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Έ νας ανόητος έρωτας. Ένας τυχαίος θάνατος. Τι διαφορά έχουν; 
Καμία. Και οι δύο έρχονται και σε βρίσκουν εκεί που δεν τους 
περιμένεις, και οι δύο σε αφήνουν κατεστραμμένο, κατά τι 

λιγότερον από ό,τι ήσουν πριν. ΟΚ, έχουν μια διαφορά: στην πρώτη 
περίπτωση συνήθως έχεις μια επόμενη ευκαιρία, στη δεύτερη όχι. Πάμε 
για την επόμενη σύγκριση: Αγρύπνια. Θάνατος. Και πάλι στην πρώτη 
περίπτωση έχεις μια ακόμα ευκαιρία. Ένα ακόμα ξύπνημα. Στη δεύτερη 
όχι. Ωστόσο, στην περίπτωση του θανάτου έχεις τον ύπνο. Έχεις την 
ξεκούραση, την ποθητή ηρεμία. Οι γύρω σου είναι που τραβάνε το ζόρι, 
ενώ όταν απλά ξαγρυπνάς, όταν βασανίζεσαι από αϋπνίες, είναι συνήθως 
τότε που οι γύρω σου, εκείνοι που σ’ αγαπούν, που θεωρούν ότι όλα 
πάνε καλά, ότι ξεκουράζεσαι ήρεμος κάτω από το πάπλωμα και πάνω 
από το μαξιλάρι, που κοιμούνται ειρωνικά ήσυχοι. Κι είναι τότε που εσύ 
νιώθεις άρρωστος, κουρασμένος εκατό ετών και αποζητάς τον ύπνο, 
αυτό τον μικρό θάνατο με δεδομένη τη δεύτερη ευκαιρία. Αναρωτιέμαι 
τι είναι προτιμότερο. Φυσικά η αγρύπνια, μου λέει η φωνούλα από τα 
δεξιά. Φυσικά ο θάνατος, αυτή από τα αριστερά. Ο θάνατος είναι πιο 
ξεκούραστος για μένα, πιο επώδυνος για τους γύρω. Μα εγώ είμαι εγώ, 
κι είμαι προγραμματισμένη να σκέφτομαι πρώτα εμένα κι όχι τους γύρω 
μου. Άρα, θάνατος.

Χρόνια πριν, βράδυ, αρχές εκείνου του Οκτώβρη που θα ξεκινούσα, πιο 
ανόητη από ποτέ, πέντε χρόνια νομικών σπουδών, ήμουν καθισμένη σε 
ένα παγκάκι στη θάλασσα, δίπλα σε ένα αγόρι που ήθελα και εκείνο 
όχι. Το έπαιζα ήδη δικηγόρος. Είχα διαλέξει την πλευρά μου και την 
υπερασπιζόμουν με πάθος, χωρίς να μου έχουν αναθέσει την υπόθεση, 
χωρίς να μου έχουν δώσει εντολή, χωρίς προείσπραξη γραμματίου από 
τον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Έλεγα: «ο φόνος είναι έγκλημα, γιατί 
δεν κάνει να αφαιρείς την ζωή άλλου ανθρώπου». Δεν είχα και άδικο, 
μεταξύ μας. Οι παραδόσεις δεν είχαν αρχίσει, αλλά αυτά που έλεγα θα 
τα έβρισκες και σε εγκυκλοπαίδεια να έψαχνες. Ο τυπάκος, ωστόσο, 
ήταν πιο ψαγμένος. Υποστήριζε ότι ο φόνος είναι πράγματι λάθος, έως 
ότου σκύψεις πάνω από τα συγκεκριμένα δεδομένα που οδήγησαν σε 
αυτόν. Προσποιήθηκα την εξοργισμένη, ελπίζοντας η δίκαιη οργή μου να 
με κάνει πιο ποθητή στα μάτια του. Εκείνος συνέχισε: «Στο κάτω κάτω, 
αν πεθάνω, έχει πάψει πια να με νοιάζει. Νομίζεις ότι θα δίνω δεκάρα, 
όσο θα σαπίζω κάτω από το χώμα αν κάποιος μπει στη φυλακή γι’ αυτό; 
Φυσικά και όχι. Το μόνο που με ανησυχεί είναι που  θα υποφέρει η μάνα 
μου αν χαθώ».

Σοφά λόγια, κι ήταν μόνο 19 χρόνων (ξέρω να τους διαλέγω). Έντεκα 
χρόνια μετά, φτάνω στο ίδιο συμπέρασμα με εκείνον. Όταν έρθει η 
νύχτα, οι αγαπημένοι σου περιμένουν να πέσεις αναίσθητος στο κρεβάτι, 
κι όσο προσποιείσαι ότι τα καταφέρνεις, όλα πάνε καλά, αρκεί να 
σηκωθείς πάλι το πρωί. Την  ημέρα κάνε τον ζωντανό και η μάνα σου 
θα κοιμηθεί άλλο ένα βράδυ ήρεμη. Και προσοχή: Μακριά από ανόητους 
έρωτες. Είναι μικροί θάνατοι που οδηγούν σε μεγάλες αϋπνίες. Η 
απόσταση που τους χωρίζει από το αληθινό είναι τεράστια, κι ας δείχνει 
τόσο μικρή όσο του θανάτου από τη ζωή.

Και συγχωρείστε με, αν το βάρυνα το εισαγωγικό αυτού του τεύχους. 
Είναι που η ώρα έχει πάει τέσσερεις και δεν με πιάνει ύπνος.

Lucia

Αγρύπνια

συντελεστές

Σε αυτό το τεύχος έγραψαν οι:

Lucia

Φώτης Βλαστός

Dr Dark

Δούρειος Ευρωπαίος 

   και ο μικρανιψιός του ο Αρσίνοος

Lawbster

Fool Back
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Αναγνώστης: Συμπολίτη μου Δρ. Νταρκ, είμαι ένας από τους 
ιδεολόγους-σωτήρες της Ελλάδας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και 
σου γράφω ανώνυμα για ευνόητους λόγους. Πιστεύω δε ότι 
είσαι ο μόνος πια που μπορεί να μου δώσει μια απάντηση 
στα υπαρξιακά μου προβλήματα (κανείς ψυχαναλυτής δεν 
δέχεται να με αναλάβει). Μετά το Καστελόριζο, ο Γιωργάκης 
μάς έβαλε να ψηφίσουμε ένα μνημόνιο που δεν το είχε 
διαβάσει ούτε ο ίδιος. Πίστευα ότι είναι μεγάλη πατάτα, 
αλλά το ψήφισα. Αρχή είναι λέω, θα στρώσουμε. Μετά 
άρχισε να μας φέρνει κάτι νομοσχέδια που και αυτά δεν τα 
είχε διαβάσει κανείς, όχι γιατί δεν ήθελε αλλά γιατί δεν 
προλάβαινε. Άσε που μια φορά πήγα να διαβάσω κάτι στα 
πεταχτά και διαπίστωσα ότι πρόκειται για κακή μετάφραση· 
ούτε ο μεταφραστής δεν είχε χρόνο να κάνει καλή δουλειά. 

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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Ψέλλισα κάτι αντιρρήσεις στους συναδέλφους μου, 
οι οποίοι μου είπαν να το βουλώσω και έτσι έκανα. 
Τα ψήφισα κι αυτά. Βέβαια, ο αρμόδιος υπουργός 
μάς έλεγε συνοπτικά τι περιέχουν όλα αυτά που 
ψηφίζαμε, αλλά μετά μάθαινα από την τηλεόραση ότι 
τα προφορικά δεν είχαν καμία σχέση με τα γραπτά. 
Έτσι, άρχισα να διαβάζω αναδρομικά τις εφημερίδες 
για να μάθω τι είχα ψηφίσει και έφριξα· δεν μπορεί να 
είχα ψηφίσει τέτοια πράγματα. Ντράπηκα και βγήκα 
στο δρόμο για να με γιαουρτώσουν, γιατί αυτό μου 
άξιζε. Αφού έφαγα μερικά γιαούρτια, κλήθηκα να 
ψηφίσω το γνωστό Μεσοπρόθεσμο. Το ψήφισα κι αυτό, 
ξαναβγήκα στο δρόμο και έφαγα κι άλλα γιαούρτια. 
Ξαφνικά διαπίστωσα ότι, ενώ πριν με ήξερε μόνο η 
μάνα μου και μερικοί ψηφοφόροι μου που διόρισα στο 
δημόσιο, έγινα αναγνωρίσιμος και τα ΜΜΕ άρχισαν 
να ασχολούνται μαζί μου. Μετά άρχισα να βρίζω τον 
ΣΥΡΙΖΑ και άρχισαν να ασχολούνται μαζί μου και οι 
συνάδελφοί μου στη Βουλή. Έγινα επιτέλους διάσημος 
και οφείλω να ομολογήσω ότι μου αρέσει πολύ. Τώρα 
λέω να ψηφίσω ό,τι μαλακία μού φέρει ο Γιωργάκης 
για να μην ξαναπέσω στην αφάνεια. Άλλωστε τα 
γιαούρτια δεν πονάνε πολύ και το καθαριστήριο 
για τα κουστούμια μού το πληρώνετε εσείς οι 
φορολογούμενοι. Βαθιά μέσα μου όμως έχω κάποιες 
αμφιβολίες, δεν έχω πλέον κανέναν ιδεολογικό 
προσανατολισμό, βλέπω ότι ο κόσμος αρχίζει να χάνει 
την αίσθηση του χιούμορ και δεν ξέρω αν θα μου βγει 
σε καλό όλο αυτό. Λες να παραιτηθώ; Θα ήθελα τη 
γνώμη σου. 

Ένας Ανώνυμος Νεοφιλελεύθερος Πασόκος Βουλευτής

Δρ. Νταρκ: Καταρχήν, θλιβερό πασοκικό 
τερατούργημα της νεοφιλελεύθερης κρίσης, δεν 
απορώ καθόλου που κανένας ψυχαναλυτής δεν δέχεται 
να σε αναλάβει. Στην περίπτωσή σου η επιστήμη (και 
η πολιτική) σηκώνει τα χέρια ψηλά. Επειδή είμαι 
καλός κατά βάθος, θα ήθελα να σε προειδοποιήσω 
ότι αυτοί που σε περιμένουν στη γωνία άρχισαν να 
κρατάνε στα χέρια τους πιο σκληρά αντικείμενα από 
το γιαούρτι και αυτό σε διαβεβαιώνω ότι θα πονέσει 
πολύ. Σε διαβεβαιώνω επίσης ότι δεν θα ξαναπέσεις 
στην αφάνεια, γιατί έχεις κερδίσει επάξια μια από 
τις πρώτες θέσεις στο πάνθεον των ηλιθίων και των 
ανίκανων· κανείς δεν θα σας ξεχάσει όλους εσάς. Η 
γνώμη μου είναι ότι, παραιτηθείς ή όχι, σε λίγο δεν θα 
έχεις καμία δυνατότητα να κάνεις ηλίθιες ερωτήσεις. 
Το ‘πιασες το υπονοούμενο;

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

Αναγνώστης: Αγαπημένε μου Δρ. Νταρκ, σε πληροφορώ 
ότι το να σου γράφω σε κάθε τεύχος του περιοδικού 
μού έχει γίνει συνήθεια, κάτι σαν το τσιγάρο. 
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Οφείλω να ομολογήσω ότι, παρά τα πικρόχολα 
και προσβλητικά σου σχόλια, με βοηθάς να 
καταλάβω πώς λειτουργεί το σύστημα και αρχίζω 
να ασχολούμαι με την πολιτική. Και αυτό μπορείς 
να το θεωρήσεις δική σου επιτυχία. Χαιρετίζω, 
λοιπόν, όλες τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, 
αλλά έχω μια ένσταση για τις καταλήψεις στα 
σχολεία και τα σκουπίδια στο δρόμο. Δεν νομίζεις 
ότι το παράκαναν οι μαθητές από τη μία και οι 
εργαζόμενοι στους δήμους από την άλλη; Αν δεν 
κάνουν τα μαθήματά τους, πώς θα μορφωθούν 
αυτά τα παιδιά για να γίνουν χρήσιμοι και 
συνειδητοποιημένοι πολίτες στην κοινωνία σαν 
και μένα; Και τα σκουπίδια; Είμαστε υποχρεωμένοι 
να ανεχόμαστε αυτή τη μπόχα; Πού θα πάει αυτή η 
κατάσταση;

Τάκης Απολιτικός

Δρ. Νταρκ: Δεν μπορώ να πω, άμοιρε υποτελή της 
πασοκικής αυτοκρατορίας, ότι εγκρίνω αυτή σου 
τη συνήθεια. Είναι πιο επιβλαβής από το τσιγάρο. 
Να την κόψεις και αν δεν μπορείς μόνος σου, 
ζήτα βοήθεια από ειδικό. Αλλιώς θα ζητήσω εγώ 
για σένα. Επίσης, σταμάτα αμέσως να ασχολείσαι 
με την πολιτική, γιατί έχεις πολλές πιθανότητες 
να κάνεις καριέρα και δεν μας χρειάζεται άλλος 
ένας σαν και σένα στη Βουλή. Έχουμε ήδη 300! 
Όσο για την επιτυχία μου, σε πειράζει να μην την 
αναφέρω στο βιογραφικό μου; Θα σου απαντήσω, 
όμως, με την υπομονή που έχει κάποιος που 
προσπαθεί να εξηγήσει στον ενοχλητικό του 
γείτονα γιατί δεν πρέπει να παρκάρει μπροστά 
στην γκαραζόπορτά του. Σε πληροφορώ, λοιπόν, 
ότι τις καταλήψεις των μαθητών τις στηρίζει το 
υπουργείο παιδείας. Είναι το δεύτερο βήμα μετά 
την κατάργηση των βιβλίων για να μη μορφωθούν 
τα παιδιά. Άλλωστε, καταλαβαίνουν και τα ίδια τα 
παιδιά ότι δεν κερδίζουν τίποτα με το να μπουν 
στις τάξεις. Ούτε βιβλία έχουν ούτε καθηγητές. 
Άλλο τόσο αποτρεπτική, βέβαια, είναι και η 
προοπτική να γίνουν σαν και σένα. Όσο για τα 
σκουπίδια, απορώ πώς σε ενοχλεί η μπόχα των 
ξεχειλισμένων κάδων αφού η μπόχα που βγαίνει 
από τη Βουλή έχει καλύψει κάθε άλλη δυσωδία 
ανά το πανελλήνιο. Μπροστά της η μπόχα των 
κάδων φαντάζει άρωμα γιασεμιού. Μη φοβάσαι, 
όμως, θα λυθεί γρήγορα το ζήτημα: ένας από τους 
γιους μου έχει κάνει μια εταιρεία συγκομιδής 
απορριμμάτων και προσέλαβε όλους τους 
μετανάστες που χαζολογούσαν στην Ομόνοια. Οι 
άνθρωποι έχουν όρεξη για δουλειά και η πόλη θα 
λαμποκοπάει. Αν έχεις κάποιον δικό σου που είναι 
άνεργος, στείλ’ τον να δουλέψει. Ο μισθός είναι 
180 ευρώ το μήνα. Ασφαλιστική κάλυψη δεν μπορώ 
να υποσχεθώ…
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Η θεωρία του χταποδιού 
(ένα επιστημονικό άρθρο) Lawbster

Η φιλοξενούμενη αυτού του τεύχους είναι 

μια νεαρή ελληνίδα μάνα, επιστήμονας, 

δραστήρια ελεύθερη επαγγελματίας και 

πάνω από όλα γυναίκα. Το άρθρο της 

αναλύει τη Θεωρία του Χταποδιού, αποτέ

λεσμα επί  πονων και χρόνιων μελετών, 

βα θιάς ενδο  σκόπησης, αυτοκριτικής και 

ανθρω πο  λογικής παρατήρησης και ίσως μό

νο για αυτό θα του άξιζε ο προσδιορισμός 

«επισ τημονικό». Καλωσορίζουμε στην πα

ρέα μας την Lawbster, την ευχαριστούμε 

για όλα όσα τράβηξε προκειμένου 

να γράψει αυ τό το άρτιο κείμενο και 

ελπίζουμε να την ξανα      συναντήσουμε 

σύντομα σε μελλοντικές μας σελίδες!

Lucia

γράμματα συνεργατών Ό ταν ήμουν 4,5 χρονών (τότε είχε τόση σημασία 

να προσθέτω έξι μήνες στην ηλικία μου όσο 

έχει τώρα να κόβω τουλάχιστον 6 χρόνια), οι 

γονείς μου με είχαν (ξαπο)στείλει στο όμορφο Ναύπλιο, 

την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, όπως λέει ο 

μπαμπάς μου με το στενό τοπικιστικό του πνεύμα, να 

κάνω διακοπές με τον μπαμπά του και τη μαμά του. Την 

ίδια εποχή είχε έρθει να κάνει τις διακοπές του εκεί και 

ο θείος Πάτροκλος, ο εργένης αδερφός του. 

Ο εργένης αδερφός προφανώς σκέφτηκε ότι ένα μικρό 

κοινωνικό κοριτσάκι ήταν η τέλεια μουνοπαγίδα για την 

παραλία και μ’ αυτή τη γλυκιά ελπίδα με πήρε ένα πρωί 

να πάμε για μπάνιο. Θυμάμαι ότι ένιωσα χαρά, γιατί, 

ενώ γι’ αυτόν τον άνθρωπο τίποτα από αυτά που έκανα 

δεν ήταν ποτέ αρκετά καλό, προφανώς το γεγονός ότι 

με ήθελε μαζί του στη θάλασσα σήμαινε ότι επιτέλους 

με συμπαθούσε. Φτάσαμε, βγάλαμε τα ρούχα μας, έβαλα 

τα μπλε μπρατσάκια μου και με πήρε για βόλτα με το 

surf. Η σανίδα χτυπούσε απαλά στα κυματάκια, ο αφρός 

έπεφτε στο πρόσωπό μου, εγώ κρατιόμουν με δύναμη και 

ο συνδυασμός φόβου και ενθουσιασμού έκανε την μόλις 

4,5 ετών καρδιά μου να χτυπάει δυνατά από ευτυχία. Και 

τέλος. Με γύρισε στην παραλία και... έφυγε. Όσο εκείνος 

απολάμβανε το σπορ της επιλογής του, εγώ έπαιξα με τα 

κουβαδάκια μου, μπήκα λίγο στο νερό και μετά πέρασα 

τον υπόλοιπο χρόνο μου να βαριέμαι. Κάποια στιγμή 

επέστρεψε. Χάρηκα. Σίγουρα τώρα θα ασχοληθεί μαζί 

μου. Guess again! Με πήρε λίγο παραδίπλα που ένας 

ψαροντουφεκάς χτυπούσε στα βράχια ένα δυστυχισμένο 

χταπόδι. Όσο τον κοιτούσαμε το χταπόδι έκανε μια 

ηρωική προσπάθεια να σωθεί και γλίστρησε από το 

βράχο στον οποίο είχε μόλις φάει τα μούτρα του προς 

την ανοιχτή θάλασσα. Αλίμονο! Ο γρήγορος και ικανός 

θείος μου φρόντισε να το πιάσει και μετά να περάσει 

τον υπόλοιπο χρόνο μας στην παραλία μιλώντας με τον 

ψαροντουφεκά και χτυπώντας εναλλάξ το χταπόδι στα 

βράχια.
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Εκείνο το χταπόδι μάς το χάρισε ο ψαροντουφεκάς, 
αφού, χωρίς την καίρια επέμβαση του θείου μου, θα είχε 
καταφέρει να δραπετεύσει και να σωθεί κι αυτό φυσικά 
θα ήταν πολύ κρίμα. Παράλληλα, χωρίς να το ξέρω, εκείνη 
την καλοκαιρινή μέρα του 1984 (κρύβε χρόνια) 1990 έγινα 
για πρώτη φορά θύμα-χταπόδι και τέθηκαν οι βάσεις ώστε 
το καλοκαίρι του 2006 να αναπτύξω, παρέα με τη Lucia, τη 
γνωστή πλέον «θεωρία του χταποδιού».

Η «θεωρία του χταποδιού» είναι τόσο απλή όσο και 
αληθινή. Οι γυναίκες είμαστε χταπόδια. Περνάμε το χρόνο 
μας να κολυμπάμε αμέριμνες και ευτυχισμένες στο βυθό. 
Είναι όμορφα στο βυθό. Τα  πλοκαμάκια μας χορεύουν σαν 
υπερελαστικές μπαλαρίνες, δε νιώθουμε το βάρος μας, 
όμορφα χρωματιστά κορράλια τραβάνε την προσοχή μας 
και ένας ψαροντουφεκάς μάς γνέφει από μακριά. Ένας 
ψαροντουφεκάς; Τι είναι αυτό το αλλόκοτο μισό χταπόδι 
με τα 4 πλοκάμια που έρχεται προς το μέρος μας; Είναι 
τόσο μα τόσο όμορφο! Εκεί που τον πλησιάζουμε έτοιμες 
να τυλίξουμε τα οκτώ πλοκαμάκια μας γύρω του και να 
του ορκιστούμε αιώνια αγάπη και αφοσίωση, νιώθουμε 
έναν οξύ πόνο. Είμαστε ακόμα αρκετά αθώες και αφελείς 
ώστε να πιστέψουμε ότι ο πόνος έχει προκληθεί από το 
βέλος του θεού έρωτα. Και μετά βγαίνουμε στο ζεστό 
φως του ήλιου. Το στιβαρό χέρι του αγαπημένου μας 
ψαροντουφεκά μάς σηκώνει στον αέρα. Πετάμε! Κουνάμε 
τα πλοκαμάκια μας ευτυχισμένες και σίγουρες ότι ο 
παντοδύναμος έρως μάς έκανε αρκετά δυνατές ώστε 
να νικήσουμε τους νόμους της φύσης και από χταπόδια 
που κολυμπάνε στο βυθό να γίνουμε υπέροχα, μαγικά, 
ιπτάμενα χταπόδια!  Δεν ακούμε την απειλητική μουσική 
που προμηνύει ότι σε λίγο θα καταστραφεί η ευτυχία μας 
και μας έρχεται εντελώς ξαφνικό όταν βρισκόμαστε με 
τη μούρη στο βράχο. Μα τι έγινε; Μόλις πριν από δύο 
λεπτά νιώθαμε το θαλασσινό άνεμο να μας χαϊδεύει τις 
βεντουζίτσες. Δεν το πιστεύουμε. Λέμε: «δεν μπορεί, 
κάποιο λάθος έγινε». Και όταν ξαναβρίσκουμε τους 
εαυτούς μας ιπτάμενους, σκεφτόμαστε για άλλη μια φορά 
ότι είμαστε υπέροχα, μαγικά, ιπτάμενα χταπόδια! Και 
όταν ξανασπάμε τα μούτρα μας στο βράχο πιστεύουμε ότι 
κάποιο λάθος έγινε πάλι. Και πάλι. Και πάλι. Και πάλι.

Μετά από εντατικές έρευνες ετών, που καταγράφηκαν, 
αναλύθηκαν και μελετήθηκαν στατιστικά, μπορώ πλέον 
να αποδείξω ότι κάθε 3 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα μία 
γυναίκα, κάπου πάνω στον πλανήτη μας, βιώνει τον πόνο 
του χταποδιού. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία, αφού, 
όπως απέδειξα, και ένα κοριτσάκι 4,5 ετών μπορεί να 
είναι θύμα του ψαροντουφεκά. Έχει να κάνει με την 
πίστη μας στον πρίγκιπα πάνω στο άσπρο άλογο, με την 
αγάπη μας για τα παραμύθια και με την αδυναμία μας να 
αναγνωρίσουμε το οφ σάιντ την ώρα που το βλέπουμε να 
διαπράττεται, ακόμα κι αν ξέρουμε τη θεωρία του (ναι, 
και του «τεχνικού»).

Προς επίρρωση των αποτελεσμάτων της (επιστημονικής 
μου) έρευνας, θα παραθέσω μερικά απλά παραδείγματα 

που έχουν συμβεί στο στενό οικογενειακό και φιλικό μου 
κύκλο, για να δουν οι άπιστες ότι ο πόνος του χταποδιού 
είναι κάτι τόσο κοινό όσο το τυρί πάνω στην πίτσα και 
μπορεί να συμβεί στην καθεμία μας:

Η σχολική εμπειρία: κάθομαι σε καφετέρια με συμμαθητές 
από το σχολείο. Ο Άγις κάθεται δίπλα μου και κάποια 
στιγμή σκύβει λίγο και κοιτάει το μπούτι μου. Τον ρωτάω 
τι θέλει. Με ρωτάει αν μπορεί να κοιτάξει κάτι. Δεν είναι 
όμορφος και μυρίζει κάπως περίεργα, αλλά δεν μπορώ να 
μη νιώσω κολακευμένη που θέλει να εξετάσει ενδελεχώς 
το μπούτι μου. Σκύβει, κοιτάει λίγο καλύτερα και μετά 
σηκώνει το κεφάλι του. Λοιπόν; τον ρωτάω. «Βασικά ήθελα 
να δω πώς είναι η κυτταρίτιδα». 

Η φιλική εμπειρία: η Lucia πηγαίνει α’ γυμνασίου και 
βρίσκεται σε ένα πάρτυ παρέα με τον Π.Π. Ο Π.Π. είναι 
ωραίο γκομενάκι και περνάει την ώρα του με τη Lucia μας 
να κουβεντιάζουν κάτω από τα φωτισμένα πεύκα της Νέας 
Εκάλης ή κάποιας άλλης impossibly posh περιοχής. Κάποια 
στιγμή ακούγεται ο Brian Adams να τραγουδάει τον ύμνο 
της εποχής Everything I do. 
Ο. Π.Π. ζητάει από τη Lucia μας να χορέψουν κι εκείνη 
δέχεται. Την κρατάει αγκαλιά και περιστρέφονται στο 
ρυθμό της μουσικής. Σταματάει κάποια στιγμή και 
απομακρύνει λίγο το πρόσωπό του από το δικό της. Η 
καρδιά της αρχίζει να χτυπάει δυνατά. Θα μου ζητήσει να 
τα φτιάξουμε! Θα μου ζητήσει να τα φτιάξουμε, σκέφτεται 
και πετάει. «Να σε ρωτήσω κάτι;» της λέει αυτός κι 
εκείνη έχει γίνει ένα μαγικό, ιπτάμενο χταπόδι. «Ναι;» 
«Πιστεύεις ότι αν ζητήσω από τη Μαρίνα να τα φτιάξουμε 
θα πει ναι;»

Η εργασιακή εμπειρία: την άσκησή μου την έκανα σε 
ένα νεαρό δικηγόρο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή 
που κατάλαβε πόσο καταπληκτική είμαι έλεγε και 
ξαναέλεγε πως όταν γίνω επιτέλους δικηγόρος, θα 
γίνουμε συνεργάτες. Δεν έχω κανένα κόλλημα να είμαι 
το αφεντικό, έλεγε, κι εγώ σκεφτόμουν πόσο ωραία θα 
είναι να είμαι συνεταίρος ενός νεαρού δικηγορικού 
γραφείου. Όταν πήρα την άδειά μου με ρώτησε πώς θέλω 
να συνεχιστεί η εργασιακή μας σχέση κι εγώ με περίσσια 
χαρά το σκέφτηκα από δω το σκέφτηκα από κει και πήγα 
και του πρότεινα μια μορφή συνεργασίας. Η απάντησή 

Μετά από εντατικές έρευνες ετών, 

που καταγράφηκαν, αναλύθηκαν και 

μελετήθηκαν στατιστικά, μπορώ πλέον 

να αποδείξω ότι κάθε 3 λεπτά και 19 

δευτερόλεπτα μία γυναίκα, κάπου πάνω 

στον πλανήτη μας, βιώνει τον πόνο του 

χταποδιού 
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του; «Δεν με ενδιαφέρει να γίνουμε συνεργατες. Δεν 
έχεις να μου προσφέρεις τίποτα. Ό,τι ξέρεις σου το 
έμαθα εγώ».

Η πιο πρόσφατη εμπειρία: ο 13 μηνών γιος μου, τον 
οποίο αγάπησα με πάθος από την πρώτη στιγμή που 
έμαθα ότι υπάρχει και μεγαλώνει μέσα στην κοιλιά 
μου, τον οποίο θηλάζω ακόμα και ο οποίος έχει πιο 
πολλά παιχνίδια απ’ όλα τα παιδιά της Αντζελίνα 
Τζολί μαζί, προχθές που έτρωγα με κοίταξε γλυκά. 
Τον κοίταξα κι εγώ και τον ρώτησα τι θέλει. «Μα-
μά» μου είπε με την τρυφερή παιδική φωνούλα του. 
«Αγάπη μου» του απάντησα και άνοιξα τα χέρια μου 
για να έρθει. Όσο περπατούσε προς το μέρος μου με 
τα χεράκια του ανοιγμένα, ένιωθα την καρδιά μου να 
λιώνει από τρυφερότητα και ευτυχία για το παιδάκι 
μου που ήθελε να έρθει να με αγκαλιάσει. Μέχρι που 
έφτασε μπροστά μου, ανέβηκε στην αγκαλιά μου και 
άρπαξε το τοστ που έτρωγα. Τι στο διάολο; Στο DNA 
τους είναι γραμμένη η ψαροντουφεκότητα; 

Πώς όμως θα αναγνωρίσεις αν είσαι θύμα του 
ψαροντουφεκά και τι μπορείς να κάνεις για να το 
αποφύγεις;
Είσαι θύμα του ψαροντουφεκά αν απαντήσεις θετικά 
έστω και σε μία από τις ακόλουθες ερωτήσεις:
- Γνωρίζεις το θείο Πάτροκλο;
-  Μιλάς με έναν ψαροντουφεκά κι εκείνος με λόγια 

ή έργα καλλιεργεί την εντύπωση ότι θα πει / κάνει 
κάτι που θα σου φτιάξει τη μέρα;

-  Κάνεις ένα παιδί, του δίνεις τα πάντα κι αυτό σε 
βλέπει μόνο σαν πάροχο φαγητού;

Όσο για το πώς θα αποφύγεις να γίνεις θύμα του 
ψαροντουφεκά, να ξεκαθαρίσω ευθύς ότι δεν μπορείς 
να το αποφύγεις. Μαθαίνεις να ζεις μ’ αυτό, όπως 
έμαθες να ζεις με την περίοδο, την κυτταρίτιδα 
και τη βαφή των μαλλιών για να μη φαίνονται οι 
άσπρες τρίχες. Είναι fact of life και, για να είμαι 
ειλικρινής και δίκαιη, οι ψαροντουφεκάδες (με την 
εξαίρεση του –όχι πια τόσο– νεαρού δικηγόρου που 
είναι απλά αντιπαθητικός) είναι καλοί και τρυφεροί, 
αποφασιστικοί και δυναμικοί, ξέρουν πώς κάνει το 
παπάκι, το τζιτζίκι και το πρόβατο, μπορούν να σε 
παίρνουν αγκαλιά και να σου μαλακώνουν την καρδιά 
ή να σε παίρνουν αγκαλιά και να σε κάνουν να ξεχνάς 
τ’ όνομά σου. Δεν το κάνουν από κακία. Το κάνουν 
γιατί πολύ απλά... δεν σκέφτονται είτε ότι αυτό 
που έκαναν θα σε ανεβάσει, ενώ δεν έχουν αυτό το 
σκοπό, είτε ότι αυτό που θα κάνουν θα σε κατεβάσει, 
ενώ δεν έχουν αυτό το σκοπό. Τι να κάνουμε που 
έχουν αυτό το μικρό ελάττωμα; Στο κάτω κάτω κι 
εγώ πόσες φορές δεν έχω απαντήσει στην ερώτηση 
«τι έχεις;» με ένα θλιμμένο «αν δεν μπορείς να 
καταλάβεις, δεν έχει και νόημα να σου εξηγήσω»;



χαρτί
ήχος
μπάλα
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Lucia

*PLAY.

*  Η πρώτη ερωτική σκηνή ήρθε και με αιφνιδίασε 

τόσο γρήγορα, που δεν πρόλαβα καν να πιάσω το 

μπλοκ μου. Ποζ, παιδιά, ψυχραιμία. Πού στο διάολο 

το έβαλα; ΟΚ, πάμε λοιπόν. Black Rebel Motorcycle 

Club. Γκομενίτσες λικνίζονται στη συναυλία. “I fell 

in love with the sweet sensation/I gave my heart to 

a simple chord/I gave my heart to a new religion/

whatever happened to you?” Yeah, baby! Υπάρχουν 

ακόμα αυτοί; Κάποτε τους άκουγα φανατικά. Ουπς, 

μια ρώγα. 

*  Να κι ένα αντρικό κεφάλι ανάμεσα σε δύο πόδια. Ου 

λα λά. Δάχτυλα, χείλη, βογγητά. Ίσως δεν θα έπρεπε 

να βλέπω αυτή την ταινία μόνη μου. Χμ.

*  Πράγματα που συμβαίνουν ακριβώς εκεί που 

τελειώνει το σεξ: Ξημέρωμα, Ξυπνητήρι. Η τύπισσα 

σηκώνεται πρώτη. Μάλιστα, είναι μια από αυτές.”I 

have to see my supervisor”. Μωρέ τί μας λες. 

Θα μπορούσα τώρα να γράψω κάτι για τη φάτσα 

εγκατάλειψης που έχει ο τύπος, κάτι για τα δύο που 

έγιναν ένα κι ύστερα χωρίστηκαν σε δύο ξανά, αλλά, 

ειλικρινά, βαριέμαι.

KINO MONTAG

Σκηνοθεσία: Michael Winterbottom 

Παίζουν: Kieran O’ Brien, Margo Stilley  

Η Lucia παρακολουθεί την ταινία 9 Songs 

του Michael Winterbottom, με τους Kieran 

O’ Brien και Margo Stilley και τουϊτάρει 

τις σκέψεις της. Η ταινία γυρίστηκε το 

2004, χωρίς προκαθορισμένο σενάριο,  και 

διηγείται την ιστορία ενός ζευγαριού που 

έζησε μαζί έναν χρόνο. Η αφήγηση γίνεται 

αποκλειστικά μέσα από σκηνές 9 συναυλιών 

που το ζευγάρι παρακολούθησε κατά τη 

διάρκεια του ειδυλλίου του και αληθινού 

σεξ ανάμεσα στους ηθοποιούς. 

9 Songs
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*  Αυτή η γκόμενα είναι κόκκαλο! Φάε κάτι, χρυσή μου, 
όχι όλο τσιγάρα και ροκ εν ρολ.

*  Δέρμα, γλώσσες. Τελικά, ο τρόπος με τον οποίο 
κάνουν οι άνθρωποι έρωτα είναι μάλλον παράλογος, 
αν τον παρατηρήσεις αντικειμενικά, για να μην 
πω γελοίος. Στριμώχνεσαι στα ελάχιστα δυνατά 
τετραγωνικά εκατοστά, γραπώνεσαι από τον άλλον, 
μυρίζεις, γλύφεις, πιπιλάς. Δεν έχει κανένα νόημα 
παρά μόνο εκείνη τη στιγμή. Α, ναι, ίσως και όλες 
εκείνες τις επόμενες ώρες και ημέρες που έρχονται 
και σε βρίσκουν τα φλασμπάκ.

*  Αυτοί οι Von Bodies δεν μου γεμίζουν το μάτι. 
Πολύ ταρατατζούμ και επιπλέον, δεν θα έπρεπε να 
είναι σπίτι τους να διαβάζουν για το αυριανό τεστ 
άλγεβρας; Όλη η μπάντα είναι δεκαέξι, βία.

*  Σεξ, σεξ, κι άλλο σεξ. Αυτό το DVD το αγόρασα. Αν 
κάποια μέρα κάνω παιδιά και το ανακαλύψουν στην 
συλλογή μου, τι θα σκεφτούν για τη μαμά τους; 
Ακόμα  χειρότερα: αν έρθει η μητέρα μου για καφέ 
το Σάββατο και πέσει το μάτι της στο ράφι;

*  Σεξ στην μπανιέρα. Η τύπισσα έχει την εντύπωση 
ότι είναι πολύ γλυκιά. Νομίζω ότι δεν την χωνεύω. 
Όπως σηκώνεται για να τον καβαλήσει,  ακούγεται 
ένας αστείος τσιριχτός ήχος από την πορσελάνη. 
Σωστό που δεν τον αφαιρέσανε στο μοντάζ. Το σεξ 
είναι γεμάτο απροσδόκητους και αστείους ήχους που 
κανονικά θα σε έφερναν σε δύσκολη θέση.

*  “The Antarctic is the planet’s memory”. Ο 
πρωταγωνιστής μάς διηγείται, μετά το τέλος της 
σχέσης, μέσα από ένα ελικόπτερο που εξερευνά τους 
πάγους. Αποφασίζω να το εκλάβω ως σκηνοθετική 
άποψη πάνω στο ερώτημα του Ρόμπερτ Φροστ ως 

προς το εάν ο κόσμος θα τελειώσει με πάγο ή με 
φωτιά. Ή μήπως  όχι; Τέλος πάντων, ο κόσμος προς 
το παρόν δεν έχει ακόμα τελειώσει. Έχουμε πολύ σεξ 
ακόμα μπροστά μας.

*  Της έδεσε με μαντήλι τα μάτια και τα χέρια στο 
σίδερο του κρεβατιού. Αυτά τα πράγματα είναι 
πάντα πολύ πιο εντυπωσιακά όταν τα φαντασιώνεσαι 
ή τα βλέπεις στις ταινίες, αλλά λίγο βαρετά όταν 
συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Βρίσκω πολύ 
πιο συναρπαστικό το σεξ στο αυτοκίνητο. Πείτε με 
ρετρό, δεν με νοιάζει.

*  Α, βέβαια, της κάνει και μασάζ με λάδι. Αυτό δεν 
μπορείς να το κάνεις στο αυτοκίνητο. Ας δούμε λίγο 
παρακάτω.

*  Η υψηλή τέχνη του ομιλείν κατά τη διάρκεια της 
συνουσίας. Λίγοι την εκτιμούν, ακόμα λιγότεροι την 
κατέχουν.

*  Όχι ότι δεν περνάω καλά, αλλά μόλις αποφάσισα 
ότι αυτή η ταινία είναι μια αποτυχία. Ας το 
πάρουμε από την αρχή: είναι ένα έργο, άρα μια 
μίμηση πράξεως. Μίμηση πράξεως σπουδαίας και 
τελείας, βέβαια,  παρόλα αυτά απλά μια μίμηση. 
Οι ηθοποιοί δεν είναι ζευγάρι (το τσέκαρα στο 
Wikipedia πριν αρχίσει). Συμπέρασμα: βλέπουμε 
δύο ανθρώπους που δεν γουστάρονται, να κάνουν, 
με όποιο τρόπο το κάνουν, κάτι που ο καθένας μας 
μπορεί να κάνει περίφημα, αν όχι καταπληκτικά, 
σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή της ζωής του με 
κάποιον που γουστάρει. Τι μου διδάσκει το να τους 
παρακολουθώ;  Γιατί με κάνει καλύτερο άνθρωπο, 
εξυψώνει την ψυχή μου; Δεν είναι πρωτότυπο, ούτε 
σπάνιο, ούτε εξαιρετικό το να πας σε μια συναυλία 
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ροκ με κάποιον που θέλεις να ρίξεις στο κρεβάτι. 
Ούτε το να χρησιμοποιείς το ροκ σαν προκαταρκτικό, 
ούτε το να κάνεις σεξ στη μπανιέρα ή να διηγείσαι 
μια φαντασίωσή σου με τα μάτια δεμένα. Αυτά τα 
πράγματα συμβαίνουν κάθε μέρα! Η Άννα Καρένινα 
δεν συμβαίνει κάθε μέρα, ούτε η Εκάβη, ούτε όλοι οι 
Δανοί πρίγκιπες του Σαίξπηρ. Τί θέλει να πει αυτή η 
ταινία που μιμείται τον έρωτα και την καύλα; Να πως 
ερωτεύτηκαν δύο άνθρωποι σε μια δεδομένη στιγμή και 
μετά πήγαν σε πολλές συναυλίες και ενδιάμεσα είχαν 
πολλούς οργασμούς με τους ακόλουθους διαφορετικούς 
τρόπους; Χαίρω πολύ. Οι φτηνές τσόντες, νιώθω, είναι 
πιο ειλικρινείς.

*  Μεταξύ μας, βαρέθηκα να βλέπω τη γλώσσα αυτής της 
γκόμενας.

*  Ουπς, μόλις την παράτησε στο στριπτιζάδικο. Problems, 
Problems. Σκέφτομαι μήπως φάω λίγα τσιπς με ρίγανη.

*  Αυτός μαγειρεύει. Φίλε, σταμάτα επιτέλους να 
επενδύεις σε αυτή τη σχέση. Στο μεταξύ, στο άλλο 
δωμάτιο, εκείνη έρχεται σε οργασμό με τον δονητή της. 
Κάποιος θα σκεφτόταν απλά να πιεί ένα ποτήρι κρασί 
μέχρι να βράσουν τα μακαρόνια. Ο τύπος την κοιτάει 
με ύφος «γιατί δεν με παίζει πια;». Έξω είναι μέρα. 
Είτε είναι Κυριακή είτε κανένας τους δεν δουλεύει, 
προφανώς.

*  Μόλις μου πέρασε από το μυαλό η υποψία ότι κάθε 
αγόρι που έχει περάσει από τη ζωή μου είχε κάποτε 
μια περιπέτεια με μια ανορεξική σεξομανή διπολική 
αμερικάνα σαν κι αυτή. Κι αν αυτό είναι το όνειρο κάθε 
άντρα; Γκουντ γκριφ!

*  Να και η περίφημη σκηνή που αναφέρει και το 
Wikipedia: η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα αληθινή 
εκσπερμάτωση από ηθοποιό σε ταινία που δεν είναι 
πορνό. Kieran O’Brien would like to thank the Academy….

*  Franz Ferdinard, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!!!!!Να πω καλύτεροι κι 
από σεξ ή θα πέσετε να με φάτε; “IT’S ALWAYS BETTER 
ON HOLIDAY/ SO MUCH BETTER ON HOLIDAY/THAT’S WHY WE 
ONLY WORK WHEN/WE NEED THE MONEYYYYYYYYYYYYYYYYY” 
YEAH WE DO!Θεοί! (Ταρά ρα τάρα τα ρά τατα, τα τα ρα 
τάρα ταρα τατα... )

*  Πίσω στην Ανταρκτική. Του τύπου τού είπαν να πάει να 
κάνει ένα κρύο ντους για να την ξεπεράσει κι εκείνος 
το πήγε πολλά βήματα παραπέρα. Φίλοι μου, δεν την 
παλεύω πλέον, επισήμως.

*  ”Antarctica is an exercise in reductionism”. Ό,τι έλεγα 
κι εγώ λίγο πριν για τα ελάχιστα τετραγωνικά του σεξ. 
Άρα, ή είμαι σοφή ή άθελά μου έπιασα το νόημα της 
ταινίας.

*  Σνιφάρουν κοκαΐνη. Άραγε είναι και αυτό non 
simulative;

*  Ο πάγος ως παρόν. Το σεξ ως παρελθόν. Σάλτσα Black 
Rebel Motorcycle Club. “Now she’s gone (πάγος)/love 
burns inside me (φωτιά)”. Robert Frost, τους έχεις 
στοιχειώσει όλους.

*  Μάλιστα. Τελείωσε. Απότομα. Δηλαδή, θα με αναγκάσουν 
να δω τα έξτραζ. 

Fire and ice

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what i've tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
i think i know enough of hate
To say that for destruction ice
is also great

And would suffice.



Μ ελαγχολώ  κάθε φορά που θυμάμαι με πόση 
προσοχή διάλεγα κάθε Ιούνη το μεγάλο 
τετράδιο όπου θα έγραφα τις καλοκαιρινές 

μου ιστορίες. Σκληρό εξώφυλλο ή σπιράλ, μπλε 
γραμμές ή χωρίς, παλιομοδίτικη ετικέτα ή απρόσωπη 
μονοχρωμία στο εξώφυλλο. Το τετράδιο αυτό 
έμπαινε στο βάθος του σακιδίου μου (αργότερα 
βαλίτσα) και, κάθε φορά που το συναντούσα κατά τη 
διάρκεια των διακοπών μου, είχα την εντύπωση ότι 
μου χαμογελούσε πικρόχολα. Σα να το ‘ξερε. Κάθε 
Σεπτέμβρη βρισκόμουν με ένα σχεδόν άδειο τετράδιο 
που ταχύτατα άλλαζε προορισμό: γέμιζε με ασκήσεις 
γεωμετρίας, άγνωστες λέξεις από τα μαθήματα στο 
φροντιστήριο ξένων γλωσσών ή λίστες πάσης φύσεως. 
Κάθε ιστορία που πλησίαζα είχε κι ένα διαφορετικό 
άλλοθι για να μου ξεφύγει. Οι πιο άτυχες, όσες 
δεν προλάβαιναν να δραπετεύσουν από τη μανία 
μου να γίνω συγγραφέας, γονάτιζαν εκεί που τις 
πετύχαινα κι αποδέχονταν καρτερικά να γίνουν λίγες 
περισπούδαστες αράδες που ξέφτιζαν πολύ γρήγορα 
κι έπεφταν στην υπόληψή μου. Τις κατηγορούσα 
λοιπόν για χίλια δυο ελαττώματα και τις εγκατέλειπα 
γονυπετείς στο παραβιασμένο τετράδιο. Όταν τις 
ξανάβλεπα μετά από χρόνια, απλώς τις προσπερνούσα 
με κάποια επιείκεια. Κανένα καλοκαίρι, κανένα 
τετράδιο, καμία ιστορία. 
Κι όμως, οι καλοκαιρινές ιστορίες μου γράφονταν απ’ 
τα πόδια μου. Όχι μόνο γιατί με τριγύριζαν σ’ ένα 
πανοραμικό Αιγαίο, κουβαλώντας με σε μέρη που η 
φαντασία μου είχε αφήσει απάτητα, αλλά και γιατί 

Αρσίνοος

Ιστορίες γραμμένες 
με τα πόδια
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πρωταγωνίστησαν με τα παθήματά τους σε αφηγήσεις 
που εκ των υστέρων αιχμαλώτιζαν το ενδιαφέρον των 
ακροατών μου. Αίφνης, εκείνο το πρωί στα Μεστά της 
Χίου που δίψασα. Τι όμορφο να συναντήσω τον παππού 
στο στενό σοκάκι που με το ανοιχτόκαρδο χαμόγελό του 
με ενέπνευσε να του ζητήσω νερό. Και πόσο ευλογημένη η 
χειρονομία του, όταν μου ‘δειξε με καλοσύνη μια πήλινη 
στάμνα δίπλα απ’ το κατώφλι της πόρτας του. Και τι 
συμφορά, όταν πήγα να σηκώσω τη στάμνα με το δροσερό 
νερό και βρέθηκα με τα χερουλάκια της στα χέρια μου, 
καθώς η στάμνα συντριβόταν με πάταγο πάνω στο μεγάλο 
δάχτυλο του αριστερού ποδιού μου κομματιάζοντάς 
το, για να το περιλούσει στη συνέχεια το δροσερό 
νερό… Εβδομάδες αργότερα, το πολύπαθο δάχτυλό μου 
σκουλήκιασε, καθώς, κάπου σ’ ένα άλλο νησί, σε μια άλλη 
θάλασσα που στάθηκε αδύνατο να προσδιορίσω, γέμισε με 
αυγά εκκολαπτόμενων εντόμων. 
Αγέρωχα στάθηκαν τα υποτιμημένα από το μυαλό μου 
πόδια μου και συνέχισαν τις περιπλανήσεις τους και τα 
αφηγηματικώς πλουσιοπάροχα παθήματά τους. Αχινοί, 
αγριόχορτα, στενά παπούτσια, κοφτερά βράχια, όλο και 
κάποιος φυσικός εχθρός αλλά μυθιστορηματικός φίλος 
θα βρισκόταν στο δρόμο τους. Όσο το τετράδιο γύριζε 
άδειο (τα νέα άλλοθι για τη μη συγγραφή ιστοριών 
περιλάμβαναν τη φωτογράφηση, τη συλλογή βότσαλων, 
την ανάγκη για περισσότερο ύπνο) τόσο τα πόδια μου 
συνέχιζαν να περπατούν από την μια ιστορία στην άλλη. 
Ο ήλιος έκαιγε το αυγουστιάτικο μεσημέρι στη Νίσυρο. Ο 
άνεμος έφερνε λεπτή ηφαιστειακή σκόνη, που μου έκαιγε 
τα μάτια. Το υδρόθειο διαπερνούσε τα ρουθούνια λες και 
τόσοι αιώνες δεν είχαν φανεί αρκετοί για να ξεθυμάνει 
η υπόγεια δραστηριότητα. Ω Ποσειδώνα, ω Ήφαιστε. Στο 
μυαλό μου, το τετράδιο άνοιξε διάπλατα, η συγκίνηση 
από την ιδιαιτερότητα του τοπίου φαινόταν να υπόσχεται 
εμπνευσμένες σελίδες σχετικές με τους αρχαίους μύστες 
που βουτούσαν με αυταπάρνηση από τους κρατήρες των 
ενεργών ηφαιστείων προς την πυρά του κάτω (πάνω) 
κόσμου. Έβγαλα τις σαγιονάρες μου. Οι πατούσες μου 
βυθίστηκαν ηδονικά στο ζεστό αμμόχωμα του κρατήρα 
«Στέφανος». Περπατώντας γειωμένος με το ηφαίστειο, 

θαύμαζα τις γεωμετρικές γραμμές και τις ηχηρές 
εξαερώσεις του υποχθόνιου βρασμού. Και τότε, βρέθηκα 
στον αέρα αλαλάζοντας αλλόφρων. Είχα (περ)πατήσει σε 
διακεκαυμένη ζώνη. Ενόχλησα τον οξύθυμο Στέφανο στην 
πιο ευαίσθητη περιοχή του. Βγήκα από τον κρατήρα με 
εγκαύματα. 
Τα παγάκια που οι φιλεύσπλαχνοι συνοδοιπόροι μού έβαλαν 
στα πόδια απλώς επιτάχυναν την εμφάνιση των απαίσιων 
αποτελεσμάτων της καύσης, σε μια περιοχή του σώματος 
που φημίζεται για τις λείες καμπύλες της.
Αν λάβουμε ως σημείο αφετηρίας το μυαλό, τα πόδια 
βρίσκονται μακρύτερα απ’ τα χέρια. Κι εκεί μακριά που 
βρίσκονται (στην αντιδιαμετρική θέση, δηλαδή, ως προς 
τον νου) μας θυμίζουν πού και πού πόσο άδικο είναι να τα 
υποβαθμίζουμε σε εργαλεία κίνησης. Όταν ο νους ξεχνά 
ότι δεν ζει μόνος, τότε τα πόδια τού θυμίζουν ότι μπορεί 
να γράφουν και αυτά ωραίες ιστορίες. Αν η ακρότητα 
μπορεί να μας προσφέρει μια παραγωγική πηγή έμπνευσης, 
ας σταματήσουμε να ψάχνουμε στα αστυνομικά δελτία και 
στα εγχειρίδια ιατροδικαστικής. Τι πιο κατάλληλο απ’ τα 
πιο ακραία άκρα μας; Από φέτος, λοιπόν, εγκαταλείπω το 
τυχοδιωκτικό μου τετράδιο. Αρκετά με τους ανεμόμυλους 
του νου μου. Το κατάλαβα πια, έστω και αργά: τα πόδια 
μου θα με πάνε (κατά πως λεν κι οι Ιρλανδοί) εκεί που 
βρίσκεται (ήδη) η καρδιά μου. 

Η συγκίνηση από την ιδιαιτερότητα 

του τοπίου φαινόταν να υπόσχεται 

εμπνευσμένες σελίδες σχετικές με τους 

αρχαίους μύστες που βουτούσαν με 

αυταπάρνηση από τους κρατήρες των 

ενεργών ηφαιστείων προς την πυρά του 

κάτω (πάνω) κόσμου 
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Οι Έλληνες έχουμε απομακρυνθεί από την εκκλησία, αυτό μυστικό δεν είναι, έχοντας χάσει παράλληλα και 
αναπόδραστα την αίσθηση του ιερού και του ανίερου. Έτσι, για λόγους φολκλόρ ίσως, κάποιοι νηστεύουν 
την Μεγάλη Εβδομάδα, ελάχιστοι όμως εξασκούν και τις υπόλοιπες μεγάλες νηστείες του Χριστιανισμού, 
μία εκ των οποίων είναι και η νηστεία του Δεκαπενταύγουστου. Εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία 
των αμαρτωλών. Νηστεύω, ναι, με την βαθύρριζη πεποίθηση ότι η νηστεία δεν έχει να κάνει τόσο με 
το είδος της τροφής που καταναλώνει κανείς, όσο με την συνειδητοποίηση ότι είναι μια περίοδος 
γενικότερης αποχής από τις απολαύσεις, μια περίοδος προσευχής, πνευματικής και ψυχικής άσκησης που 
ενδυναμώνει την θέληση, που εναντιώνεται στην υλοφροσύνη που η παρηκμασμένη και απομακρυσμένη 
από το Ιερό κοινωνία μας διδάσκει, επιτρέποντας στον πιστό (σε μένα, δηλαδή) να δείξει παράλληλα την 
προσήκουσαστον Δημιουργό μας αγάπη. Σε αυτό το πλαίσιο, το ποιημάτιον «ΑΜΑΡΤΙΑ» που σου στέλνω, 
μπορεί να κατανοηθεί ακόμα καλύτερα.       

 Σε φιλώ
Ο εν Χριστώ αδελφός

Δημήτριος

Α

Α

ΜΑ
ΡΤΙ

Ο εν Χριστώ αδελφός Δημήτριος

Ά
υπνος πάλι κείτομαι, κρεβάτι με μαμούνια

μου γαργαλάν την πλάτη μου ως μέσα στην ψυχή μου

Δίπλα μου η γυναίκα μου με ανοιχτό το στόμα

σουλάτσο κάνει ανέμελο στου ονείρου τα καντούνια

Μα το δικό μου το μυαλό σε σένα κολλημένο

στα στήθια σου, στα μπούτια σου, τα ζουμερά, τ’ αφράτα

Και πώς μπορώ να κοιμηθώ, όταν στο ίδιο σπίτι

σε νιώθω να ακινητείς, δυο βήματα από μένα;

Σηκώνομαι αέρινα, για να μην την ξυπνήσω

ξυπόλητος, στα νύχια, λες σαν γάτα φοβισμένη

Γνωρίζω κάθε μια από τις σανίδες τις κλαψιάρες

ανάμεσά τους περπατώ καλά εξασκημένος

(στην αμαρτία αυτή πολλές φορές έχω υποπέσει)

Τον σκοτεινό διάδρομο σαν φάντασμα περνάω

ξέρω πίσω απ’ την πόρτα αυτή, εσύ με περιμένεις

Την πόρτα την μεταλλική, που κλειδαριά δεν έχει,

ανάθεμα στον άνθρωπο που αμέλησε να βάλει

Οι ενοχές με ζώνουνε σαν φίδια παγωμένα

να κάνω πίσω δεν μπορώ, σθένος δεν έχω τόσο

Τραβώ την πόρτα απαλά, στην πρώτη χαραμάδα

το φως ανοίγει αυτόματα, σαν πυρωμένη δάδα

φωτίζει τις καμπύλες σου, είσαι ανατριχιασμένη,

φαίνεται πως συγκίνηση νιώθεις κι εσύ, πουλάδα
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Ο νόμος 
είναι το μεγάλο λούνα παρκ 
του πόνου

Όταν στις 6 Οκτωβρίου του 1916, στο 
Cabaret Voltaire της Ζυρίχης, η παρέα των 
αυτοαποκαλούμενων ντανταϊστών έκαναν 

την πρώτη δημόσια συζήτησή τους ενάντια στον 
πόλεμο και στα συμφέροντα που τον προκαλούν 
και τον συντηρούν, ο Λουί Φερντινάν Σελίν 
(Detouches για τον ληξίαρχό του) ταξίδευε 
προς την Αφρική, όπου θα αναλάμβανε μια θέση 
εμπορικού αντιπροσώπου για την δασική εταιρία 
Sangha-Oubangui. Νέοι του πολέμου κι αυτός 
κι εκείνοι, θα μπορούσαν να πιούν ένα ποτήρι 
και να χλευάσουν παρέα τους κεφαλαιοκράτες 
και το σύστημά τους που έστελνε στο σφαγείο 
τα καλύτερα παιδιά της Ευρώπης, χωρίς λογική, 
χωρίς ελπίδα. Αυτή η συνάντηση δεν έγινε ποτέ, 
ωστόσο, όλοι εκείνοι οι τόσα πολλά υποσχόμενοι 
Ευρωπαίοι, ξεσκολισμένοι στις θεωρίες της 
σχετικότητας και του ασυνείδητου, οραματιστές 
ενός κόσμου φωτισμένου από τον λόγο και τις 
νέες ιδέες, διατύπωσαν με χίλιους τρόπους 
τις αντιρρήσεις τους γι’ αυτό που έβλεπαν να 
συντελείται γύρω τους. 
Η φρίκη και η οργισμένη απαξίωση των πολιτικών 
και οικονομικών μηχανισμών, που σήμερα 
αποτελούν κοινό τόπο, έχουν καταγραφεί 

Από τα εννέα το όγδοο

Λουί Φερντινάν Σελίν

Ταξίδι στην άκρη της νύχτας

Εννέα βιβλία 
που θα ’πρεπε να διαβάσετε,  
αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι  
να ολοκληρώσετε

προτείνει ο Φώτης Βλαστός
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εγκαίρως και με αφοπλιστική ενάργεια από όλους 
εκείνους τους νέους της Ευρώπης, τόσο σε περίοδο 
πολέμου όσο και σε περιόδους ευμάρειας. Σε μια τέτοια 
χρονιά για τη Γαλλία (1932), ο κοινωνιολόγος Ανρί 
Λεφέμπρ έγραφε: «Μερικοί από μας θεωρούν εδώ και 
καιρό ότι η μόνη πιθανή στάση απέναντι σ’ αυτή την 
κοινωνία είναι η άρνηση… Αλλά εδώ και τρία χρόνια, 
έχουμε κάτι νέο… Ο πόλεμος δεν εμφανίζεται πλέον σαν 
ένα τραγικό διάλλειμα, αλλά σαν ένα περιοδικό γεγονός 
σ’ αυτόν τον κόσμο… Ο θάνατος βρυχάται. Ζωή δεν 
σημαίνει πια να ζεις». Την ίδια χρονιά, ο συγγραφέας 
Πωλ Βαλερύ συμπέραινε: «Αυτό που δημιουργήσαμε 
μας οδηγεί κάπου όπου δεν γνωρίζουμε ή δεν θέλουμε 
να πάμε… Ήμαστε τυφλοί, ανήμποροι, αρματωμένοι με 
γνώσεις και επιφορτισμένοι με εξουσίες, μέσα σ’ ένα 
κόσμο που έχουμε εξοπλίσει και οργανώσει και ο οποίος 
μας απελπίζει τώρα με την απύθμενη πολυπλοκότητά 
του… Δεν ξέρουμε τι να σκεφτούμε για τις θαυμαστές 
αλλαγές που ανακοινώνονται γύρω μας… Ο κόσμος ποτέ 
δεν γνώριζε λιγότερο πού πάει…»
Αυτή την ίδια χρονιά, στα 1932, κυκλοφορεί και το 
«Ταξίδι» του Σελίν. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα ενός 
άσημου συγγραφέα που δραματοποιεί τη ζωή του με 
βιτριολικό σαρκασμό. Δεν είναι ο πρώτος που επιχειρεί 
κάτι τέτοιο, αλλά είναι ο πρώτος που το κάνει τόσο 
δραστικά, καταφέρνοντας να στρεβλώσει την ίδια τη 
λογοτεχνία (γλώσσα και αφήγηση), αποσπώντας της μια 
νέα λαλιά.  
Ο Σελίν κάνει τη γραμμένη και τυπωμένη σελίδα να μιλά: 

η στρατηγική του είναι η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο 

και σε ρέουσα, προφορική γλώσσα. Ο αναγνώστης ακούει 

μάλλον, παρά διαβάζει το κείμενο. Η κριτική ανάγνωση 

αποκομίζεται βαθμιαία από την αφοπλιστική αμεσότητα 

της αφήγησης, την (φαινομενική) έκλειψη κάθε νοητικής 

ακροβασίας, κάθε ανάλυσης. Το συμπέρασμα είναι ένα: 

τέρμα τα παραμύθια, πρόκειται για εφιάλτη όπου ο 

καθένας πασχίζει να τη βγάλει όσο καλύτερα μπορεί. 

Σαν μονόχορδο της ερήμου, η φωνή του αφηγητή 

επιστρέφει για να γκρεμίσει τον έναν μύθο μετά τον 

άλλον. Είναι οι μύθοι που ενέπνευσαν τον ήρωά του, 

τον  φτωχό Μπαρνταμού. Ούτε γραμμή για τον καιρό 

που ονειρευόταν, για την προετοιμασία του. Κατευθείαν 

στο ζουμί. Ο Μπαρνταμού στον πρώτο παγκόσμιο 

πόλεμο (όπου κατατάγηκε εθελοντής), ο Μπαρνταμού 

στην αποικιοκρατική Αφρική (όπου διαλύεται απ’ την 

ελονοσία και την υποκρισία των αποίκων), ο Μπαρνταμού 

στην καπιταλιστική Αμερική (όπου φθάνει πάνω σε μια 

ισπανική καραβέλα!). Παντού η ίδια αθλιότητα, η ίδια 

αμείλικτη διαίρεση ανάμεσα σε βασανιστές και θύματα, 

όλοι συνυπεύθυνοι για την ιλαροτραγωδία. 

Έχοντας ριζοσπαστικοποιήσει την λογοτεχνική γραφή 

μέσω της προφορικότητας, ο Σελίν δεν είναι λιγότερο 

ποιητής. Μέσα στον εξπρεσιονιστικό πίνακά του ενός 

κόσμου ζοφερού, εμετικά χρηστικού, νοσηρά βίαιου, 

φυτρώνουν λέξεις και φράσεις αληθινής ευαισθησίας  

(σύμφωνα με τον ίδιον, η αληθινή μοχθηρία του βιβλίου 

είναι το ευαίσθητο βάθος του). Αγκυροβολημένο στη 

ζωντανή γαλλική γλώσσα του δρόμου, το κείμενο 

ευτύχησε να έχει μια καλή ελληνική μετάφραση από την 

Σεσίλ Ιγγλέση Μαργέλλου (Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 

2007). 

Η υποδοχή του βιβλίου από την κοινωνία της εποχής 

του, αλλά και από τις μεταγενέστερες γενιές, υπήρξε 

δοξαστική και επιθετική. Ως συνήθως, η βιογραφία  του 

συγγραφέα επισκίασε το έργο του. Κάπως έτσι, κάθε 

γενιά αρχίζει πάλι απ’ την αρχή, ισχυριζόμενη ότι το 

μέλλον θα διαψεύσει τους απαισιόδοξους. Προφανώς, 

είναι μοιραίο. Πάντως, το «Ταξίδι» διέσχισε τα δωμάτια 

αναρίθμητων σημαντικών συγγραφέων και επηρέασε τη 

δουλειά τους όσο ίσως λίγα άλλα βιβλία του καιρού μας. 

Λένε ότι όταν οι πρωτομάστορες της γενιάς των beat, 

ο Γκίνσμπεργκ και ο Κέρουακ, επισκέφθηκαν τον Σελίν, 

στα μέσα της δεκαετίας του ’50, συνάντησαν έναν 

μάλλον εχθρικό και αδιάφορο για τις προθέσεις τους 

άνθρωπο. Αν και γνώριζαν κάθε πτυχή του «Ταξιδιού», οι 

Αμερικανοί επισκέπτες του Σελίν είχαν λησμονήσει τον 

πρόλογο της έκδοσης του 1949: «[…] Αν δεν ήμουνα έτσι 

στριμωγμένος, αναγκασμένος να κερδίζω τη ζωή μου, 

σας το λέω αμέσως, θα τα εξαφάνιζα όλα».

Αυτό που δημιουργήσαμε μας οδηγεί 

κάπου όπου δεν γνωρίζουμε ή δεν 

θέλουμε να πάμε… Ήμαστε τυφλοί, 

ανήμποροι, αρματωμένοι με γνώσεις 

και επιφορτισμένοι με εξουσίες, μέσα 

σ’ ένα κόσμο που έχουμε εξοπλίσει και 

οργανώσει και ο οποίος μας απελπίζει 

τώρα με την απύθμενη πολυπλοκότητά 

του… Δεν ξέρουμε τι να σκεφτούμε 

για τις θαυμαστές αλλαγές που 

ανακοινώνονται γύρω μας… Ο κόσμος 

ποτέ δεν γνώριζε λιγότερο πού πάει…»
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Οι άνθρωποι 
δεν είναι για να 

φυτεύονται 

Όταν φυτεύονται, 
μαραίνονται

Στον Θ.

Fool Back 

Καλοκαίρι 2011

Μ ισό καρπούζι μέσα σε λεκάνη κόκκινη και 
μπηγμένα κουτάλια στη σάρκα του. Σαν 
λουλούδια στο παρτέρι. Σαν μπουκέτο 

λουλουδιών. Χειρονομία αβροφροσύνης.

Γκόμενες με «ερπυστριοφόρα» δωδεκάποντα 
(τουλάχιστον), να βασανίζονται και να βασανίζουν –όχι 
με το σωστό τρόπο– την αδιάφορη άσφαλτο της πόλης, 
στο κατόπι κάποιου μπουζουκομπάρ. 

Γυμνά κορμιά, στροβιλιζόμενα ή ράθυμα σε ημιfree 
camping παραλία των Κυκλάδων.

Ταξιτζής-χομπίστας, από το ίδιο νησί, να φορτώνει 
στον ασημένιο ημίονό του ημιfree campers, προς άγραν 
επιπλέον γυμνών κορμιών.

Ήλιος κάθετος, πυρακτωμένος, ξεχασμένος αναμμένος, 
χωρίς θερμοστάτη. Όλες τις ώρες και, μάλλον, όλες τις 
μέρες.

Φίλοι ετών ανάμικτοι με φίλους ευκαιριακούς. Παρέες 
αιώνιες, της μιας μέρας. Παρέες πρόχειρες, δεμένες με 
τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο.

Αγωνιώδη φλερτ, ξελιγωμένες ματιές και ιδρωμένα ποτά 
σε εναλλακτικά παραθαλάσσια μπαρ.

Δικαστήρια γεμάτα σαρκία εξαϋλωμένα, ιδρωμένους 
γιακάδες, πνιγηρές γραβάτες, κεφάλια σκυφτά, ζωές 
σκυφτές. 

Και ξαφνικά μία είδηση. Ένα νέο που σβήνει τους 
τοίχους, αδειάζει τους διαδρόμους, βουβαίνει τον όχλο, 
αδειάζει το κρανίο.
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Νεκροταφείο. Πρόσωπα σκυθρωπά. Μάτια πρησμένα από 
το κλάμα. Άνθρωποι αγκαλιά, περπατούν σαν να χορεύουν 
έναν αργό, λυτρωτικό, ξορκιστικό  χορό.

 
Καλοκαίρι 1991

Τέλος 6ης Δημοτικού. Επίτευγμα μεγάλο και αγωνία 
ακόμη μεγαλύτερη για το άγνωστο τέρας με το όνομα 
«Γυμνάσιο» που καραδοκεί.

Από νωρίς στο χωριό των παιδικών μας χρόνων, που με 
τον Κωλοσούρτη το ταξίδι διαρκούσε λίγο παραπάνω από 
την πτήση Αθήνα-Σικάγο. Ευτυχώς χωρίς την ανταπόκριση.

Ξαδέλφια και φίλοι που χάθηκαν στον κυκεώνα της 
εφηβείας και της ενηλικίωσης, με γδαρμένα γόνατα 
να εκλιπαρούν για άλλο ένα ματς στην αυλή του 
εγκαταλελειμμένου σχολείου.

Ποδήλατα όλων των λογιών, που λατρεύονταν και 
χρησιμοποιούνταν σαν μονοθέσια της Formula 1. 
Αυτοσχέδιες πίστες από τις καρέκλες και τα τραπέζια που 
στοιβάζονταν στην αυλή του σχολείου, μετά το πανηγύρι 
του Δεκαπενταύγουστου.

Αστράγαλοι ματωμένοι από τα πεντάλ, χέρια σκισμένα 
από τα ανεπιτυχή «κόλπα» και τα άλματα στους λόφους 
από χώμα του αιωνίως ανακαινιζόμενου/ανεγειρόμενου 
σπιτιού δίπλα στην εκκλησία.

Διάλειμμα για δεκάλεπτο κολατσιό ή απογευματινό, 
φωνάζοντας στη γιαγιά να ετοιμάσει γρήγορα την πιο 
λαχταριστή λιχουδιά: λαδορίγανη (ή ριγανάδα) στο 
υπέροχο ζυμωτό ψωμί της. Και δώσ’ του τρεχάλα και 
ορθοπεταλιά!

Καραμέλες βουτύρου από το καφενείο. Κέρασμα του 
καφετζή, συγχωριανού, όσο θυμάσαι τον εαυτό σου. Και 
πορτοκαλάδα μπλε, γιατί η άλλη σε καίει. Του παππού, 
που παίζει χαρτιά, πίνει τον καφέ του ή κάνει και τα δύο, 
μετά το πότισμα του περιβολιού.  

Πρωταθληματάκια πινγκ πονγκ, subbuteo στο κατώι 
και μπάσκετ στην καρφωμένη μπασκέτα στην αυλή του 
σπιτιού, από το καλοκαίρι του ‘87. Και η γιαγιά να 
γκρινιάζει που της χαλάς την αρμαθιά με τα ντοματάκια. 

Τρύγος και φύτεμα πατάτας στο περιβόλι. Πότισμα και 
πλατσούρισμα στο λασπωμένο χώμα. Τι μυρωδιά! Βόλτα 
με την Agria (γεωργικό μηχάνημα) του παππού και 
ξεκομπλάρισμα στις κατηφόρες!

Οι άνθρωποι δεν είναι πατάτες για να φυτεύονται. Όταν 
φυτεύονται, μαραίνονται.
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Ό ντας πολύ πριν από εμάς εκεί που τις βρίσκουμε 
σήμερα, οι πέτρες υπήρξαν το αντικείμενο 
θυελλωδών αντιπαραθέσεων από καταβολής της 

ανθρώπινης σκέψης. Πώς βρέθηκαν εκεί;  Tι μαρτυρούν 
για τον τρόπο δημιουργίας του κόσμου μας; Κατά τη 
διάρκεια του 18ου αιώνα, οι Νεπτουνιστές μάλωναν με τους 
Πλουτωνιστές, υψώνοντας απειλητικά το δάχτυλο πάνω 
από τα ξύλινα έδρανα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Οι 
πρώτοι (Abraham Gottlob Werner) υποστήριζαν ότι η γη 
ήταν αρχικά ένας απέραντος ωκεανός όπου η σταδιακή 
καθίζηση αιωρούμενων υλικών δημιούργησε τις στεριές, 
ενώ οι δεύτεροι (James Hutton) έβλεπαν στην ηφαιστειακή 
δραστηριότητα την απαρχή της δημιουργίας του σημερινού 
φλοιού. Παθιασμένος νεπτουνιστής, ο Γκαίτε, έβαλε στην 
τέταρτη πράξη του «Φάουστ» έναν διάλογο ανάμεσα σε 
εκπροσώπους των δύο σχολών. Τον ρόλο του Πλουτωνιστή 
αναλαμβάνει ο τρισκατάρατος Μεφιστοφελής!

Όλοι οι διαβόλοι βάλθηκαν να βήχουν,
Σπρώχνοντας τους ανέμους ένα γύρω,
Κι η κόλαση με το οξύ της και το θειάφι,
Έφτυσε όλο το αέρα της! Η φουσκάλα ήταν τέτοια,
Που γρήγορα η παχιά φλούδα της γης,
Αναγκάστηκε να ραγίσει και να σκάσει.
 (Φάουστ, στίχοι 10081-10086)

Δούρειος  Ευρωπαίος

Στην άκρη του δερμάτινου παπουτσιού 

μου υψώνεται μια οξύαιχμη πέτρα. Καθώς 

ετοιμάζομαι να σηκώσω το πόδι μου και να 

προχωρήσω προς την υπόλοιπη ζωή μου, κάτι 

με κρατά μετέωρο. Πόσες φορές, πόσα πόδια 

προσπέρασαν αδιάφορα αυτή τη πέτρα και 

όλες τις πέτρες;  Πόσες φορές, πόσα βλέμματα  

πρόσεξαν όλους αυτούς τους όγκους, τις ακμές, 

τις γωνίες, τις αποχρώσεις; Κι όμως, ζούμε 

μέσα σ’ ένα απέραντο γεωλογικό μουσείο, 

όπου το παρελθόν του κόσμου μας, μακρινό 

κι αβυσσαλέο, τρίζει κάτω απ’ τις σόλες μας. 

Το ανόργανο οργιάζει γύρω μας, όμως εμείς 

συνήθως το ανακαλύπτουμε μόνο όταν τύχει 

να αναζητήσουμε μάρμαρα για τη σκάλα μας ή 

πέτρες για τον κήπο μας. 

Πέτρες – οι μάρτυρες 
του ανόργανου



22 εκβάτανα

Στις αρχές του 19ου αιώνα, η αντιπαράθεση 
μετατοπίζεται ανάμεσα στους ομοιομορφιστές (Charles 
Lyell) και στους καταστροφιστές. Οι πρώτοι διακήρυτταν 
ότι το περιβάλλον μας δημιουργήθηκε σταδιακά, κατά τη 
διάρκεια αμέτρητων αιώνων, ακολουθώντας πάντα τους 
ίδιους νόμους και ότι έτσι συνεχίζει να μεταβάλλεται 
και σήμερα.  Οι δεύτεροι (Georges Cuvier) έβλεπαν σαν 
βασική κινητήρια δύναμη στη μεταβαλλόμενη φύση τα 
βίαια γεγονότα μεγάλης κλίμακας (κατακλυσμοί, σεισμοί, 
ηφαιστειακές εκρήξεις, πτώσεις αστεροειδών). Κάθε 
θεωρία καθόταν στη σέλα συγκεκριμένων φιλοσοφικών 
θέσεων που την οδηγούσαν και έσερνε το κάρο των 
επιστημονικών δεδομένων που την υποστήριζαν. Δεν 
αποτελεί έκπληξη ότι στη διάρκεια του 20ου αιώνα, 
ανάλογες διαμάχες ξεκίνησαν σχετικά με την προέλευση 
και τις γεωλογικές μεταβολές που αφορούν τη σελήνη. 

Άραγε από ποιόν γεωλογικό αιώνα έρχεται η πέτρα 
αυτή που αρνούμαι να προσπεράσω;  Αν όλα άρχισαν 
πράγματι πριν από 4. 567 (αλήθεια, είναι σύμπτωση 
η σειρά των αριθμών;) δισεκατομμύρια χρόνια, ποια 
έκρηξη, ποια αποσάθρωση, ποια πτώση από τον ουρανό 
την έφερε στο δρόμο μου; Η προέλευσή της αλλά 
και η τύχη της στο μέλλον θα παραμείνουν για μένα 
ένα μυστήριο, της ίδιας τάξης με το μυστήριο κάθε 
ανόργανου στοιχείου που περιέχει το δικό μου σώμα. 
Πόσο μακριά μπορώ να φθάσω, αν ακολουθήσω το δρόμο 
της επιστημονικής ανάλυσης για να φωτίσω το μυστήριο;

Σκύβω και παίρνω την πέτρα στα χέρια μου:  
ανοιχτόχρωμη, εύθρυπτες, μικροκρυσταλλικές περιοχές, 
καστανόχρωμες, εγκάρσιες φλέβες.  Χωρίς αμφιβολία 
ένα εκρηξιγενές κομμάτι μάγματος. Οι μικροκρύσταλλοι 
φανερώνουν (λένε τα βιβλία) στερεοποίηση του 
μάγματος πολύ κοντά στην επιφάνεια της γης. Αν 
γνώριζα την περιεκτικότητά της σε πυρίτιο, θα 
κατέτασσα την πέτρα μου σε μια από τις μεγάλες 
οικογένειες των μαγματικών πετρωμάτων: υπερβασικά, 
βασικά, ενδιάμεσα, ημιόξινα, όξινα. Κοιτώντας τους 
μικροκρυστάλλους που θρίβονται τόσο εύκολα υποθέτω 

ότι πρόκειται μάλλον για έναν ηφαιστίτη. Κι αν 
φυλλομετρούσα τώρα ένα εγχειρίδιο ορυκτολογίας, ίσως 
να εύρισκα ότι πρόκειται για έναν τραχείτη. Ένα μικρό 
κομμάτι χαλαζιακού τραχείτη, σαν αυτόν που αιώνες 
τώρα εξορύσσεται στη Μήλο και αποτελεί πρώτης τάξης 
υλικό για μυλόπετρες ή για τα ξωκλήσια στη Μυτιλήνη. 
Κάποτε είδα ένα ληνό, από πράσινο τραχείτη, όπου 
οι αρχαίοι ελαιοπαραγωγοί της Τροιζηνίας μάζευαν 
λάδι απ’ τις ελιές τους. Μια και βρίσκομαι δίπλα σε 
λιόδεντρα,  ίσως αυτή η πέτρα να συνέχιζε κάποτε έναν 
αρχαίο ληνό. να κοιτώ μια πέτρα.

Μερικές φορές αρχίζω να κοιτώ μια πέτρα
Δεν αρχίζω να σκέφτομαι, Έχει αισθήσεις;
Δεν κάνω φασαρία ονομάζοντας την αδελφή μου.
Αλλά παίρνω ευχαρίστηση από την ύπαρξη της,
Τη χαίρομαι γιατί δεν νιώθει τίποτα,
Τη χαίρομαι γιατί δεν έχει καμία σχέση μ' εμένα.
(F. Pessoa,  «Μερικές φορές αρχίζω να κοιτώ μια 
πέτρα»)

Στις αρχές του 19ου αιώνα, η 
αντιπαράθεση μετατοπίζεται 
ανάμεσα στους ομοιομορφιστές 
και στους καταστροφιστές. 
Οι πρώτοι διακήρυτταν ότι το 
περιβάλλον μας δημιουργήθηκε 
σταδιακά, ακολουθώντας πάντα 
τους ίδιους νόμους και ότι έτσι 
συνεχίζει να μεταβάλλεται και 
σήμερα.  Οι δεύτεροι έβλεπαν 
σαν βασική κινητήρια δύναμη στη 
μεταβαλλόμενη φύση τα βίαια 
γεγονότα μεγάλης κλίμακας
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Οι πέτρες «εξανθρωπίστηκαν» στην πορεία του 
πολιτισμού με δύο τρόπους: ως μεταφορά και ως 
όργανο. Το δράμα της αντίθεσης ανάμεσα στον 
οργανικό και στον ανόργανο κόσμο γονιμοποίησε 
ανέκαθεν την καλλιτεχνική έκφραση. Η «άψυχη» πέτρα, 
άλλοτε μακαρίστηκε για την έλλειψη αισθήσεων που 
την διακρίνει και άλλοτε χρησίμεψε σαν αρνητική 
παρομοίωση άκαρδων ή νεκρών ανθρώπων.  Ωστόσο, 
όπως ωραία συνοψίζει ο Χρίστος Γεωργούσης στο 
ηλεκτρονικό περιοδικό «Εύπλοια», θεωρούμενες ως 
όργανο οι πέτρες αποτέλεσαν το κριτήριο για την 
διάκριση της ιστορίας του πολιτισμού (παλαιολιθικός, 
νεολιθικός, αλλά και εποχή του χαλκού και του 
σιδήρου). Σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες, η πέτρα (και 
ο άσπονδος σύντροφός της, το νερό) πρωταγωνιστεί 
ακόμα στην καθημερινότητα στην λαϊκή παράδοση, στο 
τοπίο, ακόμα και στα τοπωνύμια: Χόχλακες,  Μαύρα 
Βόλια, Σκύρος. 

Ο ανθρωπομορφισμός στο βασίλειο των πετρωμάτων 
προχώρησε ακόμη περισσότερο. Δημιουργήθηκαν  τάξεις.  
Πόσο κατώτερη ταξικά είναι η πέτρα που κρατάω 
τώρα από το παριανό μάρμαρο! Το μάρμαρο, αυτό το 
μεταμορφωμένο, ιζηματογενές πέτρωμα με τις πλαστικές 
αρετές, διαιώνισε μορφές και γεωμετρίες. Απαλλαγμένος 
σήμερα από τις αρχαίες χρώσεις του, ο αρχαίος «λευκός 
λίθος» συμμετέχει σχεδόν εξίσου με τη σμίλευση στο 
αισθητικό αποτέλεσμα που ονομάζουμε «κλασσικό». 
Αλλά και τα έγχρωμα μάρμαρα, με τις φλέβες και  τα 
νερά τους, μαρτυρούν για το μεγαλείο της ανόργανης 
ζωής.  Στην ταξική διαστρωμάτωση των πετρών, 
ψηλότερα από το μάρμαρο βρίσκονται οι «πολύτιμοι 
λίθοι».  Γι΄ αυτούς, η γλώσσα αρνήθηκε να καταφύγει 
στην ιεροσυλία της  δημοτικής. Παρέμεινε μουδιασμένη 
από τις απαστράπτουσες επιφάνειες και την 

περιρρέουσα χλιδή. Ωστόσο, αυτές καθαυτές, οι πέτρες 
αποτελούν το εσαεί μεταβαλλόμενο προϊόν μιας σειράς 
αντιδράσεων ανάμεσα στα στοιχεία του ανόργανου 
κόσμου που «ζει», ακριβώς όπως και ο οργανικός, τον 
ηρακλείτειο ρου: η παρουσία ανόργανων στοιχείων 
και ενώσεων, οι στοιχειώδεις υφές, η γεωμετρία και το 
χρώμα μιας πέτρας αλλάζουν διαρκώς.  Ζούμε σ΄ ένα 
κόσμο πολύ ευρύτερο από τον κόσμο των ανθρώπων. 
Η μοίρα μας δεν καθορίζεται μόνο από τον πολιτισμό 
μας (ή τις αδυναμίες του). Σχετιζόμαστε με την πέτρα 
που προσπερνάμε, πολύ περισσότερο απ’ όσο ίσως 
φανταζόμαστε. Ως μεταφορά, η πέτρα που προσπερνάμε 
μπορεί να μας προσφέρει μια ωραία πλαστική εμπειρία 
ή μια δραστική παρομοίωση. Ως όργανο, η ίδια πέτρα 
μπορεί (κάτω από δεδομένες συνθήκες ορμής και φοράς) 
να μας ανοίξει το κεφάλι.

Οι πέτρες «εξανθρωπίστηκαν» στην 

πορεία του πολιτισμού με δύο τρόπους: 

ως μεταφορά και ως όργανο. Το δράμα 

της αντίθεσης ανάμεσα στον οργανικό 

και στον ανόργανο κόσμο γονιμοποίησε 

ανέκαθεν την καλλιτεχνική έκφραση. Η 

«άψυχη» πέτρα, άλλοτε μακαρίστηκε 

για την έλλειψη αισθήσεων που την 

διακρίνει και άλλοτε χρησίμεψε σαν 

αρνητική παρομοίωση άκαρδων ή νεκρών 

ανθρώπων
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διήγημα
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χαρούμενα
γενέθλια

Lucia

Ε ίκοσι λεπτά ακριβώς πριν από την ώρα που έπρεπε 
να φύγουμε, άκουσα το κουδούνι να χτυπάει. Γενικά 
όλα είχαν πάει κατά διαόλου με τον προγραμματισμό 

μου, είχα καθυστερήσει να φύγω από το γραφείο, είχα χάσει 
το ραντεβού μου στον κουρέα και είχα σπαταλήσει μισή 
ώρα περιμένοντας τον μαλάκα που μου έφαγε τη σειρά να 
τελειώσει, και μετά από αυτό  –φυσικά– είχα πέσει σε κίνηση. 
Η γυναίκα μου δεν μιλιόταν όταν μπήκα στο σπίτι. Το μάτι 
μου την πήρε στην κουζίνα να ετοιμάζει το βραδινό των 
παιδιών με τα μαλλιά της τυλιγμένα σε ρόλεϋ και κάτι την 
άκουσα να μουγκρίζει προς την μεριά μου, μα την αγνόησα 
ξεσφίγγοντας την γραβάτα και ανεβαίνοντας γρήγορα τη 
σκάλα προς την κρεβατοκάμαρα. Ο σβέρκος μου με έτρωγε 
–αμέτρητες κομμένες τρίχες θα είχαν πέσει πίσω από τον 
γιακά μου– το κεφάλι μου πόναγε ήδη και δεν είχα καμία 
όρεξη να απολογηθώ για την αργοπορία μου. Ήθελα να χωθώ 
κάτω από το νερό και να ηρεμήσω, προσπαθώντας έστω για 
λίγο να ξεχάσω την εφιαλτική βραδιά που με περίμενε. Όταν 
το κουδούνι χτύπησε, είχα μόλις βγει από το μπάνιο και είχα 
καθίσει στην άκρη του κρεβατιού, με την πετσέτα τυλιγμένη 
γύρω από την μέση μου και τα μαλλιά μου να στάζουν στην 
γαμημένη μoβ μοκέτα, και κοιτούσα τα δάχτυλα των ποδιών 
μου. Χρόνια πολλά, δάχτυλα, σκέφτηκα, και τότε άκουσα το 
ντριν. Βήματα πήγαν στην πόρτα, την άκουσα να ανοίγει 
και να κλείνει και ύστερα γυναικείες φωνές. Χρόνια πολλά, 
δάχτυλα, ξανασκέφτηκα, η μπέιμπι σίτερ είναι εδώ και 
μάλιστα στην ώρα της. Τώρα μπορείτε να φύγετε για το πάρτι 
των γαμημένων σαράντα έξι χρόνων σας χωρίς καμία έγνοια. 
Σηκώθηκα και έβγαλα τη νωπή πετσέτα. Κοίταξα προς τα κάτω. 
Χρόνια πολλά, πέος, μουρμούρισα. Πόσο στοίχημα πας ότι 
σήμερα δεν έχει πάρτι για εσένα;
Έβαλα ένα μαύρο παντελόνι και ένα μπλε πουκάμισο (κάποτε 
η Ρουθ μου είχε εκμυστηρευτεί πως  με ερωτεύτηκε επειδή 
έδειχνα όμορφος στα μπλε) και κατέβηκα στο σαλόνι. Τα 
παιδιά ήταν καθισμένα στην τραπεζαρία και είχαν απλωμένο 
μπροστά τους κάποιο περίπλοκο επιτραπέζιο παιχνίδι με 
πλαστικές μικρογραφίες κάστρων, φραγμάτων, μικρών 
αλόγων τα οποία είχαν το ίδιο μέγεθος με τα κάστρα και 
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τα φράγματα, και αμέτρητα μικρά σημαιάκια. «Κοίτα, 
μπαμπά!» φώναξε η Κέιτι. «Θα παίξουμε Μάχη για 
Επιβίωση! Θα χτίσουμε παλάτια για να ζήσουμε, θα 
υψώσουμε τείχη γύρω τους και θα σκοτώσουμε όποιον 
πάει να μπει μέσα!» Κοίταξα την κόρη μου όσο τα 
ενθουσιασμένα λόγια της αντηχούσαν ακόμα στα αυτιά 
μου. Ήταν ολόιδια η μητέρα της. Στην απέναντι καρέκλα, 
λίγα εκατοστά μόνο πιο ψηλός από το τραπέζι, ο μικρός 
της αδερφός χαμογέλασε βεβιασμένα προσπαθώντας κι 
εκείνος να φανεί ενθουσιώδης, αλλά τον ήξερα αρκετά 
καλά για να καταλάβω ότι ήταν εξίσου απρόθυμος για 
αυτό που τον περίμενε εκείνο το βράδυ, όσο κι εγώ. 
Χρόνια πολλά στον μπαμπά, σκέφτηκα. Μερικές φορές θα 
ήθελε να μη σας είχε κάνει ποτέ.
Ύστερα η πόρτα της κουζίνας άνοιξε και μπήκε μέσα η 
γυναίκα μου. Φορούσε ένα μακρύ πράσινο φόρεμα που 
την κολάκευε και είχε τα μαλλιά της λυτά πάνω στους 
ώμους. Στην πραγματικότητα δεν έφταιγε εκείνη για τα 
χάλια μου εκείνο το βράδυ, για όσα είχαν πάει στραβά 
από την ώρα που έφυγα από το γραφείο μέχρι να γυρίσω 
σπίτι, για το γεγονός ότι γερνούσα και είχα εμφανέστατα 
πρόβλημα με αυτό, επομένως δεν είχα άλλη επιλογή από 
το να της χαμογελάσω και να της απλώσω το χέρι μου. 
Εκείνη μου ανταπέδωσε το χαμόγελο, πήρε το χέρι μου 
και ήρθε κοντά μου. Ήταν πολύ πιο κοντή από εμένα κι 
έτσι χρειάστηκε να σηκωθεί στις μύτες των ποδιών της 
για να με φιλήσει, μια κίνηση που είκοσι πέντε χρόνια 
πριν, όταν είχαμε πρωτογνωριστεί, με τρέλαινε. Τώρα τα 
χείλη μου ίσα που ακούμπησαν τα δικά της και με βιασύνη 
αποτραβήχτηκαν. «Χρόνια πολλά, μωρό μου» είπε. 
Μύρισα το άρωμά της, μανόλιες και γιασεμί. Τα ξανθά 
μαλλιά της γυάλιζαν κάτω από το φως του πολυελαίου 
και στο λαιμό της φορούσε τις πέρλες που της είχα κάνει 
δώρο πρόπερσι. Ήταν πολύ όμορφη. Χρόνια μου πολλά, 
σκέφτηκα, σε σιχαίνομαι. Κάποιες φορές μέσα στην 
ημέρα σκέφτομαι πώς θα είναι αν πεθάνεις και είμαι ξανά  
ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. 
«Παιδιά, πείτε χρόνια πολλά και καληνύχτα στον μπαμπά» 
άκουσα τη φωνή της να λέει. Τα παιδιά έτρεξαν επάνω 
μου, με αγκάλιασαν και με φίλησαν και ύστερα η Ρουθ 
με πήρε από το χέρι και πριν το καταλάβω ήμασταν 
μπροστά στην ανοιχτή εξώπορτα, φορώντας παλτά και 
αναζητώντας κλειδιά και τσάντες. Ένιωθα σκατά, ένιωθα 
σαν την πιο ταπεινή και ανάξια μορφή ζωής, και το 
χειρότερο, αντί να εύχομαι να μην υπήρχα εγώ, ήθελα 
να πεθάνουν όλοι οι γύρω μου για να πάψουν να μου το 
θυμίζουν. Η μπέμπι σίτερ, μια όμορφη δεκαεφτάχρονη με 
μεγάλα βυζιά και μια ροζ φόρμα που κάτι έγραφε στον 
κώλο, ήρθε να μας χαιρετήσει και άρχισε να φλυαρεί 
με τη γυναίκα μου για το πότε θα γυρνάγαμε, τα 
τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και άλλες ανοησίες. 
Είδα τη Ρουθ να ανοίγει το πορτοφόλι της, να 
βγάζει μερικά χαρτονομίσματα και να τα δίνει 
στο κορίτσι. Εκείνο τα πήρε, τα δίπλωσε και 
τα έβαλε στην τσέπη της φόρμας της ρίχνοντάς 
μου ένα βλέμμα που μου φάνηκε περίεργο, καθώς 

η γυναίκα μου γυρνούσε την πλάτη της για να βγει έξω. 
Τι ήταν αυτό το ύφος; αναρωτήθηκα προς στιγμήν. Έι, αν 
ήταν τα χαρτονομίσματα το θέμα, δεν πάει στο διάολο, 
θα μπορούσαμε να κανονίσουμε κάτι αν ήταν κι εκείνη 
πρόθυμη. Ήταν τα γενέθλιά μου στο κάτω κάτω, είχα κάθε 
δικαίωμα να πληρώσω για να περάσω καλά. Συνέχισα να 
κοιτάζω το κορίτσι, το οποίο έμοιαζε να μην σκοπεύει 
να απομακρύνει τα μάτια της από τα δικά μου. Έι, 
μικρούλα, δεν κάνει να κοιτάς έτσι τους καθωσπρέπει 
παντρεμένους εργοδότες σου. Έι, έι, τί κάνεις εκεί; Γιατί 
χαμογελάς έτσι, μικρούλα;  Τι θέλεις από τον μπαμπάκα 
των δύο μικρών που πληρώνεσαι να προσέχεις; Έι, μήπως 
θέλεις να προσέξεις λίγο και τον μπαμπάκα; Το κορίτσι 
έκανε μια φευγαλέα κίνηση απομακρύνοντας μια τούφα 
κόκκινα μαλλιά από το πρόσωπό της –ήμουν κι εγώ κάποτε 
δεκαεφτά, μικρή μου, ξέρω πολύ καλά τί σημαίνουν 
αυτά τα νάζια– και ύστερα αναστέναξε. Άκουσα από το 
γκαράζ την πόρτα του αυτοκινήτου να ανοίγει και λίγα 
δευτερόλεπτα μετά τακούνια στο λιθόστρωτο. Πλησίασα 
την μικρή –ήταν εξίσου κοντή με τη γυναίκα μου, μα 
μύριζε πολύ διαφορετικά, σαν κανέλλα ανακατεμένη με 
κρέμα βανίλια– και άπλωσα το χέρι μου να της πιάσω 
τον καρπό, ωστόσο η φωνή της Ρουθ ακούστηκε από έξω 
τσιριχτή: «Μα γιατί αργείς; Μας περιμένουν!».
Γρήγορα έκανα μερικά βήματα πίσω, έβαλα το χέρι 
στο πόμολο της πόρτας και κοίταξα την μπέμπι 
σίτερ παίρνοντας μια βαθιά ανάσα. Οκ, ίσως ήταν 
παρατραβηγμένο να γίνει κάτι απόψε, μα τουλάχιστον 
είχαμε κάνει μια αρχή. Ήξερα και το τηλέφωνό της και 
τη διεύθυνσή της. Ακόμα καλύτερα: ήξερα ότι η μικρή 
με γούσταρε. Με αυτή την σκέψη ίσως θα κατάφερνα να 
αντέξω ακόμα και αυτό το γαμημένο πάρτι γενεθλίων 
μου. Χρόνια μου πολλά, σκέφτηκα. Μικρούλα, εσύ θα είσαι 
το δώρο μου για φέτος. Το κορίτσι είχε τώρα τυλίξει 
τα χέρια στο στήθος και με κοίταγε μάλλον αμήχανα. 
«Καληνύχτα και χρόνια πολλά, κύριε». Ήταν προφανές ότι 
είχε απογοητευτεί που έφευγα. Η φωνή της ήταν βραχνή, 
σαν σαξόφωνο ηχογραφημένο σε παλιά κασέτα. Θα σου 
δείξω πόσο καλή μπορεί να γίνει μια νύχτα, μωρό μου, 
ήταν το τελευταίο πράγμα που σκέφτηκα πριν βγω από την 
πόρτα.
Στην επιστροφή από το πάρτι η Ρουθ επέμενε να οδηγήσει, 
όμως την διαβεβαίωσα ότι ένιωθα περίφημα παρά το 
ποτό. Λίγη ώρα αργότερα, όταν συνειδητοποίησα πως είχα 
μπει στην αντίθετη λωρίδα και ότι εκείνο το φορτηγό θα 
περνούσε από πάνω μας και θα μας έλιωνε σε ελάχιστα 
δευτερόλεπτα, βλαστήμησα γιατί η γυναίκα μου είχε 
δίκιο μέχρι το τέλος, ακόμα και για το ίδιο το γαμημένο 
τέλος. Την ώρα που οι λαμαρίνες έμπαιναν στο σώμα μου 

αναρωτήθηκα αν τα είχε όλα προμελετήσει για να 
λήξουν έτσι, για να μην την αφήσω ποτέ, για να 
μη χωρίσουμε ποτέ, για να μην μπει κανένας μέσα 
στα γαμημένα τα τείχη που εικοσιπέντε χρόνια 
τώρα, από νεαρή φοιτητριούλα, έχτιζε ύπουλα και 
μεθοδικά γύρω μου. Χρόνια μου πολλά, σκέφτηκα. 

Μετράει ο θάνατος για ελευθερία;


