπου 
ενώνονταν με το διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα και 
σχημάτιζαν οργανικά στρώματα που αργότερα χάθηκαν 

στα βάθη της γης λόγω της τεκτονικής δραστηριότητας. 
Ένα τεράστιο ποσό διοξειδίου απομακρύνθηκε έτσι από 
τα νερά και την ατμόσφαιρα με συνέπεια κοσμογονικές 
μεταβολές στη σχέση ανάμεσα στο οξυγόνο και στο 
διοξείδιο του άνθρακα του κόσμου μας. Οι μεταβολές 
αυτές γέννησαν καινούργια οικοσυστήματα σε όλο τον 
πλανήτη. «Τα υλικά της που έπεφταν στο νερό έγιναν 
η τροφή των ψαριών του γλυκού νερού, των οποίων 
ο αριθμός και οι ποικιλίες γνώρισαν αληθινή έκρηξη, 
επηρεάζοντας με τη σειρά τους την εξέλιξη των ψαριών 
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ήταν το πρώτο δέντρο 
που παρήγαγε ένα εκτεταμένο δίκτυο ριζών, γεγονός που 
μετέβαλε τη χημεία του εδάφους. Οι αλλαγές σ’ αυτά τα 
οικοσυστήματα υπήρξαν οριστικές. Η αρχαιοπτέρη έκανε 
τον κόσμο γύρω της αυτό που  ονομάζουμε σύγχρονο 
κόσμο» καταλήγει σε διθυραμβικό τόνο ο Stephen 
Scheckler, καθηγητής βιολογίας και γεωλογίας στο 
Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Virginia. 

Οπότε ένα δέντρο επέτρεψε την έλευση της ζωής στη 
γη; Οπότε έχει υπόσταση ο μύθος του δέντρου της ζωής; 
Οπότε οι αρχαίοι εκείνοι σοφοί που διαμόρφωσαν το 
μύθο και όλα τα παρεπόμενά του δεν ήσαν απλώς λίγο 
περισσότερο ευφάνταστοι κυνηγοί από τους άλλους 
κυνηγούς, αλλά κατανόησαν χιλιάδες χρόνια πριν αυτό 
που η σημερινή επιστήμη μόλις τεκμηρίωσε; 
To κοσμικό δέντρο φύτρωσε σε πολλά θεολογικά ή 
μυθολογικά συστήματα, από την αρχαία Αίγυπτο, όπου 
δρόσισε στη σκιά του το αρχέγονο ζευγάρι (ξηρασία 
και υγρασία, ουρανό και γη, Ίσιδα και Όσιρι), μέχρι τον 
Γερμανικό Παγανισμό (Yggdrasil, το άτι του Οντίν), 
όπου γύρω του περιστρέφονταν οι εννέα κόσμοι. Στην 
μεσοαμερικανική, προκολομβιανή μυθική κοσμολογία, το 
δέντρο της ζωής ορθώνεται στο κέντρο των πάντων και 
o κορμός του αποτελεί τον axis mundi, τον άξονα γύρω 
από τον οποίο περιστρέφεται ο κόσμος. Στη Γένεση, ένα 
θεμέλιο κείμενο της ιουδαιοχριστιανικής παράδοσης, 
τα πράγματα περιπλέκονται λίγο: το δέντρο της ζωής 
βρίσκεται ασφαλώς στον κήπο της Εδέμ, αλλά κάπου εκεί 
κοντά βρίσκεται και το δέντρο της γνώσης του καλού 
και του κακού. Αν το αρχέγονο ζευγάρι είχε καταφέρει 
να μην υποκύψει στον πειρασμό του οπορωφόρου, τότε 
προφανώς θα γνώριζε (και μαζί μ’ αυτούς κι εμείς) 
και το δέντρο της ζωής, ήγουν την αθανασία. Σε κάθε 
περίπτωση, οι απόγονοί τους έμελλε να χρειάζονται 
πάντοτε το δέντρο για να μαθαίνουν περί του καλού και 
του κακού, αφού η συνείδησή τους διαπαιδαγωγείται εδώ 
και αιώνες από τα βιβλία, έναν από τους λογής καρπούς 
του δέντρου.

Ήδη μέσα στη λέξη «δέντρο» κατοικεί κωδικοποιημένος ο 
θαυμασμός των πρωτο-ινδο-ευρωπαίων γλωσσοπλαστών 
για την ευθυτενή, ξύλινη ισχύ: dόru, deru, δρυ~ς, 
da~ru (σανσκριτικό αυτό), πρωτο-γερμανικά dréuom, 
πρωτο-αγγλικά tre~ow. Αν και η γλώσσα μάλλον 
επιλέγει τη φαλλικότητά του, το δέντρο προσφέρεται 
και για θηλυκούς συμβολισμούς, καθώς αποτελεί 
πηγή συντήρησης και διατροφής για τόσους έμβιους 

Η αρχαιοπτέρη ήταν το πρώτο δέντρο 

που παρήγαγε ένα εκτεταμένο δίκτυο ριζών, 

γεγονός που μετέβαλε τη χημεία του εδάφους. 

Οι αλλαγές σ’ αυτά τα οικοσυστήματα 

υπήρξαν οριστικές. Το δέντρο αυτό έκανε 

τον κόσμο γύρω του αυτό που  ονομάζουμε 

σύγχρονο κόσμο

(
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οργανισμούς γύρω του και πάνω του. Φορτωμένο με 
τόσα νοήματα, το δέντρο έζησε ένα μεγάλο τμήμα της 
ιστορίας της γης, μεγαλύτερο απ’ ό,τι ο άνθρωπος. 
Βιολογικά κοιταγμένο, κουβαλά τη μνήμη περιόδων που η 
οξυγονούχα ζωή ήταν απλώς μια πιθανότητα. 

Πρωταθλητής σε πολλές κατηγορίες στο βιβλίο Γκίνες 
της ζωής, το δέντρο δεν παύει να καταπλήσσει με 
τις ποσοτικές τους επιδόσεις: αποδείχτηκε πώς κάθε 
δέντρο αντικαθιστά το 99% του εαυτού του σε ένα 
χρόνο ή πώς το νερό ανεβαίνει στους υδροφόρους 
πόρους του κορμού με ταχύτητα 45,72 μέτρων την 
ώρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Η σκέψη και μόνο της 
διαδρομής από την αρχαιοπτέρη στη σύγχρονη ποικιλία 
των δέντρων γεννά ίλιγγο. Η μοριακή τύχη και οι 
διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος 
προίκισαν το δέντρο με την ικανότητα να επιβιώνει, 
αναζητώντας ό,τι το έθρεφε πάντοτε: φως και νερό. 
Ήδη, εδώ και εκατομμύρια χρόνια, έκανε μια σπουδαία 
προσαρμογή: έβγαλε φύλλα. Έτσι το αρχαίο δέντρο 
μπόρεσε να «φορτίζεται» με ηλιακή ενέργεια ώστε να 
προάγει τη φωτοσύνθεση. Τα φύλλα όμως κινδύνευαν 
από υπερθέρμανση. Γι’ αυτό απόκτησαν την ικανότητα 
να ιδρώνουν, να αποπνέουν δηλαδή ατμούς νερού 
από ειδικούς πόρους. Ο αριθμός αυτών των πόρων 
αυξανόταν σταδιακά, καθώς το διοξείδιο του άνθρακα 
μειωνόταν στην ατμόσφαιρα. Όταν «κατάλαβε» ότι 

η αναγκαιότητα του νερού για την αναπαραγωγή του 
το αιχμαλωτίζει στους υγρούς βιότοπους, το δέντρο 
άλλαξε τον τρόπο της αναπαραγωγής του. Ενώ τα αρχαία 
δέντρα έστελναν τους αρσενικούς γαμέτες τους να 
βρουν και να γονιμοποιήσουν θηλυκούς (μια διαδικασία 
που διατηρείται ακόμα στους ανθρώπους και εξαρτά 
την αναπαραγωγή από ποικίλες εξωτερικές συνθήκες), 
τα κατοπινά δέντρα «επέλεξαν» να αναπαράγονται με 
σπόρους, δηλαδή διασπείροντας στη φύση έτοιμα έμβρυα 
δέντρων, κλεισμένα σε ανθεκτικά κελύφη, που απλώς 
περιμένουν υπομονετικά μια κατάλληλη ευκαιρία για να 
βλαστήσουν. Έτσι, το δέντρο μπορούσε πια να φυτρώσει 
παντού.     

Κοιτάξτε το δάσος εκεί πέρα. Πώς τα ψηλά δέντρα 
αναζητούν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια στο φως και 
στον αέρα, πώς τα μικρότερα βρίσκουν τους ενδιάμεσους 
χώρους για να απλώσουν το φύλλωμά τους, πώς οι θάμνοι 
κρύβουν τις ρίζες των δέντρων για να τις δροσίζουν, 
πώς ο αέρας δεν αφήνει κανένα φύλλο αχάιδευτο, πώς 
τα πουλιά ξελιγώνονται από την απειρία των κλαδιών 
που πάνω τους μπορούν να σεργιανίσουν, πώς όλα 
αλληλοϋποστηρίζονται και αλληλοκαταναλώνονται 
παράγοντας πάντα το ίδιο, κάπως αλλιώς. Και τώρα 
δείτε το πρώτο τζιπ να πλησιάζει. Κάποιοι βγαίνουν από 
μέσα. Στην αρχή περιεργάζονται το δάσος με δέος. Μετά 
μετρούν και παίρνουν δείγματα από τα φυτά,  
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ενώ κάποιος φωτογραφίζει. Ύστερα φεύγουν για να μην 
τους προλάβει η νύχτα. Ύστερα έρχεται πράγματι η 
νύχτα, αλλά (εμείς που κοιτάμε άγρυπνοι το γνωρίζουμε) 
αυτή είναι μια ιδιαίτερη νύχτα. Είναι μια από τις 
τελευταίες νύχτες που το δάσος κοιμάται με την 
παρούσα μορφή του. 

Από τις τιτάνιες γεωμορφολογικές μεταβολές, από 
τους αιώνες παγετώνων ή βροχών, από τις ομίχλες 
του μεθανίου που διαλύονταν με τα πρώτα νέφη του 
οξυγόνου, από τις λάβες των ηφαιστείων και τις 
πυρκαγιές που διαρκούσαν εβδομάδες, το δέντρο 
επιβίωσε. Το βιβλίο της ζωής δεν έχει συγγραφέα. Κανείς 
δεν αποφασίζει για το τέλος, αλλά το τέλος έρχεται για 
οτιδήποτε έχει αρχή. Το τζιπ που θα ξαναγυρίσει αύριο 
θα φέρει στο δάσος και έναν επιχειρηματία. Του έχουν 
εξηγήσει ότι τα γενετικά τροποποιημένα δέντρα είναι 
μια καλή λύση για το ενεργειακό πρόβλημα, καθώς τα 
νέα δέντρα θα περιέχουν λιγότερη λιγνίνη (lignum=ξύλο, 
η ουσία που κάνει το χαρτί να κιτρινίζει). Η λιγνίνη 
αντιστέκεται στην προσπάθεια του ανθρώπου να 
μετατρέψει την κυτταρίνη του ξύλου σε βιoκαύσιμα όπως 
η αιθανόλη. 
O επιχειρηματίας βγαίνει από το τζιπ και βηματίζει 
σκεφτικός κάτω απ’ τα δέντρα, προσέχοντας να μη 
λερώσει τις δερμάτινες μπότες του. Αξίζει τον κόπο η 
επένδυση; Κι αν υπάρχουν αντιδράσεις; Ο νεαρός με 
τα γυαλιά και τις σημειώσεις που τον ακολουθεί είναι 
ενθουσιώδης. Του εξηγεί με έντονες χειρονομίες ότι στις 
μονοκαλλιέργειες τα γενετικά τροποποιημένα δέντρα θα 
έχουν ψηλούς κορμούς, θα είναι ανθεκτικά στα παράσιτα 
και θα μεγαλώνουν ταχύτατα. Σε λίγο ξαναμπαίνουν 
στο τζιπ. Το θέμα θέλει σκέψη. Ο νεαρός με τα γυαλιά 
δεν έχει χρησιμοποιήσει το τελευταίο του επιχείρημα. 
Ενδιαφέρονται κι άλλοι για τις επαναστατικές 
μονοκαλλιέργειές του. Αν δεν είστε εσείς, θα είναι 
αυτοί. 

Στην Κίνα, περισσότερα από 1 εκατομμύρια «νέα» 
δέντρα έχουν ήδη φυτευτεί σε ένα ευρύ πρόγραμμα 
αναδάσωσης. Ομοίως, στη Χιλή, στη Βραζιλία, στη Νότια 
Αφρική… Οι ιθαγενείς βρήκαν ήδη παρατσούκλια για τα 
νέα δέντρα: στη Χιλή τα λένε «πράσινους στρατιώτες», 
στη Βραζιλία «πράσινες ερήμους», στη Νότια Αφρική 
«πράσινο καρκίνο». Ίσως υπερβάλλουν, καθώς βλέπουν 
αυτά τα εγωιστικά δέντρα να αντικαθιστούν τα 
«κοινωνικά» δέντρα που θυμούνται. Το πρωτόκολλο 
του Κιότο για την κλιματική αλλαγή θεωρεί τις 
μονοκαλλιέργειες των νέων δέντρων ένα «αποχετευτικό 
δίκτυο για το πλεονάζον διοξείδιο του άνθρακα». Η 
διασπορά των γονιδιακά τροποποιημένων σπόρων στη 
φύση φαίνεται έτσι αναπόφευκτη. Όσοι ζουν σε δάση 
παλαιού τύπου (ναι, υπάρχουν χιλιάδες) πρέπει πια να 
τα μαζεύουν αναζητώντας αλλού καλλιεργήσιμη γη. 
Η βιοανθεκτικότητα των νέων δέντρων απειλεί πολλά 
είδη εντόμων. Οι μονοκαλλιέργειες αποδείχθηκαν 
λιγότερο αποτελεσματικές από το βιο-ποικίλο δάσος 
για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα ενώ 
ταυτόχρονα απορροφούν περισσότερο νερό.

Η τεχνική δυνατότητα μοιάζει με το νερό: αργά ή 
γρήγορα βρίσκει το δρόμο της. Ο άνθρωπος δεν θρώσκει 
άνω αλλά εμπρός του, ακριβώς εμπρός του. Τα δέντρα 
καλούνται να βρουν μόνα τους τη λύση στο νέο εμπόδιο 
που συναντούν προκειμένου να συνεχίσουν να ζουν. 
Παραφράζοντας τον Robert Frost (“The Sound of Trees”), 
ας τα αποχαιρετίσουμε, δίνοντάς τους μια στερνή, 
ποιητική ευκαιρία να φερθούν σαν άνθρωποι, δηλαδή να 
εκδικηθούν. 

Όταν μια μέρα θα μιλήσουν
Σαλεύοντας απειλητικά 
Ώστε να τρομάξουν τα λευκά σύννεφα
Θα’ χω λιγότερα να πω 
Και θα΄μαι έτοιμος να φύγω... 
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«GIA. PS ISE?»

«PL KALA. U?»

«Να σε πάρω?»

«Καλύτερα όχι τώρα. Αύριο?»

Μια θλιμμένη κιθάρα, ένα δραματικό βιολί, 
πεινασμένα βλέμματα, σφιγμένα χείλη, 
φανερωμένα μυστικά, διλήμματα, μισόλογα στη 

στάση πριν έρθει το τραίνο, ένα SMS όταν η σιωπή 
φαίνεται να έχει κερδίσει, η ανάμνηση ενός παραλιακού 
καφέ, ένα τσαλακωμένο εισιτήριο κινηματογράφου σε 
μια τσέπη, ένα σκουπισμένο δάκρυ και πάλι μια θλιμμένη 
κιθάρα και πάλι ένα δραματικό βιολί, ένα ηλιόλουστο 
πρωινό, το τηλεφώνημα ενός φίλου, μια εξομολόγηση, η 
συμβουλή ενός αγαπημένου παππού, μια φωτογραφία, ένα 
CD με αφιέρωση στο κέλυφος από μαρκαδόρο, πιάνο σε 
γρήγορο τέμπο.

«Na paro?»
«Εγώ είμαι OK. Εσύ?»

Ένα πιάνο σε γρήγορο τέμπο, περιστέρια που πετούνε 
στην άδεια πλατεία, ένα χαμόγελο εκεί που χτες έσβηνε 
ένα δάκρυ, ένα χέρι σφίγγει έναν βραχίονα, δυό παιδιά 
που γυρίζουν απ’ το σχολείο, το ένα σέρνει μαζί του ένα 
ποδήλατο, δροσερό αεράκι, αχ το άρωμα που θυμίζει 
ένα παρόμοιο απόγευμα σε μια άλλη πόλη, ένα δάκρυ 
τρυφερότητας που κυλάει ελεύθερα, ένα ρομαντικό βιολί 
συναντά το πιάνο, ένας ίσκιος πάνω στη ζαρντινιέρα, 
το γκαρσόνι που κοιτάζει από πίσω, ένα σαξόφωνο 
(όχι φεύγει το σαξόφωνο, δεν κολλάει με τα άλλα δύο 
όργανα), ένα τσιγάρο στα δύο.

«Νιώθω με την πλάτη στον τοίχο».
«Αυτό μόνο;»
«Τι περιμένεις από μένα;»
«Ειλικρίνεια». 

Ένα σήριαλ δεν το προγραμματίζουμε, δεν το 
περιμένουμε. Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή μας και την 
αναστατώνει. Επειδή διαρκεί πολύ, μας ταξιδεύει μέσα 
από σαράντα κύματα, μας εξοικειώνει με ορισμένα 
πρόσωπα, με χώρους, με μουσικές. Έτσι μπήκαν και οι 
«1001 νύχτες»: αθόρυβα, σταδιακά. Και μας παρέσυραν σε 
μια άλλη κοινωνία, σε μια άλλη ατμόσφαιρα. Τώρα, πώς 
εμείς, οι τόσο έμπειροι τηλεθεατές, έχοντας ξεπετάξει 
δεκαετίες τηλεοπτικών σειρών με πλειάδα ηθοποιών, 
σχοινοτενείς πλοκές, μπαρόκ συνθεσάιζερ, μούτες 
περιωπής, φήμες περί πιθανών εξελίξεων, συνεντεύξεις 
σε εφημερίδες, φαν κλαμπ ηρώων, παύση κυκλοφορίας 
τις ώρες της προβολής, βρεθήκαμε αιχμαλωτισμένοι στη 
μακριά πλεξούδα της σύγχρονης Χαλιμάς; Έχουν οι «1001 
νύχτες» κάτι να μας πουν, κάτι παραπάνω από τις τόσες 
σειρές που απολαμβάνουμε ετησίως στην πατρίδα μας; 

Δια χειρός Αρσίνοου

1001
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Ανέκαθεν υπήρχε στην Ελλάδα μια κάποια ένοχη 
συμπάθεια για τις τουρκικές ταινίες και τηλεοπτικές 
σειρές. Αλλά με τις «1001 νύχτες» η ενοχή πήγε περίπατο. 
Η εμπλοκή πέρασε γρήγορα στο επόμενο στάδιο: πόσα θ’ 
αντέξει ο ονειροπόλος Ονούρ προκειμένου να κρατήσει 
κοντά του την σκληρόκαρδη πλην τίμια Σεχραζάτ; Οι 
«1001 νύχτες» ήταν αυτό που δήλωσαν: τα παραμύθια της 
Χαλιμάς, τα παραμύθια του καθημερινού ανθρώπου που 
σχοινοβατεί ανάμεσα σε δύο θεμέλιους μύθους, το χρήμα 
και τον έρωτα. Ζει και τους δύο σαν καταστάσεις που τον 
αφορούν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Στα πρόσωπα 
των κεντρικών ηρώων είδαμε κάτι από ανθρώπους που 
γνωρίζουμε. Και, το κυριότερο, τους ακούσαμε να 
σκέφτονται και να μιλάνε σαν τους ανθρώπους που 
γνωρίζουμε, χωρίς ακατανόητο στόμφο, χωρίς ανούσιες 
ατάκες (αγιάτρευτη μάστιγα της ελληνικής τηλεόρασης), 
χωρίς βερμπαλισμό. Και ακριβώς επειδή μιλούσαν έτσι, 
μπορούσαν να ερμηνεύσουν αποτελεσματικά και να 
πλάσουν χαρακτήρες σε βάθος χρόνου.

Η τουρκική κοινωνία, έτσι όπως φάνηκε από το σήριαλ, 
μας έφερε ένα άρωμα από τη δική μας κοινωνία όπως 
ήταν πριν από λίγες δεκαετίες. Η οικογένεια πανίσχυρη, 
ο έρωτας πλημμυρισμένος από την ένταση των ηθικών 

περιορισμών, η αστική τάξη νέα και αθώα μέσα στις 
επιτυχίες της. Ο κόσμος χωρισμένος στα δύο, σε 
πλούσιους και φτωχούς, σε καλούς και κακούς. Οι άντρες 
χωρισμένοι σε τίμιους και άτιμους (κατά προτίμηση 
αξύριστοι) και οι γυναίκες σε αγίες και σκρόφες. Η νύφη 
να φιλά το χέρι του πεθερού-πατριάρχη πριν από το 
δείπνο. Η ερωμένη να τηγανίζει μαριδάκι στο δεσμό της. 
Ο τέντι-μπόι να κάνει κοπάνα από το πανεπιστήμιο. Το 
δαχτυλίδι των αρραβώνων να λούζεται στα δάκρυα της 
απελπισίας. 

Λιγωθήκαμε από τον έγκαυλο συντηρητισμό των ερωτικών 
σκηνών, επαναστατήσαμε με τα εμπόδια που η μοίρα 
στοίβαζε ακατάπαυτα στο δρόμο των κεντρικών ηρώων 
μέχρι να βρουν την ευτυχία, γνωρίζαμε εκ των προτέρων 
ότι θα αναστατωθούμε με το τέλος κάθε επεισοδίου το 
οποίο θα έβαζε στους ήρωές μας ένα επείγον πρόβλημα 
(απαγωγές, αρρώστιες, αποκαλύψεις, συνομωσίες) 
μόνο και μόνο για να λυθεί στα δέκα πρώτα λεπτά του 
επόμενου επεισοδίου, ναρκωθήκαμε με την ατέρμονη 
επανάληψη των σπαρακτικών μουσικών θεμάτων, 
επιμορφωθήκαμε με τις παραπομπές στο αθάνατο 
ιρανικό έπος της Σεχραζάτ καθώς επίσης και στη σχετική 
συμφωνική σουίτα του Ρίμσκυ Κόρσακοφ. Και στο φινάλε, 
στα δύσκολα, αναστενάξαμε κι εμείς μονολογώντας: «Τι 
τα θες, τι τα γυρεύεις. Έτσι είναι η ζωή». 

Στην επιτυχία του «1001 νύχτες» καθρεφτίζεται η 
αποτυχία των ελληνικών μυθοπλαστικών ηλεκτρονικών 
δυνάμεων. Το είδωλο που προσφέρουν στην ελληνική 
κοινωνία είναι πλαστό, υστερικό και ξιπασμένο. Δεν την 
καθρεφτίζει στο σύνολό της. Αδυνατεί να αντιληφθεί 
ότι η τηλεοπτική (άλλοτε ραδιοφωνική) μυθοπλασία δεν 
είναι προέκταση των διαφημίσεων, δεν είναι καζάνι 
ανεκδότων, δεν είναι κατασκευασμένο κουτσομπολιό. 
Οι ήρωες δεν είναι καρικατούρες, δεν είναι κεφάλια 
που μιλούν, δεν είναι εκβαλκανισμένοι κάτοικοι της 
Καλιφόρνια. Μια κοινωνία (κατά τεκμήριο) λιγότερο 
εγγράμματη, αλλά περισσότερο κοντά στις παραδόσεις 
της, μπορεί να γεννήσει ένα δραστικότερο συρμό, 
μια μυθοπλασία απαλλαγμένη από τις καταναλωτικές 
νευρώσεις, ήρωες που θέλουμε να μπουν στα σπίτια μας. 
Όσες ώρες τηλοψίας κι αν περάσουν, ο μέσος άνθρωπος 
δεν απαγάγεται από τον καναπέ του για να φυλακιστεί 
στο στούντιο· συνεχίζει να αμφισβητεί μέσα του αυτό 
που καταναλώνει. Ωστόσο, είναι έτοιμος να ανοίξει την 
πόρτα του στην τηλεόραση που τον διακρίνει και τον 
υπηρετεί, ακόμα κι αν αποδέχεται αδιαμαρτύρητα τις 
δεισιδαιμονίες του, τα κολλήματά του, τις αμφίβολες 
αξίες του. 
Οι «1001 νύχτες»  μας ξαναέκαναν «κοινό», μας 
ανάγκασαν να μιλάμε γι’ αυτές στη δουλειά ή στο 
τηλέφωνο, μας θύμισαν πως το κοινότοπο δεν είναι 
άτοπο, μας έδειξαν πως δραματοποίηση και έρωτας πάνε 
χέρι-χέρι, πως ο αστικός κυνισμός μας πάει περίπατο 
μόλις «η ίδια η ζωή» μας μπλέξει στο παιχνίδι της 
επιθυμίας και της διεκδίκησης.              
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διήγημα
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Και ξαφνικά, ο δρόμος γέμισε με περιπολίες, νεαρούς 

φρουρούς που φορούσαν σκούρες μπλε στολές παρά τον 

καύσωνα και ανεβοκατέβαιναν σέρνοντας τα βήματά τους 

μπροστά από το σπίτι μου, με μια ζώνη στη μέση από την 

οποία κρέμονταν περίστροφα, δίκανα, σπαθιά· δεν είχα ιδέα 

με τι τους εφοδίαζαν αυτές τις ημέρες, το μόνο το οποίο 

με απασχολούσε ήταν ότι, να πάρει ο διάολος, έμοιαζαν 

όλοι τους να είναι εδώ, μια ολόκληρη στρατιά από δαύτους, 

όλοι εδώ μπροστά από τον κήπο μου αυτό το καλοκαίρι, 

ειδικά αυτό το καλοκαίρι που ήταν απαραίτητο να είμαι 

μόνη, ανύποπτη, που έπρεπε οι περαστικοί να κοιτούν προς 

τη μεριά του σπιτιού μου και το βλέμμα τους αμέσως να 

πηγαίνει παρακάτω σαν να έχουμε γίνει όλοι αόρατοι, και 

το σπίτι, κι ο κήπος, και οι φοίνικες στην μέση του, και η 

κουνιστή πολυθρόνα της βεράντας και το ξεχασμένο βιβλίο 

πάνω στα ξεθωριασμένα από τον ήλιο μαξιλάρια της, κι εγώ 

πίσω από τη μισάνοιχτη κουρτίνα που κρυφοκοίταζα και 

περίμενα και περίμενα χαϊδεύοντας μηχανικά την επίπεδη 

ακόμα κοιλιά μου, και η είσοδος του σπιτιού με το κουδούνι 

που έγραφε επίτηδες λάθος όνομα. Όχι, δεν είχα αρχίσει να 

θεωρώ την κοιλιά μου ανεξάρτητο σώμα που είχε κερδίσει 

επάξια τη στοργή μου, ούτε ένιωθα κάποια τρυφερότητα 

για ό,τι ήταν εκείνο που είχε αρχίσει να φυτρώνει μέσα 

της, τη χάιδευα γιατί είχα δει να το κάνουν γυναίκες στο 

δρόμο ή στην οθόνη, πρόβαρα ξανά και ξανά αυτή την 

κίνηση μια και προς το παρόν ήταν το μόνο πράγμα από 

όλα όσα εκείνες έμοιαζαν να καταφέρνουν, που εγώ δεν 

έβρισκα ακατόρθωτο. Δύο ημέρες πριν, ο γιατρός μου με 

είχε ενημερώσει ότι κάτω από το δέρμα μου είχαμε γίνει 

δύο εκείνοι που περιμέναμε.

Έλεγα για τις περιπολίες. Άρχισαν ένα μεσημέρι 
και τα προβλήματά μου εκείνο το καλοκαίρι έγιναν 
αμέσως δύο. Το πρώτο ήταν οι απογευματινές ναυτίες, 

όμως γι’ αυτές δεν θα μπορούσα να κατηγορήσω κανέναν παρά 
μόνο τον εαυτό μου και τέλος πάντων, σε καμία περίπτωση τον 
νεοφερμένο μου γείτονα, ένα μεσήλικα ξένο που είχε έρθει να 
εγκατασταθεί στο διπλανό σπίτι στην αρχή του καλοκαιριού. 
Όπως έμαθα μετά την απόπειρα, όταν πια η φωτογραφία του 
σπιτιού μου και του δικού του εμφανίστηκαν σε όλες τις 
εφημερίδες του νησιού, δεν ήταν απλά ένας ξένος, ήταν ένας 
επίσημος ξένος. Οι φωτογράφοι στόχευαν να απαθανατίσουν 
μόνο το δικό του, εκείνος ήταν άλλωστε το θύμα της απόπειρας 
κι όχι εγώ, αλλά τα σπίτια ήταν κάποτε ένα και χωρίστηκαν 
αργότερα βιαστικά, για να μην πω άτσαλα αν λάβουμε υπόψη 

αναμονή
της Lucia
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και το φιάσκο με την πόρτα που ποτέ δεν γκρεμίστηκε, 
και μοιράστηκαν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες· έτσι, 
επέμεναν να ποζάρουν κολλητά κολλητά, μ’ εκείνο τον 
άγαρμπο ξύλινο φράχτη να χωρίζει τους κήπους τους και 
τη μεσοτοιχία να κάνει τις νύχτες μας δυσκολότερες, 
τουλάχιστον τις δικές μου και του Στέφανου, όταν 
κατάφερνε να έρθει να με βρει και προσπαθούσε να με 
κάνει να του μιλάω χαμηλόφωνα, χαμηλόφωνα, λίγο πιο 
χαμηλόφωνα σε παρακαλώ θα μας ακούνε από δίπλα, 
μέχρι που κουραζόταν να προσπαθεί και άρχιζε να με 
φιλάει, κάτι που γινόταν έτσι κι αλλιώς μέσα σε μια 
υπέροχη σιωπή.
Κάτω από τις φωτογραφίες των σπιτιών μας, τα ρεπορτάζ 
έλεγαν ότι το θύμα ήταν αξιωματούχος μακρινού 
κράτους. Ένα από εκείνα  τα ανύποπτα και μικροσκοπικά 
έθνη που τα ονόματά τους θυμάσαι μόνο κατά τύχη 
από τα μαθήματα γεωγραφίας του σχολείου και τα 
έχεις συνδέσει με μεσαιωνικά κάστρα και λιβάδια με 
ποτάμια, καφέ αγελάδες με λευκές κηλίδες και θεόρατες 
ξύλινες καρδάρες με φρέσκο γάλα, τράπεζες με υπόγεια 
θησαυροφυλάκια, πλάκες χειροποίητης σοκολάτας 
και πρίγκιπες. Η πληροφορία δεν με εξέπληξε. Κάποιο 
απόγευμα που ο Στέφανος είχε μόλις τηλεφωνήσει για 
να πει ότι ήταν μια από τις δύσκολες ημέρες και θα 
αργούσε να έρθει να με βρει, ήμουν στον κήπο και πότιζα 
όταν άκουσα τον γείτονά μου να μιλάει στο τηλέφωνο. 
Στην άλλη άκρη της γραμμής, κάποια γυναίκα πρέπει 
να διαμαρτυρόταν για την παρατεταμένη απουσία 
του κι εκείνος προσπαθούσε να σώσει τα προσχήματα 
καταφεύγοντας στην ποίηση: 
«Die Salzluft, mein Schatz ... Die Salzluft. Kannst du dir 
vorstellen?»* 
Ήξερα βέβαια πως να κρυφακούει κανείς δεν ήταν σωστό, 
όμως το να αντισταθώ ήταν αδύνατο, αυτός ο άντρας 
μιλούσε ξαφνικά τη γλώσσα μου ή καλύτερα να πω τη 
δεύτερή μου γλώσσα, εκείνη που χρόνια τώρα είχα 
επιλέξει να μιλώ και να γράφω, εκείνη που στεκόταν στο 
στόμα μου πιο γλυκιά από όλες. Δεν σάλεψα, λοιπόν, 
για να μην του δώσω να καταλάβει ότι βρισκόμουν πίσω 
από το φράχτη και απέμεινα να τον ακούω ν’ αραδιάζει 
επιχειρήματα για την ευεργετική επίδραση του νησιού 
στην ασθενή του κράση, με μια  φωνή ένρινη και βαθιά, 
χρησιμοποιώντας μια διάλεκτο που μου έφερε στο νου 
αλπικά χωριά. Είχε την τάση να τελειώνει μελωδικά τις 
προτάσεις του ολοκληρώνοντας σχεδόν πάντα αυτό 
που έλεγε με μια ερώτηση, κάπως σαν παιδί που θέλει 
να εξασφαλίσει ότι ο συνομιλητής του θα συνεχίσει να 
ασχολείται μαζί του για λίγο ακόμα. Η δυσαρεστημένη 
γυναίκα προφανώς δεν έβρισκε την όρεξη ν’ αφήσει 
τη φαντασία της ελεύθερη, αλλά ούτε και φάνηκε να 
πείθεται, κι εγώ αναρωτήθηκα αν ήταν συνομήλική του, 
αν ήταν παντρεμένοι, παντρεμένοι από χρόνια ή μόνο 
πρόσφατα, σ’ ένα ξέσπασμα γεροντικού έρωτα. Ύστερα 
αναρωτήθηκα μήπως δεν ήταν η γυναίκα του, αλλά η 

κόρη του που ανησυχούσε για τον ασθενικό πατέρα της 
τόσο μακριά από το σπίτι του στο αλπικό χωριό, αμέσως 
όμως απέριψα αυτό το ενδεχόμενο και κατέληξα στην 
εικόνα μιας γυναίκας σε έναν πύργο, γύρω στα πενήντα, 
με βαμμένα ξανθά μαλλιά κομμένα σε ένα περιποιημένο 
αλλά κουρασμένο καρέ, με μακριές βλεφαρίδες και 
κοντοκομμένα νύχια να κρατά το ακουστικό ενός 
τηλεφώνου με το ένα χέρι και με το άλλο να τυλίγει 
και να ξανατυλίγει το καλώδιο, νευρική, να κοιτά έξω 
από το παράθυρο την πράσινη πλαγιά, κι ένα σκυλί να 
τρέχει σαν τρελό γαβγίζοντας σε κάποιο κοράκι που 
χοροπηδούσε πάνω στο γρασίδι για να του ξεφύγει. Η 
γυναίκα θα φορούσε ένα μονόχρωμο φόρεμα, αποφάσισα, 
ίσως σκούρο μπλε σαν των φρουρών ή καλύτερα βαθύ 
πράσινο, πράσινο των Άλπεων, και θα είχε καθίσει 
στον καναπέ δίπλα από το παράθυρο για να τον πάρει 
τηλέφωνο εδώ στο νησί –είχε διαλέξει επίτηδες αυτό 
το φόρεμα και είχε φτιάξει τα μαλλιά της ειδικά για 
να σχηματίσει τον μακρύ αριθμό– πιστεύοντας ότι 
αυτό θα ήταν το τηλεφώνημα στο οποίο εκείνος θα της 
ανακοίνωνε επιτέλους την επιστροφή του, ωστόσο να 
που όλα είχαν αποδειχθεί μάταια. Το κοράκι ύστερα θα 
πετούσε μακριά και το σκυλί θα παρατούσε το κυνηγητό 
πριν από το τέλος του τηλεφωνήματος, έπειτα εκείνη 
θα κατέβαζε το ακουστικό, θα έσκυβε για λίγο το κεφάλι 
θα σκεφτόταν: «ίσως μέχρι την επόμενη εβδομάδα να 
έχει βαρεθεί και τον θαλασσινό αέρα και την αμμουδιά 
και όλα και να γυρίσει επιτέλους», ύστερα την είδα 
να σηκώνεται και να κλείνει το παράθυρο που ήταν 
μισάνοιχτο, γιατί εδώ κάτω μπορεί να ήταν Αύγουστος, 
ωστόσο εκεί πάνω, στα μεγάλα βουνά, το καλοκαιρινό 
σούρουπο έπεφτε ψυχρό. Είχε κάποια εσάρπα απλωμένη 
στην πλάτη του καναπέ εκεί δίπλα της ή θα χρειαζόταν 
να πάει στο υπνοδωμάτιό της για να φέρει μια και να 
ρίξει στους ώμους της; Ανεβαίνοντας θα έσερνε το χέρι 
της κουρασμένα στην ξύλινη κουπαστή της σκάλας και 
πριν φτάσει στην κορυφή θα ένιωθε τα γόνατά της για 
λίγο να λυγίζουν, αλλά μόνο για λίγο, ύστερα θα συνέχιζε 
με το κεφάλι κάπως πιο ψηλά, όπως μόνο μια γυναίκα 
που έχει συνηθίσει να περιμένει μπορεί, θα έφτανε στο 
υπνοδωμάτιο και θα άνοιγε το φύλλο της ντουλάπας 
της, μια ψηλή σκούρα ντουλάπα –κάποιος θείος τους την 
είχε δωρίσει για το γάμο τους– το παλιό ξύλο θα μύριζε 
λεβάντα από τα βαμβακερά ρούχα ενός άντρα που έκανε 
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αλλά μόνο για λίγο, ύστερα θα συνέχιζε  

με το κεφάλι κάπως πιο ψηλά, όπως μόνο  

μια γυναίκα που έχει συνηθίσει  

να περιμένει μπορεί...

*  «Ο θαλασσινός αέρας, θησαυρέ μου ... ο θαλασσινός αέρας. 
Μπορείς να φανταστείς;»
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πάντα πολύ μακρινά ταξίδια μόνος του. Ύστερα  τα μάτια 
μου ξαφνικά εστίασαν μπροστά και συνειδητοποίησα τρία 
πράγματα ταυτόχρονα: πρώτον ότι το παρτέρι μου είχε 
αρχίσει να ξεχειλίζει, δεύτερον ότι ο γείτονάς μου είχε 
από ώρα κλείσει το τηλέφωνο και ίσως να είχε κιόλας 
φύγει κι από τον κήπο του και τρίτον ότι ο Στέφανος δεν 
θα εμφανιζόταν πια εκείνο το βράδυ. 
Όπως και να’ χε, κάπως έτσι καταλήξαμε με τις 
περιπολίες: μετά την απόπειρα ληστείας, το σπίτι του 
σημαντικού γείτονά μου άρχισε να φρουρείται εντατικά. 
Το πρώτο βράδυ που ξεκίνησαν οι νεαροί ένστολοι να 
φυλάνε το δρομάκι μας ο Στέφανος με πήρε τηλέφωνο για 
να μου πει ότι μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα δεν θα 
ερχόταν να με δει μια και οι δημοσιογράφοι ήταν παντού, 
το πρόσωπό του φυσικά αναγνωρίσιμο και η γυναίκα του 
ακόμα στο νησί,  άρα η κατάσταση επικίνδυνη, ίσως να 
κρατούσε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, δεν μπορούσε 
ακριβώς να πει, εγώ τότε κατέβασα το ακουστικό, το 
κοίταξα για λίγα δευτερόλεπτα, κι ύστερα ένιωσα για 
πρώτη φορά εκείνο το πράγμα να αναδεύει μέσα μου. 
«Αν φτάσουμε μέχρι το τέλος, θα σου διδάξω την 
αναμονή» ψιθύρισα, χωρίς να είμαι σίγουρη σε ποιόν.

Για δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των περιπολιών 
κυκλοφορούσα μόνη μέσα στο σπίτι, που είχα ασφαλίσει 
από κάθε εισβολή, ίδιο φρούριο, σωστός πύργος 
ευγενών σε αλπικό χωριό, με τα παντζούρια κλειστά, το 
τηλέφωνο στο αθόρυβο, τις κουρτίνες τραβηγμένες, τη 
γραφομηχανή μου λυμένη, χωρίς μελάνι, χωρίς χαρτί. 
Πληροφορίες δεν θα έμπαιναν και δεν θα έβγαιναν 
από αυτό το σπίτι, αποφάσισα, μέχρι να καταλάβω 
τι σήμαιναν όλα αυτά που μου συνέβαιναν, μέχρι 
να εκτιμήσω αν ο εχθρός ήταν έξω από την πόρτα ή 
πίσω από αυτήν, μέχρι να εξακριβώσω εάν φορούσε 
σκούρα μπλε στολή ή κοντομάνικα ριγέ πουκάμισα με 
καλοσιδερωμένους γιακάδες. Τρία τέτοια είχε αφήσει ο 
Στέφανος εδώ, πριν εξαφανιστεί έτσι αναπάντεχα, το 
ένα δίπλα από το κρεβάτι, το άλλο στο καλάθι με τα 
άπλυτα στο μπάνιο, το τρίτο πάνω στην πολυθρόνα της 
βεράντας, πώς γύρισε σπίτι του εκείνες τις τρεις ημέρες 
προσπάθησα να θυμηθώ κι ύστερα έφερα στο νου μου το 

σάκο του γυμναστηρίου που κουβαλούσε πάντοτε μαζί 
του στο πίσω κάθισμα του αμαξιού, σίγουρα η σύζυγός 
του θα είχε φροντίσει να παραχώσει εκεί ένα δεύτερο 
κοντομάνικο μπλουζάκι. Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας 
τα πήρα και τα τρία στο χέρι, τα ίσιωσα με την παλάμη 
μου και τα άπλωσα το ένα πλάι στο άλλο, στον καναπέ. 
Κάθισα απέναντί τους, πάνω στο τραπεζάκι του καφέ, 
και τα κοίταξα· εμπρός, τα διέταξα, διασκεδάστε με, 
κάντε ό,τι έκανε κι εκείνος για να νιώσω  καλύτερα: 
ήταν έξυπνος, γίνετε έξυπνα, ήταν γλυκός κι αστείος, 
πείτε αστεία και κάντε με να θέλω να σας φιλήσω το 
λαιμό, ήταν όμορφος και μύριζε υπέροχα, εμπρός, 
λοιπόν, τι περιμένετε, να σας φυσήξω κι εσάς ζωή για να 
ζωντανέψετε; Το κάνω ήδη γι’ αυτό το πράγμα μέσα στην 
κοιλιά μου, δεν έχω άλλη ενέργεια, είσαστε μόνα σας, 
εμπρός, εμπρός. Δεν σάλεψαν, απέμειναν να με κοιτάνε 
απογοητευμένα από το ξέσπασμά μου, το ένα λευκό, 
το άλλο γαλάζιο, το τρίτο πράσινο· τα άρπαξα και τα 
πέταξα όλα μαζί στο καλάθι με τα άπλυτα.
Εκτός από τα πουκάμισα του Στέφανου, το λόγο άρχισαν 
σιγά σιγά να μου ζητούν κι ένα σωρό άλλοι μέσα στο 
σπίτι, για παράδειγμα τα βιβλία που δεν άνοιγα ή οι 
σημειώσεις πάνω στο γραφείο που είχαν μείνει μισές, 
ακόμα και το πορτρέτο του ηλικιωμένου άντρα στο 
διάδρομο. Είχε λεπτό μουστάκι, ψηλό κολάρο λευκό και 
γυαλιά με ασημί σκελετό και παρότι οι προηγούμενοι 
ιδιοκτήτες του σπιτιού τον είχαν παρατήσει φεύγοντας 
–μαζί με μια συλλογή από παμπάλαια σκουριασμένα 
εργαλεία κηπουρικής– έδειχνε κι εκείνος τώρα να με 
κοιτά αφ΄ υψηλού, σίγουρος ότι κάτι ξέρει παραπάνω 
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από μένα. Δεν είχαμε ξεκινήσει έτσι, εγώ κι αυτός, τον 
είχα άλλωστε γλυτώσει από την άδοξη κατάληξη που 
είχαν τα εργαλεία της κηπουρικής στον πάτο του κάδου 
της γειτονιάς. Όχι, στην αρχή η παρέα που κάναμε ήταν 
υποδειγματική, τον είχα κρεμάσει ψηλά στον τοίχο, δύο 
μέτρα πάνω από το κεφάλι μου γιατί είχα καταλάβει πως 
δεν θα ήταν πραγματικά ικανοποιημένος παρά μόνο αν 
μπορούσε να κοιτά τους περαστικούς του διαδρόμου 
από ψηλά μ’ εκείνο το γυάλινο βλέμμα, ύστερα κάποιες 
φορές τα βράδια, όταν χρειαζόμουν ένα διάλειμμα 
από το γράψιμο, έφτιαχνα ένα τοστ, το έπαιρνα με 
μια χαρτοπετσέτα στο χέρι, στεκόμουν από κάτω του 
και τον κοιτούσα μασουλώντας αργά, καμιά φορά του 
μιλούσα όταν τελείωνα το τοστ κι εκείνος άκουγε με 
υπομονή, παρότι στις μέρες του οι γυναίκες δεν θα είχαν 
το δικαίωμα να μονοπωλούν με τη φλυαρία τους την 
ώρα των ανδρών τους, και πάντα, πάντα μετά από κάθε 
τέτοιο διάλειμμα η λέξη που μου έλειπε, εκείνη στην 
οποία το μυαλό μου είχε κολλήσει, εμφανιζόταν από το 
πουθενά. Αρχές Μαρτίου, ο Στέφανος μου ζήτησε να τον 
ξεφορτωθώ, όμως κατάλαβε ότι δεν υπήρχε περίπτωση 
να το κάνω και βάλθηκε να τον εξευτελίσει: «ίσως να 
ξέρει ο Λόρδος» απαντούσε όταν αναρωτιόμουν φωναχτά 
αν αύριο θα βρέξει, «πώς και δεν το προέβλεψε ο 
Πρόεδρος;» σχολίαζε όταν διαμαρτυρόμουν για το χαλάζι 
που έκαψε τον πιο νεαρό από τους φοίνικες, κι εγώ του 
έλεγα γίνεσαι ανόητος, πρώτον δεν είναι ούτε Λόρδος 
ούτε Πρόεδρος οποιουδήποτε πράγματος και δεύτερον 
δεν έχει τέτοιες ιδιότητες, «αλήθεια;» αντιγύριζε ο 
Στέφανος, «είναι λοιπόν δεδομένο ότι κάποιες έχει, 
μένει να μάθουμε ποιες ακριβώς». «Ξέρουμε», του είπα 
ένα βράδυ που με είχε εκνευρίσει με το παραπάνω με 
τα σχόλιά του, «οι μαγικές του ιδιότητες είναι ότι 
βρίσκεται πάνω στον τοίχο όποτε τον χρειάζομαι και 
ότι μαντεύει πάντα τη λέξη που λείπει». Τόση αφοσίωση 
–μετά από εκείνη την κουβέντα ο Στέφανος είχε φύγει 
εκνευρισμένος μέσα στη νύχτα κι έκανα να τον δω δέκα 
μέρες– και τώρα κι εκείνος με κοιτούσε στραβά. 
Το βράδυ που ξεφορτώθηκα τα πουκάμισα του Στέφανου, 
κάθισα κάτω από το πορτρέτο με τα χέρια άδεια, χωρίς 
τοστ, χωρίς χαρτοπετσέτα, χωρίς όρεξη, και τον κοίταξα. 
Προσπάθησε να αποφύγει το βλέμμα μου, οι πιθανότητες 
ωστόσο ήταν με το μέρος μου, είχε μόνο έναν καμβά 

περιθώριο κι εγώ μπορούσα να στέκομαι στο διάδρομο 
απαιτώντας την προσοχή του όλη νύχτα αν ήθελα. 
«Καμιά ιδέα;» τον ρώτησα. Έκανε τον δύσκολο στην αρχή 
κι ύστερα είπε «ο φρουρός έξω στο δρόμο σέρνει τα 
βήματά του βαριεστημένος, οι φωνές κι η μουσική από 
το παραλιακό μπαρ τον τυραννούν είναι φανερό, πόσων 
χρόνων να είναι, είκοσι, είκοσι πέντε; Για πόσο ακόμα θα 
περιμένει τον εχθρό;» Κούνησα το κεφάλι μου για να του 
δείξω ότι καταλαβαίνω πού το πάει. «Ο εχθρός αν βρει 
πόρτα αφύλαχτη θα μπει, πόσο μάλλον που οι δικοί μας οι 
φρουροί είναι ανίκανοι» συνέχισα τη σκέψη του. 
«Στήσε αυτί να δεις ποιά σημεία έμειναν αφρούρητα» μου 
είπε και κατάλαβα ότι άλλο δεν θα μου μιλούσε εκείνο το 
βράδυ.
Υπήρχε η πόρτα, άλλο σημείο αδυναμίας δεν μπορούσα 
να σκεφτώ. Η πόρτα που πριν χτιστεί ένωνε τα δύο μας 
σπίτια, το δικό μου και του υψηλού μου ξένου. Από την 
δική μου πλευρά βρισκόταν στη βιβλιοθήκη, τι υπήρχε 
από την άλλη δεν το γνώριζα. Ήταν ψηλή, με παχιά κάσα 
από σκούρο ξύλο κι ένα στρογγυλό χρυσαφί πόμολο, γύρω 
γύρω ήταν χτισμένη με σοβά και βαμμένη περισσότερες 
από μια φορές. Γιατί δεν την είχαν ξεριζώσει, δεν είχαν 
χτίσει το κενό που θ’ άφηνε για να εξασφαλίσουν πως το 
ένα σπίτι θα γινόταν για πάντα δύο, γιατί αφήσαν αυτή 
την πόρτα να στέκεται εκεί ματαιωμένο και άχρηστο 
ενθύμιο; Ο μεσίτης που μου πούλησε το σπίτι ήταν 
απολογητικός, δεν είχε καμία πειστική απάντηση να μου 
δώσει, «δείτε το» είπε «σαν ένα συμπαθητικό κουσούρι 
ενός κατά τα λοιπά εξαιρετικού κτίσματος». Προχώρησα 
στο διάδρομο και μπήκα στη βιβλιοθήκη αποφεύγοντας 
να κοιτάξω την παρατημένη δουλειά πάνω στο γραφείο 
μου, βάδισα γρήγορα προς την πόρτα κλείνοντας τ’ 
αυτιά μου στις μομφές που εκτόξευαν οι μισογραμμένες 
σελίδες: «νάτην, προσποιείται την αδιάφορη, αλλά ξέρει 
ότι ξέρουμε καλά: αυτό το σπίτι θα ήταν το καταφύγιο 
που χρειαζόταν για να τελειώσει το βιβλίο, μα όλα 
πήγαν στο διάολο αυτό το καλοκαίρι». Ακούμπησα το 
αυτί πάνω στο παχύ ξύλο, νωρίτερα είχα δει φως από το 
διπλανό σπίτι, ο γείτονάς μου ήταν ακόμα ξύπνιος, δεν 
τον είχε στείλει ναρκωμένο στο κρεβάτι του αυτός ο 
καύσωνας, τέντωσα τ’ αυτιά μου: θα μιλούσε καθόλου στο 
τηλέφωνο, θα μουρμούριζε έστω λιγάκι στον εαυτό του, 
θα σιγοτραγουδούσε κάποιο αγαπημένο του τραγούδι; 
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Πίσω από την πόρτα ακούστηκε ο ήχος της βελόνας 
κάποιου ραδιοφώνου να γυρνάει από συχνότητα σε 
συχνότητα ψάχνοντας, τ’ αυτιά μου τεντώθηκαν, σημείο 
αφρούρητο, σκέφτηκα, το βρήκα και τώρα είσαι στο 
έλεός μου. Ακούμπησα και τις παλάμες ανοιχτές πάνω 
στο ξύλο, το στήθος μου πιέστηκε στην επιφάνειά του· 
έλα, λοιπόν, εσύ φταις για όλα αυτά, για τον Στέφανο 
που εξαφανίστηκε και τους φρουρούς εκεί έξω, πέτα μου 
ένα κόκαλο να περάσω κι εγώ τη βραδιά, μίλα έστω για 
λίγο με αυτή την τραγουδιστή σου προφορά, πήγαινέ με 
πάλι σε εκείνο το χωριό, πάρε με από εδώ πέρα, κάνε 
ό,τι δεν έκανε εκείνος ο δειλός. Η γυναίκα σε περιμένει 
ακόμα; Αν ήξερες ότι τώρα μαζεύει τα πράγματά της 
σε μια βαλίτσα, τι θα της έλεγες; Με όλο το βάρος μου 
τώρα πάνω στην πόρτα, κράτησα την αναπνοή μου: Μίλα 
να σε πάρει ο διάολος, μίλα. Μια ματαιωμένη πόρτα μας 
χωρίζει, θα σ’ ακούσω. Δυο λεπτά αργότερα κάποιο χέρι 
έκλεισε το ραδιόφωνο.
Όταν ξύπνησα το επόμενο πρωί ένιωθα τέτοια ντροπή 
που ήταν σχεδόν αστείο, πετάχτηκα από το κρεβάτι και 
χώθηκα κάτω από το νερό μήπως ξεβγάλω τις εικόνες της 
χθεσινής βραδιάς. Στην επιστροφή βρήκα ένα σημείωμα 
κάτω από την είσοδο. Είχε ανοίξει την πόρτα του κήπου 
μου, είχε μπει μέσα! Ο γραφικός του χαρακτήρας ήταν 
γεωμετρικός, δεν πρόδιδε στο ελάχιστο εκείνη την 
μελωδική ένρινη φωνή  « Ich lade Sie herzlich ein»** 
έγραφε. Δείπνο, οκτώ η ώρα, εγώ κι αυτός, δύο καλοί 
γείτονες που κατοικούσαν στις δύο πλευρές της ίδιας 
πόρτας. Ζητούσε μια ευκαιρία να γνωριστούμε, να 
απολογηθεί για την αναστάτωση που μου είχε προκαλέσει. 
Αστεία πράγματα, δεν υπήρχε περίπτωση να βγω από το 
σπίτι, ακόμα δεν είχα αποφασίσει από ποια πλευρά με 
κοιτούσε ο εχθρός, τσαλάκωσα το χαρτί γαρνίροντας την 
ντροπή που ένιωθα με λίγη σάλτσα αγένειας κι ύστερα 
το ξεφορτώθηκα, αλλά όχι στα σκουπίδια, προσοχή, το 
πέταξα στο καλάθι του μπάνιου πάνω στα πουκάμισα του 
Στέφανου, εκεί που, όπως φαινόταν, φέτος το καλοκαίρι 
θα συνέλλεγα τις ενοχές όλων μας. Το πορτρέτο του 
διαδρόμου δεν αντέδρασε καθόλου, προσπαθούσε κι 
εκείνο προφανώς να χωνέψει τα χθεσινοβραδινά. 
Τρεις  εβδομάδες από την έναρξη των περιπολιών 
πέρασαν κι εγώ βρισκόμουν στον κήπο, χωμένη μέχρι τους 
αγκώνες στα χώματα προσπαθώντας να μεταφυτεύσω 
έναν βασιλικό. Αν με έβλεπαν τα πουκάμισα που είχε 
αφήσει πίσω του ο Στέφανος θα έφριτταν· «στην 
κατάστασή σου» θα έλεγαν «αυτό είναι ανεπίτρεπτο και 
πού είναι ο άνδρας σου τέλος πάντων να σε βοηθήσει;» 
θα ξέσπαγαν. Ο άνδρας μου, θα τους απαντούσα, πρώτον 
αγνοεί την κατάστασή μου γιατί δεν βρέθηκε χρόνος 
να τον ενημερώσω πριν τις περιπολίες, ανάμεσα στα 
βιαστικά τηλέφωνα και τις αστραπιαίες συνευρέσεις 
κόντρα στον τοίχο και πάνω στην κουνιστή πολυθρόνα 
της βεράντας με τη ράχη του ξεχασμένου βιβλίου να 

χώνεται στη βάση της πλάτης μου κι εμένα να θέλω 
να ουρλιάξω για περισσότερους από έναν λόγους, και 
δεύτερον, όπως θα έπρεπε να θυμόσαστε, ο άνδρας μου 
αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σπίτι του με τη σύζυγο 
και τα παιδιά του, κι αν δεν με απατά η φαντασία μου 
θα πρέπει να βλέπουν τις ειδήσεις των οχτώ. Κάπως έτσι 
έγινε και βρέθηκα μόνη, στα τέσσερα να μεταφυτεύω 
τον βασιλικό, αλλά μην ανησυχείτε, αυτό δεν είναι 
το μεγαλύτερο από τα προβλήματά μου, όπως έλεγα, 
έχουν περάσει τρεις ολόκληρες εβδομάδες περιπολιών, 
φρόνιμης σιωπής, καύσωνα και απουσίας του Στέφανου 
ο οποίος έχει αναγνωρίσιμο πρόσωπο και σύζυγο που 
αγνοεί τα πάντα. Και τότε μια φωνή ακούστηκε από πίσω 
από τον φράχτη. 
 «Ich wollte mich nur entschuldigen.»***
Ακούμπησα στην άκρη το φτυάρι που κρατούσα και 
σηκώθηκα όρθια. Ο κήπος ήταν, φυσικά, άδειος. 
«Hier bin ich!»****

 Ακούστηκε πάλι η φωνή, ζωηρή σαν παιδάκι που κρύβεται 
από τη μητέρα του, και γύρισα προς την πλευρά του 
φράχτη, για να δω τελικά το πρόσωπό του να με κοιτά 
χαμογελαστό πίσω από αυτόν με μάγουλά κατακόκκινα, 
μαλλιά λευκά και μάτια βαθιά πράσινα, σαν το φόρεμα 
της γυναίκας που τον περίμενε. Τον κοίταξα με απορία 
πριν ξαναθυμηθώ την ντροπή και την αγενή μου 
συμπεριφορά. Τι έλεγε; Εγώ δεν θα έπρεπε να απολογηθώ 
που πέταξα στο καλάθι του μπάνιου την πρόσκλησή του;

«Γνωρίζω ότι καταλαβαίνετε τη γλώσσα μου» συνέχισε 
ακουμπώντας το χέρι του πάνω στον φράχτη. Τα δάχτυλά 
του ήταν λεπτά και μακριά και η λεία επιδερμίδα τους 
πρόδιδε άνθρωπο που είχε περάσει τα χρόνια του να 
γυρίζει σελίδες βιβλίων και όχι να παλεύει με μηχανές ή 
πέτρες. 

«Η γυναίκα που μου νοίκιασε το σπίτι μου είπε ότι 
γράφετε βιβλία». Είχε έρθει η ώρα να σκουπίσω τα χέρια 
μου που ήταν γεμάτα χώματα και να κουνήσω το κεφάλι. 
«Όχι, δεν γράφω βιβλία. Τα μεταφράζω» βιάστηκα να τον 
διορθώσω.
 Χαμογέλασε και σήκωσε τα χέρια ψηλά. «Από τη γλώσσα 
μου στην γλώσσα σας. Εξίσου δύσκολο με το να γράψεις 
ένα ολόκληρο βιβλίο από την αρχή».
 
«Δεν καταλαβαίνω. Γιατί θέλετε να ζητήσετε συγγνώμη;» 
απαίτησα να μάθω. Δεν με έπαιρνε να απαιτώ. Με 
εκείνο το πράγμα να μεγαλώνει μέσα στην κοιλιά μου, 
τον βασιλικό ακόμα αφύτευτο και τον Στέφανο απόντα 
μάλλον δια παντός, ίσως θα έπρεπε απλά να δέχομαι 
με ευγνωμοσύνη οτιδήποτε είχε ο καθένας να μου 
προσφέρει.

 Ο γείτονάς μου κατέβασε τα χέρια του πίσω από το 
φράχτη –ήμουν σίγουρη ότι τα έβαλε στις τσέπες, γιατί η 
πλάτη του ορθώθηκε και οι ώμοι του άνοιξαν–  με κοίταξε 
κατευθείαν στα μάτια και είπε: «Καταρχήν, γιατί νιώθω 
ότι σας προσέβαλα εκείνη την ημέρα με την πρόσκλησή 
μου. Καταλαβαίνω τώρα ότι είστε άνθρωπος που εκτιμά 

** «Σας προσκαλώ εγκάρδια»
*** «Ήθελα μόνο να ζητήσω συγγνώμη.»
**** «Εδώ είμαι!» 
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την μοναξιά του και η ευθύτητά μου πρέπει να σας θύμισε 
εισβολή. Άνοιξα αυθαίρετα και την πόρτα του κήπου 
σας...» Κράτησα το βλέμμα μου στο δικό του και τον 
άφησα να συνεχίσει. Ένας άντρας έτοιμος ν’ απαγγείλει 
ολόκληρη λίστα από συγγνώμες ήταν ένας σπάνιος 
άντρας και αυτό το σπίτι γινόταν μέρα με τη μέρα 
μουσείο σπανίων ειδών.

 «Ύστερα, αυτό που μου συνέβη νομίζω πως άλλαξε την 
καθημερινότητά σας. Το σπίτι σας, τα βράδια, ήταν 
πάντα φωτεινό κι από  την κοινή μας πόρτα άκουγα 
φωνές, παρά, είμαι σίγουρος, τις φιλότιμες προσπάθειές 
σας να μην με ενοχλήσετε. Όχι ότι το κάνατε φυσικά... 
Μένω κι εγώ μόνος από εδώ, ξέρετε, και μου κρατούσατε 
συντροφιά».
Ένιωσα τις άκρες των δακτύλων μου να παγώνουν, πόσα 
είχε ακούσει, είχε καταλάβει ποιος ήταν συντροφιά 
μου όλο αυτό το καιρό, φαντάστηκα την αντίδραση του 
Στέφανου αν άκουγε αυτή τη συζήτηση και ανατρίχιασα. 
«Όμως από τότε που εξαιτίας μου ο δρόμος φρουρείται, 
έχω την εντύπωση ότι οι επισκέπτες σας σας 
αποφεύγουν».
Ο πανικός μου τότε έγινε οργή. Μιλάμε για θράσος. 
Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι δεν είχα τίποτα να 
μοιραστώ μαζί του, μια και δεν είχα τίποτα να μοιραστώ 
με κανέναν; Κοίταξα στο παρτέρι τον βασιλικό που με 
περίμενε, την άδεια του γλάστρα, το παρατημένο στην 
άκρη φτυάρι.
 
«Έχω μια κόρη, ξέρετε, στην ηλικία σας σχεδόν. Θα 
σας μιλήσω όπως θα μίλαγα και σ’ εκείνη: Αν υπάρχει 
κάποιος άνδρας που δεν είναι πρόθυμος να σας κρατάει 
συντροφιά όταν ο κλοιός στενεύει, δεν αξίζει να τον 
περιμένετε». 

Ο βασιλικός μού αντιγύρισε το βλέμμα με την οργή 
που θα ένιωθαν τα καλοσιδερωμένα και παρατημένα  
πουκάμισα του Στέφανου, με την ξιπασιά του αχάριστου 
άντρα στο πορτρέτο του διαδρόμου, όλοι ήταν εναντίον 
μου λοιπόν, κι αυτό που έλεγαν ήταν: «καταλαβαίνουμε 
ότι η αυτοεκτίμησή σου έχει πέσει στα τάρταρα αν 
πραγματικά θεωρείς αυτό το ανέκδοτο ζωή άξια για να 
την ζεις, αλλά δεν μπορείς να επιτρέπεις στους γείτονες 
να σου μιλούνε έτσι». Σήκωσα το βλέμμα και κοίταξα τον 
σημαντικό και επίσημο ξένο, εκείνον που βρισκόταν εκτός 
της κοιλίας μου.
 «Έχετε θράσος να θεωρείτε ότι εσείς αξίζετε κάθε 
λεπτό της αναμονής των άλλων» του απάντησα, για άλλη 
μια φορά αγενής. Ω, ντροπή, χρόνια και χρόνια καλής 
ανατροφής, σπουδών και σημαντικών αναγνωσμάτων 
τσαλαπατήθηκαν στο ταλαιπωρημένο μου παρτέρι. Ο 
ξένος με κοίταξε έκπληκτος. 
«Δεν συμπέρανα ποτέ ότι...» προσπάθησε να πει.

«Δεν έχω χρόνο να μαντεύω τα συμπεράσματά σας. Είμαι 
μόνη, έχω δουλειές να κάνω κι αποφάσεις να πάρω. Εάν 
βρίσκετε ότι το νησί σάς προκαλεί μοναξιά, προτείνω να 
γυρίσετε σπίτι σας. Το ότι ζούμε στο ίδιο σπίτι δεν μας 
κάνει πατέρα και κόρη».
Έχασε το χαμόγελό του, όμως μου έγνεψε ευγενικά 
κι ύστερα γύρισε την πλάτη κι έφυγε, προφανώς 
απογοητευμένος από εμένα κι αυτό το νησί όπου είχε 
έρθει για να βρει την υγεία του κι αντ΄ αυτού συνάντησε 
εγκληματίες που εισέβαλαν στο σπίτι του μέσα στη 
νύχτα, ρεπόρτερ με άγρυπνους φακούς, κάθιδρους 
φρουρούς με άσφαιρα πυρά στη ζώνη και μια αγενή 
γειτόνισσα με απεριποίητο κήπο και φαντάσματα στο 
καλάθι με τα άπλυτα. 
Τον είδα να μπαίνει στο σπίτι του και αντί να ντραπώ 
για τη συμπεριφορά μου σκέφτηκα: για σένα το έκανα, 
γυναίκα με τις μακριές βλεφαρίδες και το ξανθό καρέ και 
τα πράσινα φορέματά σου εκεί ψηλά στο αλπικό χωριό, 
τον τρόμαξα ακριβώς όσο χρειαζόταν για να γυρίσει πίσω 
σε σένα, το πολύ σε μια εβδομάδα θα κάθεται δίπλα σου 
στον καναπέ δίπλα στο παράθυρο και θα κοιτάτε παρέα 
το σκυλί να κυνηγάει το κοράκι και θα ανοίγετε την 
ξύλινη ντουλάπα και θα διαλέγετε τις πιο ζεστές πιτζάμες 
για την αρχή του φθινοπώρου και θα είναι ευγνώμων που 
γύρισε σε σένα, με τα κοντοκομμένα σου νύχια και το 
άγχος σου μήπως σε ξεχάσει ή σε βαρέθηκε για πάντα, θα 
γυρίσει πίσω σε σένα γιατί εσύ τουλάχιστον δεν κρύβεις 
εκπλήξεις και δεν τον τρομάζεις, δεν είσαι αγενής και η 
συνείδησή σου δεν σου μιλάει από το πουθενά μέσω ενός 
πορτρέτου και τριών παρατημένων πουκαμίσων. Gern 
geschehen*****, αγαπητή μου.
 
Μπήκα στο σπίτι, άνοιξα κι έκλεισα πόρτες, πέρασα 
μέσα από δωμάτια, δωμάτια που είχαν δει το Στέφανο 
εδώ, προσπέρασα έπιπλα που είχαν σηκώσει το βάρος 
του, έκανα νόημα με το χέρι υψωμένο στο πορτρέτο του 
διαδρόμου να μην διανοηθεί να μιλήσει, άνοιξα το καλάθι 
στο μπάνιο κι έβγαλα τα τρία του πουκάμισα, τα έφερα 
στη μύτη μου κι ύστερα τα πέταξα στο πάτωμα, από τις 
πτυχές του ενός ξεγλίστρησε η χειρόγραφη πρόσκληση 
του γείτονά μου σε δείπνο και απολογία, πάτησα επάνω 
τους κι ύστερα έφτασα στο υπνοδωμάτιο, ακούμπησα την 
πλάτη στη μεσοτοιχία που χώριζε ανεπιτυχώς αυτό το 
σπίτι στα δύο, γλίστρησα προς τα κάτω, λίγο ακόμα, λίγο 
ακόμα, ακόμα, συνάντησα το πάτωμα με τους γλουτούς 
και τον πισινό μου, κάτι καυτό και αλμυρό άρχισε 
να κυλά στα μάγουλά μου· die Salzluft, mein Schatz, 
σκέφτηκα, die  Salzluft, όμως έκανα ησυχία, ησυχία, για 
να μην με ακούσουν οι δίπλα, ή μάλλον ο δίπλα, που 
σύντομα θα γινόταν κανένας δίπλα, θα την κοπανούσε 
κι εκείνος όπως ο άλλος, ίσως ακόμα πιο γρήγορα κι 
απότομα από ό,τι ο άλλος και ψιθύρισα: και τώρα; και 

τώρα που η αναμονή τελείωσε κι όλοι, μαζί κι ο εχθρός, 
γυρίζουν στη θέση τους εκτός από μένα, τι να σε 

κάνω που δεν μένει τίποτα άλλο να σου μάθω;***** «Ευχαρίστησή μου»


