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Άγγελος Χαριάτης

ίπε: «Αυτό για σένα» με την απαραίτητη για εκείνον θεατρικότητα. Εκείνα τα λόγια
του θείου  Αντώνη ήταν  ο προάγγελος  της πρώτης μου επαφής  με  την  πόλη της
Θεσσαλονίκης. Μια ανάμνηση που βούλιαζε αργά και σταθερά στη λήθη του χρόνου·

από τέτοιο σπάνιο υλικό είναι φτιαγμένες οι αναμνήσεις. Ο πρώτος ξάδελφος της μητέρας
μου,  σε  μια  από  τις  σπάνιες  επισκέψεις  του  στο  σπίτι  μας  και  γενικότερα  σε  σπίτια
συγγενών  ― απέφευγε  τους  συγγενείς  και  τις  άκομψα  σκηνοθετημένες  οικογενειακές
συναναστροφές  όπως  αποφεύγει  ο  διάολος  το  λιβάνι―ένα  ζεστό  απόγευμα  του
καλοκαιριού πριν τον μεγάλο σεισμό του ’81 στην Αθήνα, μου χάρισε ένα σουβενίρ από τη
«Νύφη του βορρά»,  με τον Λευκό Πύργο ως κύριο χαρακτηριστικό του, το εμβληματικό
δηλαδή σύμβολο της πόλης. Ένα λαξευμένο βότσαλο με τον Πύργο, την παραλία και τα
κύματα του Θερμαϊκού κόλπου ήταν το δώρο του προς τον μικρούλη ανεψιό, τον βενιαμίν
της  οικογενείας  Χριστοδούλου.  Θυμάμαι  πως  η  μητέρα  μου  έλαβε  ως  ενθύμιο  της
επίσκεψής του στην πόλη ένα κουτί με λουκούμια. Για τον πατέρα μου δεν μπορώ να είμαι
σίγουρος· μάλλον τίποτα. Σκάβοντας στο πηγάδι της παιδικής μνήμης μπόρεσα να ανασύρω
στην επιφάνεια την πεποίθηση, το γεγονός, πως δεν διατηρούσαν τις καλύτερες σχέσεις,
ούτε έστω καλούτσικες, ούτε μέτριες. Για να μην μακρηγορώ, δεν κατάφεραν να πιάσουν τα
όρια της τυπικότητας.  Αν μπορούσαν να ξεχάσουν ο ένας την ύπαρξη του άλλου θα το
έκαναν χωρίς  δεύτερη σκέψη,  χωρίς κανέναν  δισταγμό.  Η μητέρα μου, η  παρουσία της
δηλαδή,  ήταν  η  εγγυήτρια  δύναμη  ώστε  να  αποφευχθεί  η  γενικευμένη  σύρραξη,  που
μεγαλώνοντας  συνειδητοποίησα  ότι  την  επιθυμούσαν  κι  οι  δύο  με  πάθος,  ώστε  να
ξεμπερδεύουν μια ώρα αρχύτερα. Ο πατέρας τον θεωρούσε έναν γυρολόγο επαναστάτη
χωρίς  αιτία  κι  ο  θείος  έναν  βολεμένο μικροαστό  που  είχε  καταφέρει  να  ξεγελάσει  την
ξαδέλφη του, προσφέροντάς της μια επίπλαστη οικογενειακή κι οικονομική ασφάλεια. 

Ε

Το βότσαλο είχε τοποθετηθεί αρχικά στην επιφάνεια του ξύλινου γραφείου μου,
για να μεταφερθεί μετά τον σεισμό του ΄81 στο πρώτο συρτάρι του, κανείς δεν μπορούσε
να  αποκλείσει  το  ενδεχόμενο  ενός  νέου  μεγαλύτερου  σεισμού,  που  θα  κατέστρεφε  τα
πάντα μετά το τέλος του φαινομένου,  τις  ζωές μας,  το διαμέρισμά μας κι  ασφαλώς το
μπιμπελό που με τόση αγάπη μου είχε προσφέρει ο θείος Αντώνης με τα μακριά ψαρά
μαλλιά, τα γένια τριών ημερών ― πριν γίνουν μόδα, ή καλύτερα τότε που ήταν μόδα μόνο
στους ψαράδες και σ’ αυτούς που το έκαναν εξ ανάγκης― και το τατουάζ με τη γοργόνα
κάτω από τον αγκώνα  ―φτιαγμένο από έναν ερασιτέχνη του είδους στην Ομόνοια, αλλά
επαγγελματία της έκνομης συμπεριφοράς― κι ύστερα να τοποθετηθεί σε μια κούτα με τα
προσωπικά μου αντικείμενα στην πρώτη, από τις πολλές που ακολούθησαν, μετακόμιση
από τα βόρεια προάστια στις γειτονιές του Πειραιά. 

Το περιεχόμενο της κούτας, μαζί με την κούτα, παρέμενε στα πατάρια των κατά
καιρούς  ενοικιαζόμενων  διαμερισμάτων  μας  ― ο  πατέρας  δεν  κατάφερε  ποτέ  να
εκπληρώσει  εις  ολόκληρο  την  ανωμοτί  υπόσχεσή  του  προς  τη  μητέρα  για  πλήρη
εξασφάλιση― μέχρι  που  ένα  πρωινό,  στον  πρώτο  χρόνο  έγγαμου  βίου  ήρθε  και
συναντήθηκε με το κεφάλι μου κατά τη διάρκεια ενός ξεκαθαρίσματος του παρελθόντος
μου  με  αφετηρία  την  αρχική  σκέψη  της  εξοικονόμησης  χώρου  για  τον  διάδοχο  που
βρισκόταν  στον  αμνιακό  σάκο  της  μητέρας  του  και  που  θα  ερχόταν  φουριόζος  και
απαιτητικός τρεις μήνες μετά. 

Με εκείνον λοιπόν τον ξαφνικό και αναπάντεχο τρόπο ήρθε στο μυαλό μου  ―και
κυριολεκτικά  ελάχιστα  εκατοστά  πάνω  από  το  μυαλό  μου― η  ανάμνηση  της  πρώτης
επαφής με την πόλη της Θεσσαλονίκης. 
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Στην  κουζίνα,  όπου  όλα  τα  αντικείμενα  ήταν  τοποθετημένα  στη  θέση  τους  και
στοιχισμένα, έμοιαζε με θάλαμο χειρουργείου πριν την επέμβαση, και που λίγους μήνες
αργότερα,  θα  έμοιαζε  με  την  εικόνα  της  βομβαρδισμένης  πόλης  της  Δρέσδης  από  τις
συμμαχικές δυνάμεις, εκεί, στα τέλη του Β’ παγκοσμίου πολέμου, έβαλα την κούτα κάτω
από  το  τραπέζι  και,  σκύβοντας  ευλαβικά  πάνω  από  την  κούτα,  ελευθέρωσα  από  τα
πλαστικά, σαν φολίδες εγκιβωτισμένου αέρα, δεσμά του το σουβενίρ. Το κράταγα στο χέρι
μου κοιτάζοντας τον απέναντι άσπρο τοίχο, παρακολουθώντας τον δευτερολεπτοδείκτη να
αλλάζει θέση, βγάζοντας εκείνον τον μονότονο ήχο που σε κανονικές συνθήκες είναι απλώς
εκνευριστικός και σε πιο άγριες μπορεί να σε τρελάνει. Αν είχα πατήσει τα ογδόντα θα ήταν
αυτή η ενατένηση μια θαυμάσια ευκαιρία για λογισμούς, απολογισμούς, παραλείψεις και
λάθη  ζωής  που  θα  μπορούσαν  με  ευκολία,  αβάδιστα,  αβίαστα,  αβασάνιστα  να  με
οδηγήσουν  στην  απόφαση-δίλημμα:  Να  φουντάρω από  την  ταράτσα  ή  να  χτυπήσω το
γέρικο κεφάλι μου στον τοίχο μέχρι να σπάσει. Ευτυχώς όμως ήμουν στο άνθος της ηλικίας
μου, τριάντα τριών ετών και έτοιμος, όσο και ανέτοιμος, να γίνω για πρώτη φορά πατέρας.
Είχα λοιπόν περιθώριο άλλα πενήντα χρόνια ― πάνω κάτω. 

Σκέφτηκα για μια στιγμή τον θείο Αντώνη. Πού να βρισκόταν αυτή τη στιγμή; Άραγε
να ζούσε; Πρέπει να πλησίαζε τα ογδόντα. Η αλήθεια ήταν πως σ’ εκείνη την επίσκεψη ήταν
η πρώτη και τελευταία φορά που τον είδα. Κάτι τέτοιο -ίσχυε ως προς το δεύτερο σκέλος-,
πιθανολογώ, και για τη μητέρα μου. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν είχαν επαφές από
τηλεφώνου. Μπορεί να συναντιόνταν εκτός σπιτιού, ήταν ένα ενδεχόμενο, ήταν τέτοια η
αντιπάθεια που έτρεφε προς το πρόσωπό του ο πατέρας μου και το αντίστροφο ασφαλώς,
που ίσως εκείνη η επίσκεψη δεν ήταν τίποτα παραπάνω από ένα κοινωνικό πείραμα με
οικογενειακές παραφυάδες, ένα τεστ αντοχής των δύο μερών. Ένα πείραμα που προφανώς
απέτυχε.  

Άφησα πίσω μου την περιβεβλημένη με μυστήριο ειδή του άφαντου συγγενούς μου
και κοίταξα μ’ ένα βλέμμα δέους και απορίας το υλικό απομεινάρι της ανάμνησης. Τελούσα
σε μια κατάσταση σύγχυσης.  Είχα ανάγκη να ξεκουραστώ, να αφήσω το μυαλό μου να
ταξιδέψει με αφορμή εκείνο το βότσαλο που είχε πάρει να μαυρίζει στις άκρες του και να
λειαίνεται το σμιλεμένο σχέδιο από τον χρόνο που σκόρπαγε χωρίς φειδώ τα σημάδια του
στο καθετί· από αντικείμενα μέχρι συναισθήματα και ψυχές. Αφετηρία για μια επιστροφή
στο παρελθόν, στη σχέση με την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Θυμάμαι,  πρέπει  να  ήμουν  δέκα  ετών,  εκεί  στο  καταχείμωνο  της  πέμπτης
δημοτικού, όταν ο πατέρας μου αποφάσισε για λογαριασμό μου, ότι είχε φτάσει ο καιρός,
ως άλλος Μογγόλος νομάδας επιδρομέας, να με πάρει από τη ζεστή, ασφαλή αγκαλιά της
μητέρας μου και να με κάνει άντρα, πολεμιστή, σφαγέα και κατακτητή. Θα θύμιζε τίτλο
κινηματογραφικής  ταινίας  χαμηλού  κόστους  «Νέοι  στη  βιοπάλη».  Ή  τίτλο  new age
συνεδρίου: «Θαλεροί άνδρες βγαίνοντας από το εργοστάσιο του απογαλακτισμού». 

Το πρώτο βήμα ήταν να με γράψει σε ομάδα ποδοσφαίρου. Οι επιλογές έμοιαζαν
με τρία βέλη. Τρεις κατευθύνσεις, τρεις ποιότητες. Μπαλαδόρος, καλούτσικος, άμπαλος. Η
πρώτη κατηγορία ήταν προορισμένη να δοξαστεί στα τσικό του Ολυμπιακού Πειραιώς, στο
προπονητικό  κέντρο  του  Άγιου  Ιωάννη  Ρέντη,  έτοιμοι  να  φορέσουν  την  ερυθρόλευκη
φανέλα  της  πρώτης  ομάδας.  Θα  γίνονταν  τα  ινδάλματα  του  αύριο.  Βέβαια  μια
χαριτόβρυτος  ύπαρξη,  μια  έμφυτη ροπή στη  dolce vita,  μια  ατυχής  ορθοπεδική  στιγμή
όπως η ρήξη πρόσθιου χιαστού ή ένα συντριπτικό πολλαπλό κάταγμα δεξιάς κνήμης, ένα
τετ-α-τετ στο τελευταίο λεπτό του τελικού κυπέλλου νέων απέναντι στη μισητή ομάδα του



Άγγελος Χαριάτης

Παναθηναϊκού που δεν θα έχανε ούτε ο μεσήλικας σέντερ φορ των Πράσινων Πουλιών,
απειλούσαν κάθε στιγμή να σου κόψουν την πορεία προς τη δόξα, να διακόψουν το όνειρό
σου, σαν κάποιος να σου πέταγε την ώρα που κοιμόσουν ένα κουβά με παγωμένο νερό. Η
δεύτερη κατηγόρια ήταν προορισμένη για να δοκιμαστεί σε μια μεσαία κατηγορία με μια
κάποια προοπτική, ο Εθνικός Πειραιώς, το αποπαίδι του Ολυμπιακού, όπως τουλάχιστον
τον  έβλεπαν οι  οπαδοί  του Ολυμπιακού και  σε  καμία των περιπτώσεων οι  οπαδοί  του
Εθνικού, ήταν μια δυνατότητα. Όπως κι η ομάδα του Αργοναύτη, ομάδα-δορυφόρος του
Ολυμπιακού. Μια εξ απορρήτων πληροφορία, που όμως ο κόσμος το είχε τούμπανο κι οι
διοικούντες κρυφό καμάρι.  Οι άμπαλοι  ήταν φτιαγμένοι  για την ομάδα του Πολυκράτη.
Πήγαιναν στις προπονήσεις όποτε ήθελαν, δεν υπήρχε καμία πίεση για το αποτέλεσμα, η
ομάδα συμμετείχε στην τελευταία κατηγορία της Ε.Π.Σ.Π.. Με απλά λόγια: πιο κάτω δεν
πήγαινε. Ο πατέρας με γύρισε στις διάφορες ομάδες, των πιο πάνω κατηγοριών. Κατέληξα
στον Πολυκράτη. Το γεγονός πως ήμουν άμπαλος τον είχε συγκλονίσει, του είχε κλονίσει το
πρώτο όνειρο που έτρεφε για μένα. Μετά λύπης του διαπίστωνε πως δεν θα γινόμουν ποτέ
ποδοσφαιριστής ούτε καν ερασιτεχνικού επιπέδου. Δεν είχα την ικανότητα ούτε για ένα
σουτ  της  προκοπής.  Ακόμη  και  στα  απομεινάρια  της  αθλητικής  εξαθλίωσης,  αυτό  που
ονόμαζαν προπόνηση στην ομάδα του Πολυκράτη, χρησιμοποιούμουν για να μαζεύω τις
μπάλες από τις πλάγιες γραμμές του γηπέδου. 

Το δεύτερο βήμα προς την ολοκλήρωση της μεταμόρφωσης μου σε άνδρα ήταν η
αδιάληπτη παρακολούθηση των ποδοσφαιρικών αγώνων του Ολυμπιακού. Τότε, εκείνα τα
ζοφερά  χρόνια  από  όπου  έλειπε  από  τη  φαρέτρα  του  άκρατου  ποδοσφαιρόφιλου  η
συνδρομητική  τηλεόραση,  η  παρακολούθηση  του  κυριακάτικου  μεσημεριανού
ποδοσφαιρικού αγώνα ήταν κατά έναν τρόπο μονόδρομος. Όλα τα γενετήσια ένστικτα, όλη
η συσσωρευμένη  ορμή των εφήβων αλλά και  των λίγο ή πολύ μεγαλύτερων σε  ηλικία
οπαδών εκφράζονταν λεκτικά μέσω των γνωστών συνθημάτων, που ακούγονται ακόμη και
σήμερα.  Εκεί,  στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τους οργανωμένους της θύρας 7,  άπαντες
συνουσιάζονταν.  Με  ποιους  και  πώς  ήταν  ένα  άλλο  θέμα,  που  δεν  ενδιέφερε  τον
θυμόσοφο  ποιητή.  Το  θέμα  ήταν  η  γενετήσια  πράξη.  Κάπως  έτσι,  σε  κάθε  αγώνα  του
ιστορικού Ηρακλή, ή του μεγαλοαστού Άρη, ή του νεωτεριστή ΠΑΟΚ ή στις κατά καιρούς
συναντήσεις με τον φτωχότερο συγγενή Απόλλωνα Καλαμαριάς, θυμόμουν τη Θεσσαλονίκη
με τον Λευκό Πύργο. Και ασφαλώς όλα εκείνα τα γραφικά, τις χωρίς ουσία διαφορές μεταξύ
μπουγάτσας με τυρί και τυρόπιττας όπως και το αιώνιο εννοιολογικό ερώτημα: καλαμάκι ή
σουβλάκι. 

Στα δύο πρώτα βήματα,  τα προσδοκόμενα αποτελέσματα αποδείχθηκαν κι  ήταν
κατά μία έννοια πενιχρά. Οι υπολογισμοί του πατέρα μου είχαν πέσει έξω. Δεν θα έκανα
ποτέ καριέρα ποδοσφαιριστή. Δεν θα γινόμουν ποτέ ένας μοναχικός πορωμένος οπαδός
της  ομάδας  με  τις  ερυθρόλευκες  φανέλες  και  τα  άσπρα,  κάποιες  χρονιές  και  κόκκινα,
σώβρακα. Βέβαια άντρας έγινα. Όχι με τον τρόπο που ήθελε ο πατέρας μου, αλλά με τον
δικό μου τρόπο. Άφησα τα μαλλιά μου να μακρύνουν. Άφησα τα γένια μου να μεγαλώσουν,
να γίνουν τρίχες κατσαρές, καταφέρνοντας να γίνω σε τρεις μήνες ένα πρόσωπο σχεδόν μη
αναγνωρίσιμο, μια μπάλα με τρίχες. Είχα αρχίσει να καμπουριάζω, να αδυνατίζω στα άκρα
και να μεταλλάσσομαι σε φρικιό. Ή τουλάχιστον κάπως έτσι φαντάζομαι πως με έβλεπε ο
πατέρας μου.
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έρασε ο καιρός, είχα «πατήσει» τα δεκαοκτώ, το μυαλό μου ήταν στο «sex, drugs,
rock ‘n’ roll»και το μόνο που είχα εν αφθονία ήταν το rock. Δεν έστριβα με τίποτα,
τα ναρκωτικά ήταν κάτι  μακρινό,  όνειρα χαμινιών που με  την επανάληψη,  την

τρομοκρατία  και  την  συναισθηματική  απειλή  είχαν  καταφέρει  οι  γονείς  μου  να  τα
αντιμετωπίζω ως  έναν  εφιάλτη  που  και  μόνο  στην  αναφορά  τους  θα  φρόντιζαν  να  τα
στείλω στο πυρ το εξώτερον κι αυτά και τον αναφορικό εκφραστή τους. Και το σεξ ήταν κάτι
το  άπιαστο,  το  άυλο,  το  μη  οριζόμενο,  κάτι  το  χαοτικό,  μια  τεθλασμένη  γραμμή,
παραφωνία σε ένα σύνολο ευθειών. Ένα μακρινό σημείο στον ορίζοντα, το αζιμούθιο των
ευσεβών μου πόθων. 

Π

Η πόλη της Θεσσαλονίκης εξακολουθούσε να βρίσκεται ανάμεσα στις συμπληγάδες
πέτρες του σουβενίρ και της μπουγάτσας, μια αοριστία στην τρικυμία των σκέψεών μου.
Εκεί, λίγο πριν, λίγο μετά την ενηλικίωση, βρίσκεται ολόκληρο το είναι σου σε ανισορροπία,
ορμόνες  έτοιμες  να  προκαλέσουν  ανεξέλεγκτες  αλυσιδωτές  εκρήξεις,  τρελές  σκέψεις,
αποφάσεις, ανέφικτες διαδρομές, πράξεις απουσίας νοήματος, πείσματα, καπρίτσια, όλα
εκείνα τα ικανά μέσα για να σου υποδείξουν πως βρίσκεσαι στο μάτι του κυκλώνα, σαν να
‘σουν  σε  φουρτουνιασμένη  θάλασσα  μέσα  σε  καρυδότσουφλο,  φορώντας  ένα
μικροσκοπικό μαγιό, απροστάτευτος στις μανιασμένες δυνάμεις της φύσης.    

Με τα μούσια και τα μαλλιά και την προσθήκη ― χωρίς δεύτερες σκέψεις για την
χρησιμότητάς τους― ασημένιων χαλκάδων περασμένων στους τρυπημένους λοβούς των
αυτιών μου,  πραγματοποιήθηκε  μέσω του μηχανογραφικού  δελτίου  σειράς  προτίμησης
που  είχα  συμπληρώσει  ανέφελα,  απροβλημάτιστα,  απερίσκεπτα  ένα  παγωμένο
μεσημεριανό  του  Φλεβάρη  του  ’92  ο  πρώτος  ―εθελούσιος― εκτοπισμός  μου  από την
πατρογονική  μου  εστία.  Τον  Σεπτέμβρη  της  ίδιας  χρονιάς  ανήκα  στο  σώμα  των  νέων
ευγενών, των φοιτητών που με όχημα την έγκαιρη, επιτυχή, απρόσκοπτη ολοκλήρωση των
σπουδών και την απόκτηση του παπύρου με τυπωμένο το ονοματεπώνυμο ως αποδεικτικό
της  επιτυχούς  περαίωσης,  κάτι  σαν  εξοφλητική  απόδειξη  στεγαστικού  δανείου  ― η
ανακούφιση  του  τερματισμού  της  τριγωνικής  σχέσης  προσημειωμένο  ακίνητο-
δανειολήπτης-χρηματοπιστωτικό ίδρυμα― ξεκοκαλίζουν ένα μικρό ή ένα μεγάλο κομμάτι―
ανάλογα με τον βαθμό που φτάνει το θράσος, η αδιαφορία ή ο σταρχιδισμός, η αναλγησία
αγκαζέ με τον ωχαδερφισμό του καθενός― της οικογενειακής περιουσίας. 

Εκεί  άγνωστος,  προσπαθώντας  να  ανακατευτώ  με  το  ανώνυμο  πλήθος,  ένας
πρωτευουσιάνος μέσα σε επαρχιώτες, μόνο που οι επαρχιώτες ήταν οι αφομοιωμένοι από
την πόλη έχοντας δώσει όρκο πίστης σ’ εκείνη, έτοιμοι κάθε φορά να φυλάξουν τις δικές
τους Θερμοπύλες κι εγώ ήμουν η μύγα μέσα στο γάλα, δεν ήξερα αν έπρεπε να δείχνω έτσι,
πάντως αυτή ήταν η αλήθεια, η δική μου αλήθεια. Χωμένος σε μια γκαρσονιέρα της κακιάς
ώρα,  τρία  σκαλοπάτια  κάτω  από  το  έδαφος,  είχα  την  ευτυχία  να  ακούω  τη  ροή  των
λυμάτων από τον τέταρτο, τον τρίτο, τον δεύτερο και τον πρώτο όροφο προς την κεντρική
αποχέτευση  την  οποία  ο  παντογνώστης,  προνοητικός  κατασκευαστής-  αρχιτέκτονας-
πολιτικός μηχανικός είχε προβλέψει να περνάει δίπλα και κάτω από το κεντρικό δωμάτιο
που χρησιμοποιούσα ως υπνοδωμάτιο και ταυτόχρονα τον ήχο των τακουνιών στις πλάκες
του πεζοδρομίου μαζί με τις ηδονικές κραυγές των αδέσποτων γατιών κατά τη διάρκεια της
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συνουσίας ή το ηχητικό κάλεσμα-συνθηματικό για την τέλεση της πράξης,  κάτω από τα
φύλλα των κατά ένα τρόπο θλιμμένων και σίγουρα μαραμένων νεραντζιών κατά μήκος της
πολυκατοικίας. 

Εκεί, σε εκείνο το πνιγηρό, αποπνικτικό, σχεδόν ελεεινό άρα και αστικό πέρα ως
πέρα περιβάλλον, η εκδρομή, η προσμονή της εκδρομής στη Θεσσαλονίκη ήταν αφενός μια
όαση και αφετέρου η τρίτη και ουσιαστικότερη μέχρι εκείνη τη στιγμή επαφή μου με την
πόλη. 

Ήταν οι πρώτες μου ημέρες στη σχολή, είχα βρει τα πατήματά μου, δεν χρειαζόταν
άλλωστε να είναι σταθερά, τι ήταν σταθερό στην Ελλάδα, συγχρωτιζόμουν χωρίς δυσκολία,
αλλά  ταυτόχρονα  χωρίς  ευκολία  με  τον  κόσμο  που  σουλάτσαρε  νωχελικά  στους
διαδρόμους των σχολών, με έναν κόσμο που ερχόταν σαν λεφούσι, κατά ριπάς αν είναι μια
έκφραση που μπορεί να αναπαραστήσει καλύτερα την ροή, από όλη την Ελλάδα κι έξω απ’
αυτήν. Λιβανέζοι, Κύπριοι αδελφοί, Παλαιστίνιοι, Αιγύπτιοι, Ιρανοί, όλοι οι καλοί χωρούσαν
σε εκείνη την ιδιότυπη Γη της Επαγγελίας. Γιατί, όλοι ήμασταν ίσοι κάτω απ’ το χλομό φως
του φεγγαριού, με τους αγκώνες χαλαρά ακουμπισμένους στην τάβλα με τα χύμα τσίπουρα
και τα κακής ποιότητας εμφιαλωμένα κρασιά από μήλο. Εκείνες της ώρες της σιωπής, όπου
μίλαγαν  μόνο  τα  βλέμματα  και  το  φτηνό  αλκοόλ,  δεν  υπήρχαν  μήτε  χρώματα,  μήτε
θρησκείες,  οι  κάθε  είδους  προτιμήσεις  είχαν  παραγκωνιστεί,  είχαν  εκδιωχθεί,  σαν
ανεπιθύμητοι  επισκέπτες,  δεν μας  χώριζε  τίποτα,  τίποτα δεν ήταν ικανό να μολύνει  τις
αθώες καρδιές μας, μόνο ενώναμε τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο αύριο, χωρίς ασφαλώς
να είμαστε σίγουροι ούτε για το αύριο, ούτε για την καλυτέρευση. Ακροβάτες στο σκοινί
της ύπαρξης ήμασταν ή μια τέτοιου είδους εικόνα λάμβανα με το μυαλό και το κορμί των
δεκαοκτώ μου χρόνων. 

Κι ήταν εκείνα τα κορίτσια που φάνταζαν τόσο διαφορετικά, τόσο πιο λαμπερά,
τόσο πιο απελευθερωμένα, σαν να είχαν λυθεί από τα δεσμά τους, σαν να είχαν μασήσει
τις αλυσίδες που κατά έναν μαγικό τρόπο είχαν γίνει  σοκολατένιες  και έτσι  γλυκιές και
άσπιλες και αμόλυντες ήταν έτοιμες, σαν έτοιμες από καιρό, σαν να προετοιμάζονταν από
την παιδική τους ηλικία, να βουτήξουν στην ασημένια θάλασσα της ηδονής, του γέλιου, της
χαράς και της αγνής απόλαυσης. Έτοιμες να γίνουν οι θαλερές υπάρξεις της νύχτας που σε
καλούσαν  να  πάρεις  μέρος,  να  γίνεις  μέρος  των μυστηριακών  τελετών,  να  μυηθείς  σε
εκείνο το θελκτικό αλμυρό παιχνίδι ρόλων, που όλοι ήξεραν κι ας μην το ομολογούσαν ούτε
στον ίδιο τους τον εαυτό, ίσως να ήταν απλώς μια σκέψη, να υπήρχε ως έμβρυο σκέψης, ότι
θα τελείωνε με την αποφοίτηση και την ένταξη στην κανονικότητα, την όποια κανονικότητα,
όπως εν πάση περιπτώσει είχε τη δύναμη να περικλείσει. 

 Με ένα τέτοιο κορίτσι που με έλκυε, με τραβούσε σαν μαγνήτης κοντά της, ακόμη
και σήμερα, έτσι αποστασιοποιημένα, και αποστασιοποιημένος, με το στήριγμα βάσης που
μου  δίνουν  οι  χαμένοι  έρωτες,  οι  πληγωμένοι  εγωισμοί,  οι  επώδυνοι  χωρισμοί,  οι
οικογενειακές  και  επαγγελματικές  απογοητεύσεις,  αλλά και  από την άλλη οι  ανείπωτες
χαρές, οι γεμάτες λαγνεία και πόθο σαρκικές ηδονές, η απόλαυση των στιγμών, οι μικρές
νίκες της καθημερινότητας, ακόμη και σήμερα θα το έκανε, ακόμη και τώρα, στο κατώφλι
της  έκτης  δεκαετίας  της  ζωής  μου  δεν  μπορώ  να  εξηγήσω  με  τη  λογική,  απλώς
επιβιβάστηκα  στο  τραίνο,  ένας  ακόμη  επιβάτης  στη  χοάνη του  χώρου και  του  χρόνου,
παρέα με έναν πρώην γιδοβοσκό ―είχε βαρεθεί τη ζωή του κτηνοτρόφου, εκεί στη στάνη
του πατέρα του―,  που διάβαζε  μέχρι  να πειστεί  πως είχε έρθει  η  ώρα να βγει  από το
κουκούλι του μικρόκοσμου που άθελά του και υπό την πατρική εποπτεία είχε καταδικαστεί,
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να  ανοίξει  τα  μάτια  προς  το  θελκτικό  φως της  γνώσης  και  των εμπειριών,  έτοιμος  να
αδράξει  την  ευκαιρία  να  γίνει,  να  μεταμορφωθεί  συν  τω  χρόνω  σε  έναν  ευτυχισμένο
μικροαστό.

Χωρίς να το πολυκαταλάβω, σαν να βάδιζα βασιζόμενος μόνο στο ένστικτό μου,
τυφλωμένος προσωρινά,  πάντα προσωρινά ήταν,  μόνο που το προσωρινά μπορούσε να
διαρκέσει μια αιωνιότητα, απ’ το εκτυφλωτικό φως του έρωτα ή της μετεφηβικής κάψας,
οδηγήθηκα, οικειοθελώς σε κάθε περίπτωση, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θυμάμαι τον
σιδηροδρομικό σταθμό, είχαμε ταξιδέψει άνετα, με αυτό που στην δεκαετία του Πενήντα
θεωρείτο υπερταχεία, σε σχέση με το κάρο προφανώς, και μέσα σ’ εκείνες τις μέρες ήταν
απλώς ένα ανεκτό μέσο που χρόνο τον χρόνο θα κατέληγε να ονομάζεται «ταξίδι με τον
καρβουνιάρη» χωρίς  να έχει  σχέση με το «ταξίδι  με τον υπερσιβηρικό».  Τίποτα δεν με
ένοιαζε,  ήμουν  σε  μια  κατάσταση  αφασίας,  ζεν,  νιρβάνας,  με  την  εξωτερική  βοήθεια
ελαφράς ναρκωτικής ουσίας, κάτι σαν διαφημιστικό σποτ για τον ελληνικό τουρισμό με ένα
άσπρο κυκλαδίτικο σπίτι,  ένα ανηφορικό  καλντερίμι,  έναν  γαϊδαράκο,  το αγιόκλημα  να
χύνεται,  να απλώνεται  στην επίσης ασπρισμένη πλάτη μιας πλινθόκτιστης μάντρας,  ένα
τσίγκινο  τραπεζάκι  με  ένα  καραφάκι  ούζο  κι  ένα  ρακοπότηρο  κι  ένα  κομπολόι  με
κεχριμπαρένιες χάντρες. Αν ήταν τραγούδι θα ήταν εκείνο με το γνωστό ρεφρέν, εκείνο που
μας είχε εκπροσωπήσει επάξια στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού «λίγο κρασί, λίγο
θάλασσα και τ’ αγόρι μου». 

Ο έρωτας της ζωής μου με είχε πάρει νοερά από το χέρι, αν και θα ήθελα να είχε
γίνει  στην  πραγματικότητα,  και  έμοιαζε  κάτι  παραπάνω  από  αποφασισμένη  να  με
ξεναγήσει  στη  Θεσσαλονίκη,  στην  πόλη  της  καρδιάς  της.  Τότε  ασφαλώς  δεν  μου  είχε
αναφέρει ότι είχε σχεδόν κλεφτεί με ένα Σαλονικιό, από την Καλαμαριά ή την Αρετσού, όχι
ότι ήταν μείζονος σημασίας, και κάθε που επέστρεφε στην πόλη θυμόταν εκείνον που της
είχε κλέψει την καρδιά. Μια οδυνηρή επαναφορά, μια χαρακιά με ξυραφάκι σε νεανικό
σταρένιο δέρμα. Αλλά ήμουν αθώος τότε,  άμαθος στον ερωτικό πόνο, ένας πλατωνικός
εραστής χωρίς εμπειρίες.  Η Αλίκη ήταν έμπειρη,  μια εμπειρία που την δούλευε από τα
δεκαπέντε  της,  αλλά στα μάτια  μου  ήταν  αθώα,  και  άρα περισσότερο σαγηνευτική  και
πλανεύτρα. 

Κατάλαβα από την πρώτη στιγμή, παρόλο που είχα απλώσει βαζελίνη στα μάτια
μου   σαν  να  την  έβαζα  με  το  κουτάλι,  ότι  εξίσου  σαγηνευτική  ήταν  η  πόλη  της
Θεσσαλονίκης.  Ήταν  η  αύρα  της,  το  άρωμά  της,  αυτό  το  κάτι  σαν  συναίσθημα  που
αδυνατείς  να  περιγράψεις  με  λέξεις.  Μπαίνοντας  στο  αστικό  λεωφορείο  εκεί  στην  οδό
Μοναστηρίου  με  προορισμό  το  κέντρο  της  Θεσσαλονίκης  το  συναίσθημα  ήταν  εκεί
κατακλύζοντάς με, αφήνοντάς με να παρομοιάζω τον χώρο των επιβατών ως παράδεισο και
τους επιβάτες ως αγγέλους· ο οδηγός κατείχε δικαιωματικά τη θέση του Άγιου Πέτρου. Είχε
το κλειδί και ανοιγόκλεινε τις πόρτες. Ποιος άλλος θα μπορούσε να πάρει τη θέση του;
Παρατηρούσα  σχεδόν  ευλαβικά,  σαν  να  παρακολουθούσα  το  τελετουργικό  της  θείας
λειτουργείας ―όσο βλάσφημο κι αν ακούγεται― την κίνηση της Αλίκης στον χώρο, ήταν η
άνεση προσωποποιημένη. Σαν να βρισκόταν στο σπίτι της, στον φυσικό της χώρο ή έστω σ’
ένα γνώριμο σχεδόν οικείο περιβάλλον, σαν σε σπίτι συγγενούς που διατηρούσαν άριστες
σχέσεις.  Αλλά η αλήθεια ήταν ότι εκείνος ο μπαγάσας ο Σαλονικιός είχε αυτοκίνητο και
χάρες άλλες πολλές και ήταν κιμπάρης, κατά την έκφραση των βορειοελλαδιτών· ήταν όλα
υπέρ του. 
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Ήταν χειμώνας και βράδυ κι έτσι τυφλωμένος από τον έρωτα, δεν είχα ιδέα πού
πηγαίναμε, πού με πήγαιναν για να λέμε του στραβού το δίκιο, έτσι τυφλός που ήμουν από
έρωτα, ήμουν όμως σίγουρος πως ήταν σε μια ανηφόρα πάνω κι αριστερά από τον Λευκό
Πύργο. Δεν συγκράτησα οδό, αν με ήθελαν νεκρό, θα είχαν όλη την άνεση του χρόνου να με
«καθαρίσουν»  κι  αν  ήμουν  πλουσιόπαιδο  η  απαγωγή  μου  θα  γινόταν  αθόρυβα.  Είχα
τσιμπήσει το δόλωμα, η Αλίκη ήταν το καλύτερο δόλωμα όχι μόνο στη δική μου περίπτωση
αλλά είμαι βέβαιος και για άλλους, είχα μάλλον καταπιεί το αγκίστρι δαγκώνοντάς το, οι
γονείς μου θα πλήρωναν τα λύτρα, ώστε να δουν ξανά τον μονάκριβό τους. Ή μήπως όχι;
Δεν θα με απασχολούσαν αυτά τα ζητήματα που έμοιαζαν με οικογενειακά και υπαρξιακά
διλλήματα, ανήκα σαφέστατα στη μεσοαστική τάξη, ήμουν αντικειμενικά και υποκειμενικά
στα κατώτερα στρώματα της μεσοαστικής τάξης,  ίσως ήρα της― ή το κατακάθι της όσο
σκληρό  κι  αν  ακουγόταν  αυτό,  η  Αλίκη  ανήκε  σε  μια  άλλη  κατηγορία,  εκείνη  των
χρυσοκάνθαρων επαρχιωτών που γνώριζαν από μικροί πώς να χρησιμοποιούν τα πάντα ή
σχεδόν τα πάντα για να επιτύχουν τον σκοπό τους. Από την άλλη δεν ήξερα αν ήθελα να με
χρησιμοποιήσει  για  το  οτιδήποτε,  αλλά  μπορώ  ακόμη  και  σήμερα  να  δηλώσω  μετά
απολύτου βεβαιότητας ότι θα δεχόμουν να πράξω το οτιδήποτε για το οτιδήποτε. Μέχρι και
να γλείψω τα παπούτσια της, κι ας υποτιθέστω ήταν γαλότσες κι είχε μόλις γυρίσει από τα
υγρά  χωράφια τού  μπαμπούλη  της,  έχοντας  μεταφέρει  χώμα,  κοριούς,  κελύφη νεκρών
σαλιγκαριών και ξερά τριφύλλια. Εγώ ο περιθωριακός μεσοαστός, ο δήθεν επαναστάτης με
αιτία, που επί της ουσίας ήμουν ένας βολεμένος ή που θα γινόμουν,  αστός έτοιμος να
αγκαλιάσω τον αστισμό, το δικαίωμά μου στον αστισμό για να τον προστατεύσω, ήμουν
έτοιμος να γίνω χαλί να με πατήσει, να απλωθώ στα σκαλοπάτια του Λευκού Πύργου από
το ισόγειο μέχρι το τέρμα. 

Εκεί, στο σπίτι με τους μπλε τοίχους μιας πολυκατοικίας που είχε θεμελιωθεί στη
δεκαετία του Πενήντα ή έστω το αργότερο στη δεκαετία του Εξήντα, με τις συνεχόμενες
βλάβες στο υδρευτικό και αποχετευτικό σύστημα της πόλης, οδηγώντας τους κατοίκους της
πόλης σε απόγνωση ― ποιος αλήθεια μπορεί να λειτουργήσει χωρίς νερό; ― περάσαμε το
απόγευμα  πίνοντας  φραπέ,  αδιαφορώντας  για  τα  στομάχια  μας,  φτιαγμένοι  με  τρεις
κουταλιές καφέ και πέντε ζάχαρη, επίσης αδιαφορώντας για τις άχρηστες θερμίδες που
συγκεντρώναμε, συζητώντας για τη μαγεία της πόλης, για το Αριστοτέλειο και τα πάρτι στις
σχολές  από τις  φοιτητικές  παρατάξεις,  για  τις  θεατρικές  παραστάσεις  που ανέβαζαν  οι
φοιτητές  σε  αυτοσχέδιες  ερασιτεχνικές  σκηνές,  για  τους  αιώνιους  φοιτητές  που  είχαν
αποτινάξει  το παρελθόν ως κάτι μη γενόμενο, κοιτάζοντας παρά μόνο μέλλον, έστω και
θαμπό.  Την  κοίταζα  στα  μάτια,  ―σχεδόν  εκστασιασμένος― όταν  δεν  με  κοίταζε  και
σκεφτόμουν, φανταζόμουν να κάνω έρωτα μαζί της, εκεί στο ντιβάνι, εκεί στην πόλη, σε
ένα δωμάτιο στο οποίο δεν είχε μείνει παρά μόνο μερικές ώρες, σε μια πόλη που δεν ήξερα
αλλά με μάγευε. 

Το πάρτι  ήταν εν εξελίξει  και  άκουγα αδιάφορες μουσικές,  έπινα ενδιαφέροντα
ποτά και περίμενα να κερδίσω, αφελώς, την καρδιά τής Αλίκης. Η Αλίκη είχε πέσει στην
αγκαλιά ενός ψηλέα, δεν είχα ιδέα αν της άρεσαν μόνο οι ψηλοί, αν ήταν έτσι τα πράγματα
ήμουν  ολότελα  χαμένος,  κάθε  ελπίδα  είχε  πετάξει,  είχε  γίνει  ένα  αιωρούμενο
μικροσωματίδιο στην αχανή ατμόσφαιρα. Κι εγώ με εκείνο το κιτρινωπό υγρό στο ποτήρι
μου, που μου θύμιζε  μέσα στη ζαλάδα μου κάτουρα αλόγου, αλλά ήταν τεκίλα με ένα
κομμάτι  ζαρωμένης  σάρκας  πορτοκαλιού  μέσα  του,  ατένιζα  τα  νερά  του  Θερμαϊκού
κόλπου,  βαθύ  μπλε  μέσα  στο  μαύρο  της  νύχτας,  μόνο  τα  φώτα  της  λεωφόρου  Νίκης
μπορούσα να ξεχωρίσω, μέχρι τις αποθήκες από τα δεξιά μου και πέρα από τον Λευκό
Πύργο, κι αυτά να τρεμοπαίζουν σαν άσπροι γίγαντες ή κόκκινοι νάνοι που είχαν εκραγεί
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εκατομμύρια  έτη  φωτός  μακριά  από τη  δική  μας  ασήμαντη  ύπαρξη,  και  έστελναν  σαν
ευλογία ή σαν κατάρα το φως για να θυμίζουν ότι κάποτε υπήρξαν.  

Η επόμενη ημέρα με βρήκε να περπατάω στη λεωφόρο Νίκης. Αν θυμάμαι καλά
―για την ημέρα και μόνο― ήταν Κυριακή, ο ήλιος είχε ανατείλει πίσω από τον Χορτιάτη
λαμπερός, καλώντας τους κατοίκους της πόλης για μια βόλτα στην παραλία, υπήρχε εκείνη
η χαλαρή έμπλεη θετικών συναισθημάτων διάθεση που σου άνοιγε την καρδιά και  την
όρεξη. Είχα την αίσθηση πως μια αόριστη θλίψη, θέλω να πω πως ήμουν και δεν ήμουν
θλιμμένος, η συμπεριφορά της Αλίκης ― το σαλιάρισμα της προηγούμενης νύχτας με είχε
πειράξει, δεν ήξερα ασφαλώς αν το σαλιάρισμα είχε οδηγήσει κάπου αλλού σε βαθύτερα
διεισδυτικά  περιστατικά,  αν  δηλαδή  είχαν  ενώσει  τα  κορμιά  τους  πάνω  σε  βρόμικα
σεντόνια με τον ιδρώτα τους να τα ποτίζει, τα σωματικά τους υγρά να αγγίζουν τα σώματά
τους και το γνώριζα, θα έσερνα το σαρκίο μου από εκεί, την παραλία, μέχρι την αιωνιότητα,
θα  είχε  διαταραχθεί  ανεπανόρθωτα  η  ψυχοσύνθεση  μου,  η  γωνία  της  οπτικής  της
θεώρησης των πραγμάτων με άλλα λόγια― ήταν υπεύθυνη.  Εκείνη η  θλίψη,  μου είχε
δημιουργήσει εκείνη την αοριστία, δεν ήξερα, δεν κατανοούσα ή πιο απλώς αρνούμουν να
κατανοήσω, αν όλα είχαν γίνει για κάποιο σκοπό. Για κάποιο καλό ή κακό σκοπό, για να
εκπληρωθεί  η μοίρα,  να επιβεβαιωθεί  το πεπρωμένο,  να αναμετρηθεί  το κάρμα με την
πραγματικότητα. Ίσως το κισμέτ, συνεχίζοντας με ιδανικούς όρους, να μην μας ήθελε μαζί.
Όσο  έκανα  εκείνες  τις  σκέψεις,  περπατούσαμε  χαλαρά,  ακολουθώντας  τον  ρυθμό  της
πόλης  με  συνοδεία  τους  δύο  φίλους,  ο  Θεός  να  τους  έκανε  φίλους,  τους  είχα  όσο
εγωιστικό,  ωφελιμιστικό,  ιδιοτελές  και  αν  ακούγεται  αυτό,  ως  το  συμπλήρωμα,  το
απαραίτητο συμπλήρωμα για να κατακτήσω με τρόπο και στυλ την καρδιά της Αλίκης σαν
πρώτη φάση και έπειτα στη σωματική ένωση περνώντας και ολοκληρώνοντας τη δεύτερη
και τελική φάση. Να καταφέρω να περάσω στη σφαίρα του εξωφρενικού, πίστευα πως θα
εκτοξευόμουν σαν πύρινη ιώδης σφαίρα, στον άγνωστο κόσμο του υπερφυσικού. 

Στο  καφέ  «Άρωμα»  ήπια  τον  καφέ  της  παρηγοριάς.  Οι  ακτίνες  του  ήλιου
καβαλούσαν τα κύματα δημιουργώντας σαν εικόνα στα μάτια μου ένα χρυσίζον πέπλο με
τις διάφανες αλμυρές σταγόνες να το διαπερνάνε κάθετα, διαγώνια, από κάτω μέχρι πάνω,
σχηματίζοντας  μικροσκοπικά  σχεδόν  αόρατα  στο  ανθρώπινο  μάτι  ουράνια  τόξα,  η
διάθλαση  του  φωτός.  Σκεφτικός,  βαθύς  και  λυπημένος,  έτοιμος  να  βουτήξω  με  τα
σπασμένα  μούτρα  μου  στην  πεσιμιστική  μεθυστική  ποίηση  του  Καρυωτάκη  και  της
Πολυδούρη, έτοιμος να κυλιστώ στον τρομακτικό, τρομερό, τρομαγμένο κόσμο του Κάφκα,
ένιωθα άλλωστε πως είχα μεταμορφωθεί ήδη σε μια ασήμαντη κατσαρίδα, ένα ταπεινό και
ταπεινωμένο ζωύφιο. Η Αλίκη δεν ήταν εκεί μαζί μας. Ίσως να είχε αναχωρήσει με εκείνο
τον ψηλό για τη χώρα των θαυμάτων. Εκεί όπου θα ακολουθούσε τον λαγό, θα έπινε τα
φίλτρα,  θα έκανε έρωτα κάτω από μια  σκεπή από τραπουλόχαρτα,  έρωτα με τον Σάκη
(εκείνος ο ψηλός μου έκανε για Σάκης, ένας λαϊκός, θεριακλής, γεμάτος αγνά αισθήματα
αλλά ταυτόχρονα με συμπεριφορά ταύρου σε υαλοπωλείο σε περίπτωση που ένιωθε την
αδικία να τον πνίγει) και ασφαλώς δεν θα έδινε δεκάρα τσακιστή για την ύπαρξή μου.



Άγγελος Χαριάτης

ίχε περάσει ένας χρόνος ή κάπου τόσο υποθέτω, μιας κι η εποχή ήταν η ίδια πάνω-
κάτω, όταν αποφασίσαμε,  για την ακρίβεια  αποφάσισαν και  με έσυραν,  σαν  ένα
μέρος συμφωνίας, για να επισκεφτούμε για άλλη μια φορά τη συμπρωτεύουσα. Τι

γελοίο άκουσμα η λέξη «συμπρωτεύουσα». Σαν φτωχός συγγενής που δεν ήταν σε καμία
των περιπτώσεων. Δεν της άξιζε αυτό της πόλης. Η πόλη είχε τη δική της ιστορία, από την
ίδρυσή της από τον στρατηγό Κάσσανδρο μέχρι και σήμερα. Ήταν μια πόλη που πονούσε
έχοντας χαίνουσες αιμάζουσες πληγές του παρελθόντος,  που έπαιρνε στην αγκαλιά της,
σαν μάνα ξεριζωμένη, όλους τους πρόσφυγες, όλους όσοι είχαν ανάγκη και προσέτρεχαν
στο θελκτικό αν και μαραμένο στήθος.  Μπορεί να ακουγόταν ποιητικό, δεν ήθελα ούτε
θέλω  να  διεκδικήσω  δάφνες  ποιητή,  αλλά  κάπως  έτσι  την  είχα  προσωποποιήσει.  Είχα
αφήσει πίσω μου την Αλίκη, είχα ξεχάσει με την έννοια της απώθησης από τη μνήμη, είχε
φροντίσει  η  ίδια  να  με  βγάλει  από  την  κεντρομόλο  δύναμη  του  σύμπαντός  της
εφαρμόζοντας  πρωτοποριακά  μοντέλα  συμπεριφοράς  ―αλλά  και  συνθήκες― ώστε  να
δημιουργήσει  την  φυγόκεντρο  δύναμη  που  θα  με  εξοβέλιζε  άπαξ  και  διαπαντός.  Μια
συνάντηση στο κυλικείο της σχολής, ένα βλέμμα περιέργειας στα όρια της ενόχλησης, ούτε
καν  αδιαφορίας,  το  οποίο  θα  ήταν  σαφέστατα  περισσότερο  ανεκτό,  την  ώρα  που  τη
χαιρέτησα, έκανε ότι δεν με γνώριζε, μια τυχαία συνάντηση σε διπλανά σκαμπό στη μπάρα
σ’  ένα  από  τα  πάμπολλα  μπαρ  της  περιοχής,  ένα  τελευταίο  και  τελικό  και  τελεσίδικο
απελπισμένο χτύπημα κουδουνιού για να της πω έστω ένα γεια, όλα αυτά και τίποτα από
όλα  ως  αιτία  κι  αφορμή  οδήγησαν  στην  έξωσή  μου  από  τον  κόσμο  της.  Ήμουν  ένας
απόκληρος. 

Ε

Με τον  Χρύσανθο  και  τον  Ασημάκη,  ο  Χρύσανθος  ήταν  οδηγός  και  περήφανος
ιδιοκτήτης  του  πρώτου  μοντέλου  Datsun,  μετέπειτα  ― ως  λεκτικός  εξαγνισμός  του
αμαρτωλού ονόματος― Nissan που  είχε  εισαχθεί  στην  Ελλάδα του «έξω οι  Βάσεις  του
θανάτου, έξω από την ΕΟΚ», όπως και του «Αντρέα δώσ’ τα όλα», ξεκινήσαμε ένα βράδυ,
ασορτί  με  τους  στίχους  του  λαϊκού  τραγουδιού,  «που  ‘βρεχε  μονότονα».  Ο  Ασημάκης
φορούσε  παντελόνι  σωλήνα και  άρβυλα,  μποτάκια  Doc Martins και  μια  μπλούζα με  το
λογότυπο των  Iron Maiden και τη μασκότ, κούκλα, φρικιό, όπως και να το πούμε το ίδιο
είναι πάνω-κάτω, μέσες-άκρες τον Eddie. Για έναν παράξενο, για μένα, λόγο δεν τα έβγαζε
ούτε  στον  ύπνο  του  τα  άρβυλά  του,  πράγμα  που  για  εκείνον  ίσως  ήταν  απολύτως
φυσιολογικό και αναγκαίο. Δεν είχα ούτε τη διάθεση, αλλά ούτε την τόλμη να ρωτήσω τον
λόγο. Ένας που φορά τα παπούτσια του είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα, ήμουν περίεργος
αν κατά τη διάρκεια του μπάνιου εξακολουθούσε να τα φοράει ή αν τα έβγαζε  ― αν δεν
έκανε  ποτέ  μπάνιο,  κάθε  συζήτηση  θα  αυτοκτονούσε  πηδώντας  στο  κενό,  αν  και
παραδόξως παρ’ όλη την  heavy metal εμφάνιση τα ρούχα του και το κορμί του ανέδιδαν
μια ανεπαίσθητη μυρωδιά σάπιου μήλου ― ίσως να ήταν κατά βάθος ένα ακόμη παιδί της
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μαμάς― ή θα ήμουν ενθουσιωδώς περίεργος να τον δω σε παραλία το καλοκαίρι λίγο πριν
βουτήξει.  Ήμουν  στο  να  υπερβώ  το  όριο  ανάπτυξης  μιας  εμμονής,  ενός  φετίχ  με  τις
πατούσες του Ασημάκη,  ήθελα να τις  δω έξω από αρβύλες και κάλτσες,  ελεύθερες στο
δροσερό αέρα·  εάν  βέβαια συνέχιζα θα εξελισσόμουν με ευκολία σε ποδολάγνο,  χωρίς
βέβαια να επιθυμήσω να αφήσω τη γλώσσα να κυλιστεί σε σάρκινες επιφάνειες ή στους
πάτους των παπουτσιών του. 

Εγώ βέβαια,  αν μπορεί  η  φιλία ή αυτό που αποκαλείται  φιλία  στην ηλικία των
δεκαοκτώ να παρομοιαστεί με συγγένεια, από άποψη ντυσίματος και πεποιθήσεων ήμουν
πρώτος ξάδελφος με τον Ασημάκη, και με τον Χρύσανθο είχαμε μακρινή συγγένεια, κάτι
σαν κουμπαριά, ο προπάππος μου είχε νυμφευτεί μετά δόξας και τιμής την άσπιλη, αγνή,
αμόλυντη προγιαγιά του. Παρ’ όλα αυτά όλα ταίριαζαν στο χωνευτήρι της σχολής. Όλες οι
εθνικότητες, όλες οι θρησκείες, όλες οι σεξουαλικές προτιμήσεις, όλα ήταν αποδεκτά και
ανεκτά  γιατί  είχαν  ένα  κοινό  σημείο.  Είμασταν  νέοι,  πολύ  νέοι  και  αυτό  ήταν  κάτι
παραπάνω από αρκετό. 

Ο Χρύσανθος οδήγησε εκείνο το βροχερό βράδυ μέχρι τα βόρεια. Εγώ έκανα ότι
κοιμόμουν, έχοντας κλειστά τα μάτια. Έχοντας πάντοτε να διαχειριστώ εκείνη την αγωνία
την  κληροδοτημένη  από  τους  γονείς  μου,  όταν  κάποιος  άλλος  καθόταν  στη  θέση  του
οδηγού. Πίστευα πώς μένοντας ξύπνιος θα είχα όλη την άνεση, το θάρρος και την τύχη και
την ικανότητα να επέμβω για να αποτρέψω με κάποιο τρόπο ― σαν υπερήρωας ή σαν θεός)
― το μοιραίο, το οποίο μοιραίο δεν θα ήταν άλλο από την αναχώρησή μου για το επέκεινα.
Όμως εξακολουθούσα να έχω σφαλιστά τα βλέφαρα,  να είμαι  βυθισμένος στο σκοτάδι.
Προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου, να του επιβληθώ, να τον βάλω σε μια διάθεση
αυθυποβολής, ώστε να διαγράψω κάθε εικόνα, κάθε χρώμα, κάθε μυρωδιά, κάθε άκουσμα,
κάθε  άγγιγμα  από  την  προηγουμένη  επίσκεψή  μου.  Η  Αλίκη,  έστω  η  ανάμνησή  της,
εξακολουθούσε να με πονάει ακόμη. Ήταν ο έρωτας της πρώτης νιότης που ήταν βαρύς και
ασήκωτος σαν τσιγάρο σέρτικο. 

Ασφαλώς όλα έγιναν πιο εύκολα όταν ο Χρύσανθος πάρκαρε κάπου πάνω από τη
Νέα Παραλία και με τα πόδια περπατήσαμε μέχρι το κέντρο, μέχρι την Προξένου Κορομηλά
και  αρχίσαμε,  εγώ  κι  ο  Ασημάκης  κυρίως,  να  πίνουμε  σαν  να  μην  υπήρχε  αύριο  κι  ο
Χρύσανθος σαφώς λιγότερο ορμητικός και ασφαλώς περισσότερο συνετός, ήταν άλλωστε ο
οδηγός  μας,  αρκέστηκε  σε  μια  μπύρα  με  χαμηλό  αλκοόλ.  Ο  Ασημάκης  κάπνιζε  το  ένα
τσιγάρο  μετά  το  άλλο,  Camel ήταν  θυμάμαι  πολύ  καθαρά,  κι  όταν  τον  είχα  ρωτήσει
―εκφράζοντας την απορία μου― γιατί  προτιμούσε εκείνη τη μάρκα και  όχι  μια κάποια
άλλη με αντίστοιχη πίσσα και νικοτίνη, τόσες και τόσες κυκλοφορούσαν στην αγορά, μου
είχε κάνει  εντύπωση  ― ενώ μάλλον δεν θα έπρεπε κρίνοντας από όλη τη συμπεριφορά
του― η απάντησή του: «Μα γιατί νιώθω πως η καμήλα μού χαμογελάει τις πιο δύσκολές
μου ώρες». Πέρα από την αρχική μου κρίση σχετικά με τις πτυχές της προσωπικότητάς του,
είχα  μείνει  με  την  εντύπωση,  τη  βεβαιότητα  σχεδόν,  πως  ο  Ασημάκης  άφηνε  στιγμές-
στιγμές  στην  άκρη  το  υποκίτρινο  πακέτο  με  την  καμήλα  και  πάταγε  τον  λουλά  τον
γεμισμένο με παράνομες ουσίες, εκείνες τις ουσίες που μύριζαν σαν περιττώματα καμήλας
ανακατεμένα με λιβάνι. Αλλά, προς αποκατάσταση της αλήθειας, αν ποτέ είχε χρειαστεί να
αποκατασταθεί, ο Ασημάκης δεν κάπνιζε απαγορευμένες ουσίες. Μόνο οι μπύρες και το
φτηνό χύμα ουίσκι το διυλισμένο σε άμβυκες ποτοποιείων της κακιάς και της μαύρης ώρας,
στα χαμηλά ταβάνια των εργοστασίων στο Μοσχάτο, στα σύνορα με τον Ταύρο, στις άκρες
της πρώτης σιδηροδρομικής γραμμής που ένωνε τον Πειραιά με την Αθήνα, ήταν εκείνα
που τον ικανοποιούσαν τον έκαναν να χάνει τα λιγοστά μυαλά του. 



Άγγελος Χαριάτης

Εκεί,  στην Προξένου Κορομηλά,  στο Λούκυ Λουκ, εκεί  όπου έπαιζε  Clash και  το
«Calling London» με τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά που εξακολουθούσαν σε πείσμα των
καιρών να ξυρίζουν τα κεφάλια τους και να αφήνουν εκείνη τη χοντρή ρίγα, θυμίζοντας
τους τελευταίους απόγονους των Μοϊκανών, έχοντας περασμένες παραμάνες στη μύτη και
στους λοβούς των αυτιών. 

Η  δική  μου  Θεσσαλονίκη,  εκείνη  των  νεανικών  μου  χρόνων  έμοιαζε  σαν
συμπυκνωμένος  χυμός  με  στυφή  γεύση,  μέσα  στο  κουτάκι  εκείνης  της  νύχτας.  Η
Θεσσαλονίκη των απογοητεύσεων. Η Θεσσαλονίκη της νύχτας και των αναστεναγμών και
των λυπών, όλα εκείνα τα αιχμηρά στην ψυχή συναισθήματα είχαν μαζευτεί σαν απεργοί
εργάτες σε προ-συγκέντρωση, σαν φοιτητές σε συλλαλητήριο στο ισόγειο, με τα άσπρα και
μαύρα πλακάκια στο πάτωμα σε ένα ρομβοειδή σχηματισμό σαν τρελαμένη και φευγάτη
σκακιέρα  με  πιόνια  όλους  εμάς  τους  τρελούς,  απεγνωσμένους,  ονειροπόλους,  με  τους
ξύλινους  πάγκους  και  τα  ξύλινα  τραπέζια  και  τη  φιγούρα  του  Λούκυ  Λουκ
συναρμολογημένη  με  γυάλινα  υλικά  σαν  ενωμένοι  φωτεινοί  πολύχρωμοι  δοκιμαστικοί
σωλήνες, με το τσιγάρο στο στόμα εγκιβωτισμένο σ’ ένα στενό πλαίσιο με νέον χρώματα
πάνω και δίπλα από τις προθήκες με τα ποτά, του πρώτου παραλλήλου δρόμου πάνω από
τη λεωφόρο Νίκης που για έναν περίεργο αλλά καθόλου εξηγήσιμο λόγο είχε μετατραπεί
για μένα κι ίσως και για πολλούς άλλους σε μια λεωφόρο της ήττας, έτοιμοι να βουτήξουμε
με κινητήριο δύναμη την απελπισία μας, να βουτήξουμε στα μολυσμένα θαλασσινά νερά
του  Θερμαϊκού  κόλπου,  στην  πάλαι  ποτέ  ακρογιαλιά  της  αρχαίας  Θέρμης  και  να
εξαφανίσουμε  τους  στεναγμούς  μαζί  με  τον  εαυτό  μας  στα  νερά  του,  εξαγνίζοντας  το
τετελεσμένο παρελθόν μας και το αβέβαιο παρόν μας. 

Ποτό στο ποτό, είχαμε χάσει έναν λογαριασμό που δεν είχαμε ποτέ κρατήσει, ούτε
είχαμε συμφωνήσει εξαρχής να το κάνουμε, εγώ και ο Ασημάκης, ο Χρύσανθος ήταν εκεί
φρουρός σαν Κέρβερος που φυλάει την πύλη του Κάτω Κόσμου, που θα θέλαμε όμως να
είναι η σταθερή πέτρα που έφραζε σαν εβραϊκή πρωτοχριστιανικής περιόδου ταφόπλακα  -
σφράγισμα, τις πύλες της κόλασης, μιας κόλασης στην οποία είχαμε εισέλθει ιδία βούληση,
ίσως επειδή δεν είχαμε άλλη επιλογή, δεν ήταν καν επιλογή, απλώς οδηγηθήκαμε μέχρι
εκεί συρθήκαμε από όλες τις εμπειρίες και τις συμπεριφορές μας, μπήκαμε στα καζάνια
θέλοντας να τιμωρήσουμε την ατίθαση στάση μας περί ζωής. Έτσι μεθυσμένοι βγήκαμε από
το μπαρ και χωρίς αντίσταση,  κάθε αντίσταση είχε καμφθεί από την αιθυλική αλκοόλη,
αφήσαμε τα κορμιά μας να χυθούν στο πεζοδρόμιο, στις πλάκες, στο ρείθρο με τα πόδια
μας μπλεγμένα μεταξύ τους σε κάτι που θύμιζε  κουλουράκια κανέλλας της γιαγιάς και
πλεξούδες  της  γοργόνας,  της  αδελφής  του  Βασιλιά  Αλέξανδρου,  να  ακουμπάνε  στο
μαντεμένιο βαρύ καπάκι της αποχέτευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Ο Ασημάκης είχε γύρει στο σώμα μου κι είχε αφήσει το κεφάλι του να ακουμπήσει
σαν σε μαξιλάρι στον ώμο μου. Προς στιγμήν νόμιζα πως ήθελε να τον παρηγορήσω. Είχα
απορήσει. Ένας τέτοιος περιθωριακός, επαναστατικός, ατίθασος, αδάμαστος, αδέσμευτος
νέος να ζητάει παρηγοριά. Βέβαια εκείνη η υποψία μυρωδιάς πράσινου μήλου μπορούσε
να το αιτιολογήσει. Αυτό και πολλά περισσότερα. Αλλά τίποτα από αυτά δεν είχαν ισχύ. Ο
Ασημάκης κοιμόταν. Τον είχε πάρει ο ύπνος. Το ατίθασο τού χαρακτήρα του είχε διατηρεί
στο ακέραιο, δεν είχε σπιλωθεί, δεν θα κυλιόταν στον βούρκο της αναξιοπιστίας. Δεν ήθελα
να τον ταράξω. Με προσοχή τέντωσα τον λαιμό μου ώστε να ξεφύγει το βλέμμα μου από
την υγρή άσφαλτο, πάνω από τις σκιές των πολυκατοικιών που έμοιαζαν με στοιχειωμένους
πύργους, πάνω από τα μπαλκόνια με τα πεθαμένα φυτά και τα ξεριζωμένα όνειρα, πάνω
από τις σχισμένες τέντες και τα βρόμικα πλακάκια και είδα το φεγγάρι σάμπως να κρύβεται
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μέσα στα σύννεφα, θέλοντας να αποφύγει τα αδιάκριτα βλέμματα των απελπισμένων, σαν
και μένα, υπό τον φόβο υποβολής ερωτήσεων, αναπάντητων υπαρξιακών ερωτημάτων, και
παραπόνων· δεν είχε καμία δουλειά το φεγγάρι με τους απελπισμένους. Οι ερωτευμένοι
ήταν  η  ειδικότητά  του.  Οι  μοναχικοί  λύκοι  στο  πλάτωμα  κάποιου  βουνού  επίσης.  Οι
απελπισμένοι  ανήκαν  στη  θάλασσα,  εκεί  μπορούσαν  να  χύσουν  τα  δάκρυά  τους,  εκεί
μπορούσαν να πνίξουν τον πόνο τους, σ’ εκείνη μπορούσαν να πάνε να πνιγούν. 

 Το φεγγάρι  αποφάσισε ή τα σύννεφα το άφησαν να αποκαλυφθεί,  να βγει  από
μέσα  τους  σαν  την  ψύχα  του  αμυγδάλου  μέσα  από  το  σκληρό  κέλυφός  του,  όταν  ο
Χρύσανθος  φρέναρε  μερικά μέτρα μακριά μας,  βγάζοντας  alarm, παίρνοντας μια  βαθιά
ανάσα,  αναλογιζόμενος  πώς  είχε  μπροστά  του  ένα  Γολγοθά.  Να  κουβαλήσει  δύο
μεθυσμένους κι αν εγώ ήμουν ξύπνιος και άρα, κάπως θα μπορούσα να στηριχτώ στους
ώμους  του,  ο  Ασημάκης,  η  μεταφορά  του  Ασημάκη  για  την  ακρίβεια  ήταν  ακόμη  πιο
δύσκολη, φάνταζε σαν το μαρτύριο του Σίσυφου. 

Παρόλο που ήμουν μεθυσμένος, εκεί στο όριο της έντονης κεφαλαλγίας και των
βότσαλων μέσα στο στόμα ― ποιος μεθυσμένος μπορεί άλλωστε να μιλήσει καθαρά, είναι
προφανές,  πως  το  αλκοόλ  αναστέλλει  τη  λειτουργία  του  κέντρου  λόγου― ένιωθα  πως
βρισκόμουν σε μια πρωτοφανή υπερδιέγερση. Η ματιά μου σαν φως φάρου έφτανε μέχρι
την Άνω Πόλη. Διαπερνούσε ανθρώπους, οχήματα, κτίρια, σαν να ήταν διάφανα κρίνα, σαν
να ξεδιπλώνονταν σαν γραμμένο σε ρυζόχαρτο όλοι οι φόβοι, οι πόθοι, τα λάθη, οι χαμένες
και οι κερδισμένες ευκαιρίες όλων όσοι κινούνταν, ζούσαν και ανέπνεαν στη μεγαλύτερη
πόλη του βορρά. Και την ίδια στιγμή μπορούσα να ακούσω τα ουρλιαχτά της τρέλας και της
απόγνωσης, τους λυγμούς της μοναξιάς, τις οιμωγές της παραίτησης, τα αθώα γέλια μιας
παρέας φοιτητών, τον γεμάτο θλίψη αναστεναγμό ενός γέροντα, το σπαραχτικό κλάμα ενός
μωρoύ που τραντάζεται το κορμάκι του από νυχτερινούς κολικούς, τα ερωτικά βογγητά του
πόθου,  τα ρυπαρά νερά των υπονόμων που κινούνταν θα έλεγες αέναα κάτω από τον
αστικό  ιστό,  τα  ποδοβολητά  των  αρουραίων  που  έψαχναν  το  έτερον  ήμισυ  για  να
ερωτοτροπήσουν,  εκεί  στο  αγαπημένο  τους  σημείο,  εκεί  όπου  το  είχαν  σημαδέψει  με
δικούς τους ιδιότυπους όρκους αγάπης, μπορούσα να ακούσω τις κόρνες των αυτοκινήτων
που  ανέβαιναν  προς  την  Τούμπα,  τον  μονότονο  θόρυβο  σαν  κατευθυνόμενο  και
ελεγχόμενο κλιμακούμενο βουητό των κινητήρων των αεροπλάνων πριν προσγειωθούν στο
αεροδρόμιο «Μακεδονία», τον μεσήλικα υπέρβαρο τσακισμένο από τη ζωή σαλεπιτζή που
έσερνε τις ρόδες του καροτσιού του προσπαθώντας να πουλήσει εκεί λίγες ώρες πριν το
λυκαυγές  την  πραμάτεια  του,  τον  υπόκωφο  θόρυβο  μιας  τζαμαρίας  φαρμακείου  που
θραύεται από χέρι ναρκομανούς που ψάχνει να βρει την επόμενη δόση του, είτε σε είδος,
είτε σε χρήμα.  

Είχα  την  εξωπραγματική  ικανότητα,  σύμφωνα  με  την  κατάσταση  στην  οποία
βρισκόμουν,  να  μυρίσω  το  ιώδιο  της  θάλασσας,  την  κρέμα  από  τη  μπουγάτσα  στα
εργαστήρια  παρασκευής  πίσω  από  τον  Λευκό  Πύργο,  το  ζυμάρι  της  κρέπας  στα
καταστήματα  της  οδού  Ναβαρίνου,  το  σουβλάκι  που  ψηνόταν  στη  σχάρα  των
ψητοπωλείων,  την  οσμή  του  τσίπουρου  που  είχε  ποτίσει  τα  ξύλινα  τραπέζια  των
τσιπουράδικων κοντά στην αγορά Μοδιάνο, το άρωμα από τα άνθη των γιασεμιών στους
μικρούς μπαξέδες των διώροφων κατοικιών σε πιο απομακρυσμένες κατοικίες της πόλης
ίσαμε τη Νέα Κρήνη,  ερχόταν στα ρουθούνια μου το αλκοόλ που χυνόταν σε λαρύγγια
διψασμένων, καταπονημένων ταξιδιωτών στα υπόγεια μπαρ της πόλης. 
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Κι ήταν αλήθεια πως ήταν εκείνη η παράξενη αίσθηση που με οδήγησε σε κάτι που
έμοιαζε  με   κίνηση  σαν  σε  παράλληλο σύμπαν,  σαν  να είχα πάρει  LSD,  ο  κόσμος  είχε
διασταλεί,  υπήρχαν παραπάνω από τέσσερις  διαστάσεις,  η  οπτική των πραγμάτων είχε
αλλάξει, σαν να έβλεπα κάτι διαφορετικό από το γνωστό που ίσως να οριζόταν ως ένα άλλο
μέλλον, να έβλεπα προς μια ουτοπία, κάτι που τελικά με βοήθησε να δω τα πράγματα πιο
καθαρά, περισσότερο κρυστάλλινα, με ομφαλοσκοπική διάθεση. Με έναν περίεργο, σαφώς
άκρως ανορθόδοξο τρόπο ― αν και σήκωνε κάθε φορά πολύ κουβέντα για το τι ήταν ορθό
και  τι  όχι· ήταν  ένα  κράμα  εντυπώσεων,  εμπειριών,  αντίληψης,  φιλοσοφίας  ή
θυμοσοφίας― είχα μεγαλώσει, είχα ωριμάσει. Είχα κόψει, είχε κοπεί ο ομφάλιος λώρος με
την παιδικότητα, με το παρελθόν. Γιατί, άλλωστε, τι ήταν το παρελθόν; Ποιος θυμόταν το
παρελθόν, πέρα από το υποκείμενο. Αν εκείνο χανόταν ως ύπαρξη, όλα θα χάνονταν μαζί
του. Έξω από τα στείρα, έστω και αποστειρωμένα ιστορικά γεγονότα ―χρησιμοποιούνταν
περισσότερο ως καταγραφή― το παρελθόν ήταν πάντα αυστηρά προσωπική υπόθεση, μια
καθαρά νοητική διαδικασία. 

Ξέμπλεξα  τα  πόδια  μου  από  τα  πόδια  του  Ασημάκη  που  κι  εκείνος  κατά  ένα
περίεργο  τρόπο,  μπορεί  να  του  συνέβαινε  κάθε  φορά,  μπορεί  να  ήταν  πάσχων  από
ναρκοληψία ή σάμπως η πόλη να τον είχε μεταλλάξει, ή να το συνήθιζε κάθε φορά, όποια
κι αν ήταν η επιλογή, κατάφερε να σταθεί στα πόδια του. Περπάτησε αργά και σταθερά
μέχρι το αυτοκίνητο του Χρύσανθου, αρνούμενος κάθε βοήθεια, εγώ δίπλα του έτοιμος ―
πιστεύοντας δηλαδή ότι ήμουν έτοιμος, αν και όλες οι πιθανότητες ήταν εναντίον μου, όλοι
οι παίκτες θα στοιχημάτιζαν εναντίον μου― να επέμβω ως διασώστης κι ο Χρύσανθος με
απλωμένα τα χέρια, σαν να κρατούσε την ισορροπία του ή σαν να επικαλείτο τη βοήθεια
των θείων, ήταν ανάμεσά μας. 

Οι  θαμώνες  των  μπαρ,  κοίταζαν  την  κίνησή  μας,  σαν  αδιάφοροι,  ίσως
μπουχτισμένοι από τη συνήθεια δεσμοφύλακες στο πράσινο μίλι, ήταν συνηθισμένοι σε
τέτοιες εικόνες, και σε άλλες πιο δύσπεπτες, έτοιμοι να συνεχίσουν ή να τερματίσουν το
ταξίδι τους εκεί στην άκρη της νύχτας.  

Είχε πάρει να ξημερώνει εκείνη τη χειμωνιάτικη ημέρα του Φεβρουαρίου, ημέρα
σφηνωμένη στα μέσα της δεκαετίας του Ενενήντα, όταν αφήναμε πίσω μας την πόλη της
Θεσσαλονίκης κοιτάζοντας την αχλή του πρωϊνού, έτσι όπως έμοιαζε να ξεπετάγεται, να
φυτρώνει  στις  θαλασσινές  αλέες του κόλπου,  από ψηλά παρατηρούσα τον μενεξεδένιο
ουρανό με πορτοκαλοκόκκινες λωρίδες να τον σχίζουν οριζόντια, κάνοντας να μοιάζει με
βαμβακερή ριγέ μπλούζα, η φύση μού επιδαψίλευε τα αιώνια υλικά του αέναου πίνακά
της, έστω κι αν τα βλέφαρά μου ήταν έτοιμα να κλείσουν έχοντας ανανεώσει την απόλυτη
εμπιστοσύνη μου στις οδηγικές ικανότητες του Χρύσανθου, όλα αυτά λάμβαναν χώρα λίγο
πριν εισέλθουμε στη βιομηχανική ζώνη και εξέλθουμε εν τέλει από τα διευρυμένα όρια της
(πόλης)  για  να  επιστρέψουμε  σε  μια  άλλη  μικρότερη  πόλη  όπου  προσπαθούσαμε  να
εκπληρώσουμε  τις  συμβατικές  μας  υποχρεώσεις,  φέρνοντας  έναν  ευτελή  σε  ποιότητα
πάπυρο στο σπίτι με τυπωμένο τον μέσο όρο της βαθμολογίας πάνω ασφαλώς από τη βάση
του πέντε, ξεχρεώνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τα εμβάσματα που πιστώνονταν από το αίμα,
τα  δάκρυα,  τον  ιδρώτα  των  γονιών  μας  στους  λογαριασμούς  του  Ταχυδρομικού
ταμιευτηρίου που οι ίδιοι μάς είχαν ανοίξει προς επίρρωση πρωτίστως της αυτοπεποίθησής
μας. 
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 εικόνα της Θεσσαλονίκης είχε πια φύγει από το μυαλό μου. Έμοιαζε με κάτι το
απροσδιόριστο, κάτι το απροσπέλαστο, κάτι το απρόσιτο, κάτι τόσο μακρινό και
ανέφικτο στο άμεσο μέλλον όπως η εποίκηση στον πλανήτη Άρη.  Δεν την είχα

επισκεφθεί από εκείνο το βράδυ, ή έστω εκείνο το επόμενο πρωινό της αναχώρησής μας·
ήταν αυστηρά συνειδητή επιλογή. Ήταν μια μακρινή ανάμνηση, μια ανάμνηση η οποία από
τη μια μεριά είχε μια γεύση πικρή σαν πικραμύγδαλο και ταυτόχρονα κάτι από αλμυρό
σνακ.  Δύσκολος  συνδυασμός,  ιδανικός  για  βουλιμικούς,  αν  μέρος  του  ήταν  κάτι  το
ζαχαρώδες. Αλμυρά και γλυκά ταυτόχρονα και ύστερα βουβά κλάματα παρακολουθώντας
μια ταινία, ίσως ένας ηθελημένος εμετός στη λεκάνη της τουαλέτας, μια φευγαλέα σκέψη
αυτοτραυματισμού, μια υπόνοια αυτοκτονικών τάσεων· ήταν όλες εκείνες οι απαραίτητες
εικόνες, τα καρέ που συνέθεταν την ταινία της δυστυχίας. 

Η

 Αρκούσαν άραγε δύο ημέρες,  κάτι  παραπάνω από σαράντα οκτώ ώρες, για να
δημιουργηθεί ένα αμφίσημο συναίσθημα; Ίσως. Η εντύπωση δεν αποτελείτο από μια μόνο
συνιστώσα. Μετρούσε η ηλικία. Πόσο τραγικά συναισθηματικά ασήκωτη έμοιαζε η ερωτική
απόρριψη στην ηλικία των δεκαοκτώ! Πόσο αδιάφορο φάνταζε στα μάτια μας είκοσι χρόνια
μετά. Μετρούσαν οι εμπειρίες. Άλλωστε το είναι μας είναι ένα σύνολο εικόνων, των δικών
μας  εικόνων,  βιωμάτων,  των  δικών  μας  βιωμάτων,  καταστάσεων,  συναισθημάτων,  των
δικών  μας  αλλά  και  του  περίγυρού  μας,  αυτών  που  με  τον  έναν  ή  τον  άλλον  τρόπο
σχετιζόμαστε  ή  συγχρωτιζόμαστε.  Μέσα  σ  ’  ένα  γενικότερο  πλαίσιο  η  ατομική  και
συλλογικής στάση ως χαρακτήρες  απέναντι στα συμβάντα.  

 Είχα αφήσει λοιπόν να ξεθωριάσει η φωτογραφία της πόλης που είχα αιχμαλωτίσει
με τον φακό του νου,  αδιαφορώντας,  απεμπολώντας κατά μια  έννοια  το δικαίωμα στη
νοσταλγία.  Αν ήταν  να έρθει,  θα ερχόταν,  αλλιώς  θα προσπερνούσε  ― τέτοια  γνωμικά
άκουγα κατά καιρούς από τον στωικό θυμόσοφο γέροντα παππού μου, που στα τελευταία
χρόνια της μακράς ζωής του είχε χάσει τον προσανατολισμό των σκέψεών του, πετώντας
παροιμίες και άσχετες κουβέντες και ασύνδετες φράσεις―, είχα σκεφτεί γεμάτος παιδική
νοσταλγία σε μια στιγμή αναμόχλευσης του παρελθόντος. Θα άφηνα την τύχη, ή καλύτερα
θα αφηνόμουν στην  αγκαλιά  της τύχης  σαν  ναυαγός  που  έχει  χάσει  κάθε  ελπίδα,  έχει
περάσει  ακόμη και  τα όρια της απελπισίας,  ένα τόσο δα μικρό βήμα  ― σαν  τα πρώτα
βήματα  μωρού― πριν  το  αμετάκλητο,  μέχρι  να  βρεθεί  ανέλπιστα,  ενάντια  σε  όλες  τις
πιθανότητες η τελευταία σταγόνα ελπίδας και να σωθώ. Ή θα μπορούσα να καταλήξω στον
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πάτο της θάλασσας με πρησμένο στομάχι,  κυανούν χρώμα δέρματος, και μάτια που θα
δήλωναν ψευδώς υπερθυρεοειδισμό.     

Δεν μάθαινα νέα της πόλης. Αδιαφορούσα κατά μια έννοια. Ίσως να ήταν καθαρή
άρνηση. Κρίση ταυτότητας· χωρίς διάθεση να καλυφθεί με λεπτά φύλλα χρυσού το χάπι.
Δική μου, ολότελα δική μου κρίση.  Φευγαλέες ματιές.  Ο κόσμος μου είχε συνηθίσει  να
κινείται,  να  περιδινείται,  μέχρι  τα  όρια  της  ελληνικής  επικράτειας  κατά  το  1823.  Δεν
ταξίδευα  επουδενί  πάνω  από  την  πόλη  της  Λαμίας.  Τα  περισσότερα  με  έδεναν,  με
κρατούσαν  σφιχτά  στον  στενό  κλοιό  της  πρωτεύουσας.  Κάποιες  στιγμές,  η  περίμετρος
μεγάλωνε,  είχα  σαν  όριο  ολόκληρο  τον  νομό.  Και  μία  ή  δύο  φορές  τον  χρόνο
κατευθυνόμουν  προς  Λαμία,  επισκεπτόμενος  τον  τόπο  των  περιουσιακών  μου
δικαιωμάτων.  Ένα «τυφλό» οικόπεδο,  εκτός σχεδίου πόλεως,  στην περιοχή Ανθίλη,  μια
περιοχή με άφθονο ρύζι και κουνούπια αδιάκοπα χωρίς να υπάρχει εποχικότητα, όπου ο
πατέρας μου τριάντα χρόνια πριν (εκεί στην χρυσή εποχή του Πα.Σο.Κ) είχε την φαεινή ιδέα
να γίνει τσιφλικάς, προοδευτικά ασφαλώς, δεν ανήκε στην τάξη των αριστοκρατών, ένας
μικροαστός  ήταν που προσπαθούσε  να ανέβει  ένα σκαλοπάτι  στην κοινωνική  βαθμίδα.
Μόνο που κάθε του σχέδιο  ναυάγησε στα ρηχά με τις συνεχείς υποτιμήσεις, τις συνεχείς
αλλαγές  των  νόμων  υπέρ  των  φίλα  προσκείμενων  στην  κυβέρνηση  και  τη  μείωση  της
αγοραστικής  του  δύναμης,  κι  έτσι  έμεινα  με  το  οικόπεδο να  βαραίνει  φορολογικά  την
πλάτη και είχα επιπρόσθετα την ιερά υποχρέωση ως άλλος θρησκόληπτος προσκυνητής να
επισκέπτομαι  δις  ετησίως  για  να  αποδώσω  τα  σέβη  μου  και  να  αφήσω  κέρματα  και
χαρτονομίσματα  σε  βενζινάδικα,  φαγάδικα  και  διόδια  στο  πήγαινε  και  στο  έλα  της
διαδρομής.

Η πόλη μπήκε πάλι στη ζωή μου στο τέλος του πρώτου έτους της νέας χιλιετηρίδας.
Αυτό ήταν μέρος της τύχης ή μέρος ενός πλάνου που κάποιος άλλος είχε δημιουργήσει για
μένα.  Από  το  νησί  των  Δωδεκανήσων  όπου  υπηρετούσα  τον  δεύτερο  κύκλο  της
εκπαίδευσης, η σοφία των λειτουργών της εθνικής άμυνας φρόντισε, όπως μου διεμήνυσε
ο ένστολος  εκπρόσωπος  επί  της  γης,  να  ολοκληρώσω τον  τρίτο  κύκλο εκπαίδευσης  σε
κοντινή  χιλιομετρική  απόσταση  από  τον  δηλωθέντα  τόπο  διαμονής  μου.  Τα  σχεδόν
εξακόσια  χιλιόμετρα  που  χώριζαν  το  οροπέδιο  όπου  βρίσκονταν  οι  εγκαταστάσεις  της
μονάδας και η τοποθέτησή μου δεν θα ορίζονταν, σύμφωνα με την κοινή λογική, ως δίπλα
στο σπίτι.  Αλλά η κοινή λογική,  γενικότερα η λογική στον στρατό δεν υπήρχε.  Δεν είχα
πολλές  επιλογές.   Αναβολή  ή  συνέχιση  θητείας.  Επέλεξα  χωρίς  δεύτερες  σκέψεις  τη
συνέχιση κι ασφαλώς την μετέπειτα ολοκλήρωση. Ο στρατός, η υποχρέωση στράτευσης με
άλλα  λόγια,  η  διάθεση  χρόνου,  πέρα  και  πάνω  απ’  όλα,  ασφαλώς  και  πέρα  από  τις
πατριωτικές  κορόνες  περί  υπεράσπισης  των  πάτριων  εδαφών,  προάσπισης  της  εθνικής
ακεραιότητας και κυριαρχίας, εξύψωση του ηθικού και τα υπόλοιπα δικτατορικά Μεταξικά
κατάλοιπα, κι η διάθεσή του τελικά χωρίς σκοπό γιατί χωρίς σκοπό και χωρίς χρησιμότητα
ήταν η κατασπατάλησή του σε μίζερα Κέντρα Ψυχαγωγίας Μονάδας, σε πληκτρολόγηση
σελίδων επί σελίδων για άσχετες λειτουργικές,  επί της ουσίας μη λειτουργικές ανάγκες,
ούτε καν ανάγκες, του στρατού, σε πολύωρες σκοπιές, φυλάσσοντας την πατρίδα και τους
κατοίκους των περιοχών από αόρατους εχθρούς, ήταν μια δυσάρεστη κατάσταση που ο
μόνος τρόπος για την αποφύγω ήταν να την ολοκληρώσω. 

Εκείνη  την  εποχή γνώρισα  μια  άλλη πλευρά της  πόλης.  Ένιωσα τη μοναξιά  πιο
έντονη  και  πιο  έντονα  από  κάθε  φορά,  βγαίνοντας  εξοδούχος  και  περπατώντας  την
Τσιμισκή  από  άκρη  σε  άκρη,  μόνος  χαζεύοντας  τις  βιτρίνες  με  τα  έντονα  φώτα,  που
προσπαθούσαν να προσελκύσουν την πελατεία σαν πλανεύτρες τσιγγάνες, μόνο που στα
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δικά  μου  μάτια  έμοιαζαν  με  υπερήλικες  μισότρελες  μάγισσες  και  την  κίνηση  των
αυτοκινήτων,  κόκκινες  πύρινες  γλώσσες  που  έγλυφαν  με  λαγνεία  τις  πληγές   της
μισανθρωπίας που θέριευε και αντρειωνόταν εκείνους τους περίεργους από κάθε άποψη
μήνες της θητείας, χωρίς να ανταλλάσσω κουβέντα ούτε καν με τον εαυτό μου. Γνώριζα την
πόλη της αποξένωσης· ο δικός μου κόσμος, ο μικρόκοσμός μου για την ακρίβεια δεν είχε
εξελιχθεί, είχε μείνει ακλόνητος, ανίκητος, στατικός, αρρωστιάρης, λεπρός. Ένιωσα ξένος με
όλους και με όλα, ένιωθα να είμαι φυλακισμένος, να είμαι ένας ελεύθερος πολιορκημένος,
αρνούμενος όμως να πραγματοποιήσω την ιερά και ηρωική έξοδο. 

Θυμάμαι,  o Βαρδάρης να κατεβαίνει από ψηλά, να τρυπώνει χωρίς κόλπα, ευθύς,
παγωμένος, μέσα από τα ρούχα μου και να με παγώνει από τα νύχια μέχρι την κορφή. Η
καρδιά μου ήταν κρύα, η ψυχή μου άδεια. Είχα νεκρώσει.  Από σκέψεις,  συναισθήματα,
ιδέες, απόψεις. Μια συνηθισμένη κατάσταση, η συνηθέστερη, όταν κάποιος υπηρετεί τη
θητεία του. Κι εκεί ήταν το μεγάλο ή το μικρό στοίχημα του καθενός. Αν μετά τον στρατό,
μετά  την  ολοκλήρωση  των  υποχρεώσεων  θα  συνέχιζε  στο  ίδιο  μοτίβο.  Ώρες  ώρες
αναρωτιόμουν αν εκείνη η αδρανοποίηση ήταν το τελικό μέρος, το τελευταίο στάδιο ενός
μεγάλου  σχεδίου.  Να  μετατρέψει  τους  άρρενες  ― με  εκπληρωμένες  τις  στρατιωτικές
υποχρεώσεις― πολίτες αυτής της χώρας σε πειθήνια όργανα, άβουλα όντα σε μια μηχανή,
σε μια κρεατομηχανή που άλεθε τα μυαλά τους σε μια αέναη κατάσταση, σε μια μάχη που
είχε σίγουρο νικητή και σίγουρο χαμένο. Το σύστημα θα έβγαινε νικητής και χαμένοι οι
πολίτες.  Ασφαλώς  η  κουβέντα  περί  συστήματος  έπαιρνε  ώρες,  ημέρες,  μήνες,  χρόνια,
αιώνες, το ίδιο το άπειρο. Η αλήθεια ήταν, η δική μου αλήθεια δηλαδή, πως το σύστημα
δεν είχε έρθει ως δώρο ή κατάρα θεού, το σύστημα είχε δημιουργηθεί από όλους εμάς. Το
σύστημα  ήμασταν  εμείς  οι  ίδιοι.  Πόση  και  πόση  κουβέντα  δεν  σήκωνε  η  έννοια  του
συστήματος,  πόσοι  και  πόσοι  δεν είχαν θυσιαστεί  για αυτό,  πόσοι  και  πόσοι  δεν είχαν
προσπαθήσει να το αλλάξουν. Άλλοι με επιτυχία και άλλοι αποτυγχάνοντας παταγωδώς·
πόσοι  είχαν  ευνοηθεί,  πόσοι  είχαν  αδικηθεί,  πολλοί,  πάρα  πολλοί,  εκατομμύρια  των
εκατομμυρίων, δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων αν ληφθούν υπόψη όλοι όσοι είχαν
περάσει  από  τον  πλανήτη  Γη,  αλλά  όπως  είχε  πει  ένας  από  τους  πολλούς  λαϊκούς
φιλοσόφους, σε μια κρασοκατάνυξη ― ω, τι έκπληξη―, όλα είναι μέσα στη ζωή. Η αδικία
είναι μέσα στη ζωή, είναι η καύσιμη ύλη για να πάρει μπροστά και να κινηθεί η ανθρώπινη
μηχανή,  ο  πολιτισμός,  η  συνέχεια,  η  πρόοδος,  αν  μπορεί  να  θεωρηθεί  πρόοδος  η
καταστροφή του πλανήτη και των ανθρωπίνων ζωών.

Εκείνες  ήταν  οι  σκέψεις  που  τριγύριζαν  στο  μυαλό  μου  σαν  θεραπαινίδες  της
απελπισίας  μου  όταν  κατέβαινα  τα  σκαλοπάτια  των  παλαιοβιβλιοπωλείων,  κοιτάζοντας
τους πάγκους με τα μεταχειρισμένα βιβλία,  εξετάζοντας προσεκτικά την επόμενη αγορά
μου. Δεν ήταν θέμα χρημάτων. Όλα τα βιβλία ή για να μην οδηγούμαι σε ατραπούς του
απολύτου, τα περισσότερα βιβλία δεν ξεπερνούσαν το κόστος των χιλίων δραχμών  ― η
εποχή του ευρώ και του κοινού νομίσματος ήταν τόσο κοντά και τόσο μακριά ― ενός έτους
απόσταση  θα  μπορούσε  να  ερμηνευτεί  ποικιλοτρόπως―.  Το  ζητούμενο  ήταν  άλλο.  Να
μπορώ να  το  διαβάσω  στη  μονάδα,  χωρίς  να  ξεσπάσω  σε  κλάματα.  Γιατί  κι  οι  άντρες
έκλαιγαν. Δεν ήταν ντροπή να κλαίνε. Προκειμένου να καταπιέζονται βγάζοντας  ― ώρες,
μήνες,  χρόνια― όλα  τα  απωθημένα  του  άνανδρα  διατυπωμένου  κοινωνικού  ανδρικού
προτύπου περί σκληρότητας, να ξέσπαγαν σε κάποιον ή κάποιαν που δεν έφταιγε όπως για
παράδειγμα σε μια υπέρ το δέον υπάκουη γυναίκα, σε ένα παιδί, στο δικό τους παιδί, που
δεν είχε επιλογές διαφυγής ή ανταπόδοσης, ναι καλύτερα να ξεθύμαιναν με εκείνο τον «μη
αντρικό» τρόπο. 
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Θυμάμαι  καθαρά  να  αφήνω  τα  δάκρυά  μου  να  τρέχουν  ασυγκράτητα,  να
αυλακώνουν τα μάγουλά μου, να κυλάνε και να μου παγώνουν τον λαιμό, εκεί στην οδό
Αγγελάκη,  όπου  περιφερόμουν  χωρίς  σκοπό.  Ρουφούσα  το  προϊόν  των  βλεννογόνων
αδένων μου περιμένοντας το λεωφορείο που θα με οδηγούσε πίσω στο κολαστήριο και
ξεπαγιάζοντας  κάτω από το Επταπύργιο.  Ασφαλώς δεν ήταν τραγικά ή τόσο τραγικά τα
πράγματα. Ήταν εκείνη η αίσθηση του ανελεύθερου και του σπαταλήματος, του ξοδέματος
χωρίς λόγο, που έκανε πιο έντονα εκείνα τα συναισθήματα· κάτι σαν αλάτι σε χαίνουσα
πληγή.

Κι ύστερα από κάθε βόλτα, από κάθε τετράωρη έξοδο, από κάθε ξεγέλασμα της
ατυχίας  ―αναπόφευκτης αν  είσαι  έφεδρος  οπλίτης―,  είχα  στο  βάθος  του μυαλού μου
εκείνη την πολυπόθητη ημέρα που θα έπαιρνα το απολυτήριο στο χέρι. Θα το κοίταζα με
μεγαλύτερη  λατρεία  από  την  απόκτηση  ενός  πτυχίου  ιατρικής  ― είχα  την  πεποίθηση,
βασισμένη σε επαρχιακά στερεότυπα της ελληνικής επαρχίας της δεκαετίας του Πενήντα,
ότι το να καταφέρεις να πάρεις πτυχίο στην ιατρική προϋποθέτει τον μέγιστο κόπο και το
χάρισμα στην επιστήμη του καλύτερού σου εαυτού―.  Το ευτύχημα ήταν ότι η πόλη της
Θεσσαλονίκης προσπαθούσε να με αποζημιώσει ― χωρίς να αξιώνει τίποτα, έτσι ήταν αυτή
η πόλη,  σου  έδινε  ό,τι  καλύτερο διέθετε  και  δεν  απαιτούσε  τίποτα,  ήταν  αγνή,  άδολη
ακατάπαυστη παροχή εμπειριών― και το κατάφερνε τις περισσότερες φορές. Εκείνες τις
γεμάτες δάκρυα βόλτες στη Ναβαρίνου τις θυμάμαι ακόμη με νοσταλγία, τώρα πια που
έχουν  πια  αυτά  στεγνώσει,  τώρα  που  όλα  έχουν  σχεδόν  σφυρηλατηθεί  στο  αμόνι  της
λήθης, ήταν μαγικές κι εγώ ήμουν μαγεμένος. Έτσι βυθισμένος στη σιωπή, μου είχε δοθεί η
περιορισμένη  ― από  τον  χρόνο― ικανότητα  να  αφουγκραστώ,  την  παλλόμενη  θετική
ένταση της πόλης. Όλα εκείνα τα συναισθήματα, θα τελείωναν, θα έμεναν εκεί βυθισμένα
στον λασπώδη βυθό του κόλπου, θα κρύβονταν όπως οι σπόροι τον χειμώνα, χωμένοι σε
αρμούς πεζοδρομίων, καλυμμένοι από βρύα και λειχήνες, σε χώμα νεκρό από τον παγετό
του  λυκόφωτος  και  του  λυκαυγούς,  περιμένοντας  την  άνοιξη  για  να  ανθίσουν.  Θα
περίμεναν τα καλοκαίρια·με την ελευθερία να χαϊδεύει απαλά τους ώμους· θα ήταν όλα
διαφορετικά. Θα είχα κάνει ακόμη ένα βήμα προς την αυτογνωσία ή την αυτοκτονία. Δεν
ήξερα  πώς  θα  έβλεπα  τη  ζωή  μετά  από  αυτό.  Όλα  τα  σενάρια  ήταν  στο  τραπέζι  του
σκηνοθέτη για να διαλέξει. Εκείνες οι σκέψεις περί αυτοκτονίας δεν ήταν τίποτα παραπάνω
από φολίδες ενός εγωισμού που είχε δημιουργηθεί αναίτια κατά τη διάρκεια της θητείας.
Μην έχοντας κάτι το οποίο μπορούσε να με κρατήσει ζωντανό (σε εγρήγορση δηλαδή) και
δημιουργικό, τραβώντας από τα μαλλιά κάθε μέρα για να περάσει και να περάσω στην
επόμενη που θα με έφερνε ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην οριστική απόλυση. 

Οι βόλτες μέχρι την Καλαμαριά μού θύμιζαν κάτι από την επίπλαστη πολυτέλεια
των  νότιων  προαστίων  της  Αθήνας.  Εκείνες  οι  ψαροταβέρνες  θύμιζαν  μέρη  που  είχα
παραστεί δια ζώσης στο παρελθόν σε μέρη της εφηβείας και της ενηλικίωσης, οι μυρωδιές,
ο κόσμος που έμπαινε και έβγαινε από τις ταβέρνες και τις οικίες μου είχαν φανεί όλα
ανέλπιστα οικεία. Η Καλαμαριά! Αχ, η Καλαμαριά.  Θα μπορούσα να είχα μείνει  εκεί για
πάντα. Θα μπορούσα να ακολουθήσω το πρόσταγμα του τραγουδιού ερμηνευμένου από
τον Κώστα Μακεδόνα. Κι από Αθηναίος, έγινα βρε μάγκα μου Σαλονικιός. Όλα θα έπαιρναν
εκείνον τον δρόμο, αρκεί να… να βρισκόταν η κατάλληλη ευκαιρία. Μια ευκαιρία με μαύρες
μπούκλες  σαν  χοντρά  δακτυλίδια  να  πέφτουν  ανέμελα  στους  σταρένιους  ώμους  και
πράσινα μάτια στο χρώμα του σμαραγδιού, με σώμα που θα είχε την τέχνη να το κινήσει με
τον  θηλυκό  τρόπο  ― αν  μπορεί  να  οριστεί  αυτός  ο  θηλυκός  τρόπος,  χωρίς  όμως  να
προκαλείται κάτι στα όρια του σεξισμού ή της φαλλοκρατίας  ― μια θηλυκή χάρη με πιο
απλά λόγια― θα με έκαναν την επόμενη ημέρα της απόλυσης να μετοικήσω στην πόλη. Το
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κίνητρο της  ανεπιτήδευτης αφειδούς  γοητείας  της  πόλης αναντίρρητα  ήταν  ισχυρό,  πιο
ισχυρό από κάθε άλλης πόλης, αλλά αυτό που θα κλείδωνε οριστικά και αμετάκλητα την
απόφασή μου δεν υπήρχε στη ζωή μου. Είχε χαθεί στη δεύτερή μου επαφή με την πόλη,
άγνωστο σε ποια αγκαλιά θα αφηνόταν ανέφελα.  

Προσπαθούσα, μην κάνοντας τίποτα άλλο από το να απασχολώ το μυαλό μου με
σκέψεις που δεν είχαν ούτε συνοχή, ούτε ειρμό, ούτε λογική να τις νεκρώνω, να τις έχω σε
ένα καθεστώς μόνιμου διωγμού, καίγοντας τα εγκεφαλικά μου κύτταρα σε ένα ηλεκτρονικό
παιχνίδι  περιπέτειας όπου ήμουν ένα μεγάλος και τρανός κατακτητής, ένας δημιουργός
πολιτισμού, αντίστοιχου βεληνεκούς με αυτό ντου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάταιες πράξεις
με μόνο στόχο την εκφύλιση των στιγμών. Είχα αναλάβει τη γραφική δουλειά του πρώτου,
δεύτερου,  τρίτου,  τέταρτου  γραφείου  της  μονάδας  καθώς  και  του  γραφείου  κινήσεως
αυτής χωμένος μέσα έναν χώρο ένα επί ένα τετραγωνικών μέτρων με πάτωμα από μωσαϊκό
στο χρώμα του αιματίτη,  εγκιβωτισμένος,  έχοντας  γίνει  σχεδόν ένα με  τα παλιά άκρως
μεταχειρισμένα, παρατημένα έπιπλα του γραφείου. Τελείωνα με τις εργασίες στις δέκα το
πρωί και ύστερα έκλεινα την πόρτα μέχρι το βράδυ προφασιζόμενος σε υπαξιωματικούς,
αξιωματικούς,  διοικητής  και  λοιπούς  παρατρεχάμενους  υπερβολικό  φόρτο  εργασίας.  Κι
εκείνοι με πίστευαν ή προσποιούνταν ότι με πίστευαν μιας κι η δουλειά έβγαινε στην ώρα
της, χωρίς λάθη, χωρίς πολυτέλεια, αλλά σωστή, αυτό ήταν το νόημα και ύστερα είχα όλον
τον  χρόνο  να  κάψω  τα  εγκεφαλικά  μου  κύτταρα,  να  κοιτάξω  έξω  από  το  παράθυρο
κάνοντας πλούσια σε νικοτίνη τσιγάρα, συνοδεία ενός ποτηριού κρασιού Μαλαματίνα τον
ορίζοντα που έφτανε ίσαμε τις αρχές της πόλης της Θεσσαλονίκης. Και ονειρευόμουν τα
στενά  της  Άνω  Πόλης,  στενά  που  δεν  είχα  διαβεί,  αλλά  θα  ήθελα  να  σεργιανίσω
παριστάνοντας τον μύστη των παλιών γειτονιών, έχοντας χωμένη και προστατευμένη  σαν
μια  τρομαγμένη  πέρδικα  σωσμένη  από  τα  σκάγια  ανεγκέφαλων  κυνηγών  του
σαββατοκύριακου στη αγκαλιά μου εκείνη, την Αλίκη της μετεφηβείας μου. Λες και υπήρχε
η  πόλη  μόνο  και  μόνο  για  αυτόν  τον  λόγο·  βλέποντας  καθαρά  από  τη  δική  μου
ωφελιμιστική πλευρά. Γινόμουν παιδί εκείνες τις στιγμές και χωρίς όμως να παγιδευτώ σε
εκείνη τη ρωγμή του χρόνου, ήμουν αποφασισμένος να προχωρήσω μπροστά, αν και το «να
προχωρήσω μπροστά» ήταν ένα λεκτικό, περισσότερο ως ένα αδόκιμο σλόγκαν, που επί της
ουσίας σήμαινε πετρώνω την καρδιά μου και αφήνομαι να με παρασύρει το ρέμα της ζωής.
Με  πιο  απλά  λόγια:  μεγαλώνω.  Άφηνα  το  χέρι  μου  να  κυλάει  στην  κρύα  μεταλλική
επιφάνεια  του  γραφείου,  να  αγγίζω  το  πληκτρολόγιο,  να  χαϊδεύω  το  «ποντίκι»  και  να
χάνομαι  μέσα  στους  ψηφιακούς  κόσμους  που  είχα  δημιουργήσει,  σκουπίζοντας  κάπου
κάπου τα δάκρυα που έπεφταν με μια κάποια αναποφασιστικότητα από τις κόγχες των
ματιών μου. Ήταν η πίκρα της αίσθησης της ανελευθερίας, ήταν ο καπνός του τσιγάρου,
ήταν η ανάμνηση της Αλίκης, ήταν  η προσδοκία μιας άλλης, το πρώτο γράμμα κεφαλαίο,
που ήλπιζα να έρθει στη ζωή μου, να την γνωρίσω σ’ εκείνη την πόλη να μαγευτώ και να
μαγευτεί  και  έτσι  ερωτευμένοι  και  τρελαμένοι  και  μαγεμένοι  να  τριγυρνάνε  στη  νέα
Παραλία, πιασμένοι χέρι-χέρι εγκλωβίζοντας στη μνήμη μας τη μυρωδιά του ιωδίου ή να
βγάζουμε φωτογραφίες που θα προβάλλονταν αποκλειστικά στον προτζέκτορα του μυαλού
μας στις αποβάθρες των παλιών αποθηκών. 

Κι όταν πήρα το ροζ χαρτί, τη «ροζαλία», όπως λεγόταν στη γλώσσα του έφεδρου
οπλίτη,  εγώ  ο  «ψηλός»,  μιας  και  έβλεπα  τον  κόσμο  από  τα  εκατόν  εβδομήντα  οκτώ
εκατοστά  ― οι  κάτω του  1,70  ήταν  οι  «κοντοί» ― με  φουσκωμένο  το  στέρνο  όχι  από
υπερηφάνεια  που  τίμησα  με  την  παρουσία  μου  και  την  προσφορά  μου  τις  τάξεις  του
ελληνικού στρατού και εκπλήρωσα την υποχρέωση μου προς μια πατρίδα που δεν είχε
εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις προς εμένα αλλά αυτό είναι να άλλο θέμα, που δεν
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χρήζει  σ’  αυτό το σημείο,  ούτε σε κάποιο άλλο σημείο περαιτέρω ανάλυσης,  αλλά από
ανακούφιση, σαν να υπήρχε ένα βάρος που μόλις είχε φύγει, μια δυσώδης παρομοίωση,
αλλά αναγκαία ως προς τη μέγιστη κατανόηση: Σαν την κένωση του εντέρου, έπειτα από
επταήμερη αργία λόγω δυσκοιλιότητας. 

 

άπως έτσι,  άδοξα,  μέσα στη δόξα της απόλυσης,  θα μπορούσε να ειπωθεί,  είχα
αφήσει  για άλλη μια φορά την πόλη της Θεσσαλονίκης,  την είχα παρατήσει  σαν
πιστός εραστής σίγουρος ότι δεν θα με απασχολούσε ξανά. Πόσο λάθος είχα κάνει.

Θα διαπίστωνα στο εγγύς μέλλον, στο τότε εγγύς μέλλον -οριστικό παρελθόν τώρα που
ανασύρω τις μνήμες από το ναυάγιο της λήθης, ότι η πόλη θα με τράβαγε και πάλι κοντά
της,  όπως ο  μαγνήτης  το ρίνισμα  σιδήρου,  όπως η  πιο  καλλίφωνη Σειρήνα  τον  μυθικό
Οδυσσέα. Ήταν η σύγκρουσή μου με το αναπόφευκτο. Δεν ήξερα πόσες φορές θα είχα την
ευκαιρία να ολοκληρώσω τις επισκέψεις μου, να δώσω ένα τέλος, να νιώσω την πληρότητα
σε μια λυσιτελή υλοποίηση του πεπρωμένου μου. 

Κ

Έχοντας ένα πτυχίο τεχνολογικού ιδρύματος, το οποίο σύμφωνα με το υπουργείο
εργασίας ή έστω το υπουργείο παιδείας μου έδινε το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή εργασία
αλλά επί της ουσίας μού έδινε το άχραντο δικαίωμα στην κοπή φέτας με το δίκοπο μαχαίρι
των δύο λαβών του μέγα εξεταστή της βαρελίσιας  φέτας  και  παλαιότερο υπάλληλο σε
μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ, αποφάσισα, οδηγήθηκα δηλαδή από τις καταστάσεις που
τις έβλεπα να έρχονται καταπάνω μου με την ορμή της ταχύτητας υπερταχείας γαλλικού
σιδηροδρόμου ― οι δικές μας υπερταχείες ως προς την ταχύτητα δεν άξιζαν ούτε δεκάρα
τσακιστή―,  μακριά  από  την  οσμή  της  τυρίλας,  διεκδικώντας  ένα  καλύτερο  αύριο,  που
περνούσε  μέσω  του  μαραθωνίου,  όσον  αφορά  την  πνευματική  καταπόνηση,  μέσω  του
θεσμού των κατακτητηρίων εξετάσεων. Που ως εκ θαύματος, το εξεταστικό κέντρο ήταν
στη Θεσσαλονίκη, στις αίθουσες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. 

 Ως  καλός  και  προνοητικός  υποψήφιος  φοιτητής  και  απόφοιτος  τεχνολογικού
ιδρύματος είχα προχωρήσει στην καταβολή του οβολού ― από την τσέπη των γονέων μου,
ασφαλώς,  εγώ  δεν  είχα  μαντήλι  να  αποθέσω  τα  δάκρυά  μου― σε  φροντιστήριο  που
φημιζόταν  όχι  για  την  ποιότητα  των  προσφερόμενων  μαθημάτων  και  το  ήθος  των
καθηγητών του, αλλά για τη διαπλοκή ―κάποιοι θα το ονόμαζαν ευελιξία― σχετικά με τα
θέματα των εξετάσεων, ασφαλώς ο ιδιοκτήτης, πρώην καθηγητής πανεπιστημίου, δεν είχε
τη  δυνατότητα  να  σου  δώσει  μασημένη  τροφή,  καθώς  υπήρχε  ο  άμεσος  κίνδυνος  της
ανεπανόρθωτης  έκθεσης  της  πανεπιστημιακής  κοινότητας,  το  χάσιμο  των  όποιων
προνομίων  του  σ’  αυτήν,  παρόλο  που  δεν  ήταν  ενεργό  μέλος  της,  άλλα  μια  επιλογή
δεκαπέντε θεμάτων για τα εξεταζόμενα τέσσερα θέματα για κάθε μάθημα ήταν αν μη τι
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άλλο εξαιρετικά καλό,  και ναι  ήταν αληθινό,  σύμφωνα με τις  μαρτυρίες  προηγούμενων
σπουδαστών του φροντιστηρίου και των φοιτητών ή ακόμα ακόμα των αποφοίτων. 

Είχα αλλάξει το βιολογικό μου ρολόι, κοιμόμουν όταν άνοιγε τα γεμάτα λήμη από
τη  νυκτερινή  κατάκλιση  μάτια  του  όλος  ο  υπόλοιπος  φυσιολογικός  κόσμος,  αν  η
φυσιολογικότητα  μπορεί  να  οριστεί  μόνο  από  την  ώρα  που  σηκώνεται  κανείς  από  το
κρεβάτι  του ή από την ώρα που πηγαίνει  σε αυτό, αλλά το σίγουρο ήταν ότι  την τρίτη
μεσημβρινή έπινα τον πρώτο καφέ της ημέρας και τα μεσάνυχτα ολοκλήρωνα το βραδινό
μου, ώστε να ριχτώ απερίσπαστος και βασικά χορτασμένος και ποτισμένος στο άλγος της
μάθησης. 

Η ηλικία μού επέτρεπε να σηκώσω το ακουστικό της τηλεφωνικής συσκευής, να
καλέσω  και  να  συνομιλήσω  με  όλους  τους  υπαλλήλους  υποδοχής  των  πιο  φτηνών
ξενοδοχείων της εκφράζοντας πρώτα από όλα τον θαυμασμό μου για την πόλη τους και των
άρρηκτων συναισθηματικών δεσμών που ένιωθα ότι με έδεναν ίσως και για πάντα, ώστε να
καταλήξω στην απόφασή μου, την πιο ορθή σύμφωνα με τα δεδομένα, ώστε να κλείσω ένα
δωμάτιο, σχετικά άνετο και προπαντός χωρίς πολύ θόρυβο για να συνεχιστεί απερίσπαστη
η προετοιμασία μου. 

Το κάρμα ή έστω ένα στοιχείο του, μου αποδείκνυε κάθε φορά πως η αγαπημένη
εποχή της Θεσσαλονίκης για μένα, ήταν ο χειμώνας· αυτή ήταν η επιλογή της μοίρας, το
ποντάρισμά της στο τραπέζι τις ρουλέτας. Όχι στις αρχές του, σ’ εκείνο το σχεδόν μεταξένιο
μεταίχμιο της γλυκύτητας της αλλαγής από το ήπιο στο πιο σκληρό, ούτε στο τέλος, στην
ευχάριστη προσδοκία της συγκυρίας της άνοιξης. Κατηγορηματικό, απόλυτο όχι, η άρνηση
δεν  περιέχει  κανενός  είδους  υποχώρηση  ή  κατάφαση  ή  ελπίδα,  μόνο  λεπίδες,  λάμες,
φράκτες, έρκος μεγάλων συγκινήσεων. Η παρουσία μου κρινόταν αναγκαία και απαραίτητη
μόνο στο μέσον του, όταν τα πρωινά ο πάγος σχημάτιζε σταλακτίτες στις άκριες των σκεπών
στις πάνω γειτονιές του Πανοράματος ή στις παρυφές του Χορτιάτη ,όταν το αγιάζι πάγωνε
τις καρδιές, τις ψυχές και τα όνειρα των γεμάτων γενναιότητα πεζοπόρων της πόλης όταν ο
ήλιος έτρεμε στην ιδέα να ξεμυτίσει, να φύγει από την ασφαλή και προστατευτική αγκαλιά
των  μολυβί  σύννεφων,  όταν  ο  Λευκός  Πύργος  αχνοφαινόταν  μοιάζοντας  με  ξεχασμένο
ξωτικό της νύχτας στην αχλή του μουντού ξημερώματος. 

Είχα  αφήσει  στην  άκρη  τις  προηγούμενες  φορτισμένες  αρνητικά  εμπειρίες,
αδειάζοντας  το μυαλό μου.  Είχα,  κατά μία  ακραία έννοια,  υποβάλει  τον εαυτό μου σε
λοβοτομή. Κι έτσι μόνος, εντοιχισμένος σε ένα καινούριο είδος μοναξιάς ― η μοναξιά ήταν
σαν ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχώς μεταβαλλόταν, φαινόταν να αλλάζει, ανάλογα
με  την  ηλικία,  με  την  κατάσταση,  με  την  εργασία,  και  με  άλλους  τόσους  και  τόσους
αλληλοεπιδρώντες παράγοντες―ήταν μια άποψη αυτή― σαφώς η δική μου υποκειμενική
άποψη― αλλά  ταυτόχρονα  μέρος  ενός  πολύβουου  πλήθους,  πως  ήταν  δυνατόν  να
συμβαίνει αυτό; Απλό: Το δωμάτιο ήταν για ένα άτομο, αλλά οι συνυποψήφιοί μου είχαν
φροντίσει χωρίς προσυνεννόηση να γεμίσουν όλα τα μονόκλινα δωμάτια του ξενοδοχείου,
ένα νεοκλασικό κτίριο με κακή συντήρηση, προφανώς ελλείψει επαρκών κονδυλίων, ένα
απολειφάδι της παλιάς καλής εποχής, όπου οι εθνότητες της πόλης, Οθωμανοί, Εβραίοι,
Αρμένιοι, Σλάβοι, Έλληνες συνυπήρχαν αρμονικά, ζούσαν κι ανέπνεαν τον ίδιο αέρα χωρίς
να έχουν εκπτώσεις σε συμπεριφορές και πράξεις. Πρώτα ήρθε η απελευθέρωση της πόλης
από τον ελληνικό στρατό ανήμερα του Αγίου Δημητρίου το 1912, έπειτα ήρθε ο δεύτερος
Βαλκανικός Πόλεμος, η ανταλλαγή πληθυσμών με τη συνθήκη, η γερμανική και βουλγαρική
κατοχή του δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου κι ο αφανισμός της σημαντικής σε ποσότητα
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και ποιότητα εβραϊκής κοινότητας της πόλης, η εξαΰλωσή της στα κολαστήρια του Άουσβιτς
και του Μπούχενβαλτ και όλα είχαν αλλάξει. Όλα εκτός από τη μαγεία της πόλης. Εκείνη με
ένα μυστηριακό τρόπο είχε καταφέρει να περάσει ανέγγιχτη από γενιά σε γενιά από χρόνο
σε χρόνο, από εποχή σε εποχή, δένοντας το τέλος της μίας εποχής με το άλλο. 

Έβγαινα στο μικρό μπαλκόνι του δωματίου  ― τότε στα χρόνια των νεοκλασικών
κτηρίων τα μπαλκόνια ήταν μια περιττή πολυτέλεια, δεν υπήρχε σοβαρός λόγος, ούτε καν
λόγος να κάθεσαι παρατηρώντας αμέριμνος την κυκλοφορία πεζών, κάρων και αναβατών,
ήσουν μέρος της κίνησης, βγαίνοντας κάθε απόγευμα από το σπίτι σου συντρίβοντας τη
μονοτονία  του,  συναγελαζόμενος  ή  έστω  πιο  ευγενικά  συγχρωτιζόμενος  με  τους
συμπολίτες σου στην προκυμαία,  ή στον χώρο των αποθηκών,  ή πραγματοποιώντας τις
εμπορικές  σου  συναλλαγές  στο  κέντρο  ή  αγοράζοντας  μικροαντικείμενα  στην  Ερμού  ή
προϊόντα στα Λαδάδικα― και παρατηρούσα την συνεχόμενη κίνηση των αυτοκινήτων στην
οδό Τσιμισκή,  στην πόλη που τελικά δεν κοιμόταν ποτέ, ποτέ δεν κατάλαβα αν ήταν από
γούστο ή αν υπέφερε από αϋπνίες,  το βλέμμα μου έπεφτε στο περίπτερο στο απέναντι
πεζοδρόμιο με τη γκρίζα από τα καυσαέρια των οχημάτων τέντα ηλιοπροστασίας, με τη
διαφήμιση τοπικής γαλακτοβιομηχανίας με την σχεδιασμένη σε υπολογιστή αγελάδας που
μουγκάνιζε  ευτυχισμένη  σε  ένα  άδειο  λευκό φόντο  κοιτάζοντας  ― τα  μάτια  της  είχαν,
άγνωστο γιατί, παχιές και μακριές βλεφαρίδες― ένα μπουκάλι σοκολατούχου ροφήματος,
σάμπως  όμως να έριχνε  κλεφτές  ματιές  στα ζευγαράκια  που  με  βήμα  ταχύ  ήθελαν  να
χωθούν στα στενά των Λαδάδικων. 

Είχα προετοιμαστεί σύμφωνα με τον πρόγραμμα το οποίο μου είχε δοθεί από τον
μεγάλο διδάσκαλο, εκείνον που είχε την ικανότητα και τις ανάγκες να μεταλαμπαδεύσει τη
γνώση,  τα  θέματα  των  κατατακτηρίων  εξετάσεων,  ένα  επί  της  ουσίας  αποτυχημένο
ανθρωπάριο  που  είχε  αφήσει  την  πανεπιστημιακή  κοινότητα,  είχε  εκδιωχθεί  ως
αποδιοπομπαίος τράγος για την αποκάλυψη μέγιστου οικονομικού σκανδάλου στη σχολή
στην οποία ήταν αναπληρωτής καθηγητής και είχε αποφασίσει να περπατήσει στο πεδίο
της δόξας και τιμή του χώρου της ιδιωτικής εκπαίδευσης, εκμεταλλευόμενος τις ανάγκες
και τη δίψα των επί της Γης κολασμένων, των εργαζομένων που ήλπιζαν σε μια καλύτερη
μοίρα έχοντας στη φαρέτρα τους ένα καλύτερο πτυχίο,  έτοιμοι να πυρπολήσουν με την
πύρινη ρομφαία τους τις καλύτερες θέσεις του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Ασφαλώς όλα ήταν ψέματα. Το να ψάχνεις ίσες ευκαιρίες και αξιοκρατία στην Ελλάδα ήταν
πιο δύσκολο από το να ψάχνεις βελόνα στα άχυρα, εξωγήινος στο αχανές σύμπαν. 

Από την άλλη μεριά ήμουν χαλαρός, δεν είχα καταληφθεί από το άγχος, ούτε καν
από εκείνο το αποκαλούμενο δημιουργικό, ήμουν ένας δυσήνιος γητευτής των στιγμών.
Άλλωστε είχα καταβάλει τον οβολό μου, παραπάνω, μάλιστα, από όσα αναγράφονταν στη
νόμιμη απόδειξη η οποία είχε εκδοθεί στο όνομά μου και είχε σχεδόν κορνιζαριστεί στον
τοίχο του υπνοδωματίου μου. Ήταν όλα τα χρήματα που είχα μαζέψει μετά από έξι μήνες
κοπιαστικής εργασίας  σε καθοριστικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας  κι  είχα ασφαλώς
αμειφθεί με ψιχία κι αυτά παρουσιαζόμενα ως δώρο της τεχνοκρατικής μπουρζουαζίας. 

Συμπληρωματικά η ελληνική κοινωνία, δηλαδή η συχνότητα και η πολλαπλότητα
ευκαιριών  που  έδινε  στους  νέους  ανθρώπους  για  να  ανοίξουν  τα  φτερά  τους  και  να
πετάξουν στον ουρανό της εργασίας, της δημιουργικότητας και της δημιουργίας  με είχαν
καθηλώσει  σαν σε αναπηρικό αμαξίδιο,  εγκιβωτισμένο ίσως, ένας ζωντανός οργανισμός
ανάμεσα στα αντικείμενα, στο παιδικό μου δωμάτιο.
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 Ήμουν  ένας  από  τους  εκατοντάδες  χιλιάδες  νέους  που  είχαν  εγκλωβιστεί  στο
πατρικό τους, αδύναμοι, ίσως ανίκανοι, να προχωρήσουν χωρίς βοήθεια στο μονοπάτι της
ζωής,  τόσοι  και  τόσοι  φόβοι  είχαν  καλλιεργηθεί  εντός  τους,  όλα  τα  χρόνια  μέχρι  την
ενηλικίωση,  ένας  από  εκείνους  που  άφηναν  τα  παγωμένα  βράδια  του  χειμώνα  να
αναζητήσουν τον πολικό αστέρα ελπίζοντας να βρουν το δικό τους αστέρι που θα τους
οδηγούσε σε κάτι άλλο, κάτι καλύτερο με την αισιόδοξη εκδοχή του εγχειρήματος· μα ήταν
κι  εκείνος  ο  φόβος,  ο  φόβος  πώς  όλα  θα  πήγαιναν  κατά  διαόλου,  όλα  θα  πήγαιναν
εξαιρετικά τραγικά, όλα θα ήταν χαμένα, όλα βουτηγμένα στον τρόμο και την αγωνία και
κατά συνέπεια το καλύτερο που θα είχαν να κάνουν θα ήταν να χαμηλώσουν τα μάτια, να
σφίξουν τα χείλη, να γευτούν με την άκρη της γλώσσας την πίκρα της απογοήτευσης, να
σηκώσουν την κουβέρτα και να σκεπαστούν μέχρι πάνω, να κουκουλωθούν προσπαθώντας
να ξεχάσουν τα όνειρα, να τα αφήσουν (τα όνειρα) να δραπετεύσουν προς άλλες πολιτείες,
για άλλους που ήταν πιο τολμηροί, ίσως πιο ικανοί, πιο τυχεροί, μένοντας στη φωλιά τους,
μένοντας μέσα στο κουκούλι τους ελπίζοντας, ένα θαύμα, ελπίζοντας να μεταμορφωθούν
με μια  μαγική  δύναμη,  χωρίς  καμιά δική τους προσπάθεια,  από σκουλήκια σε θαλερές
πεταλούδες. 

Τα πρωινά των ημερών της εξέτασης του μαθήματος περιλάμβανε συν τοις άλλοις
ένα εντατικό μάθημα γευσιγνωσίας. Ήταν η εποχή που έτρωγα λες και δεν υπήρχε αύριο.
Ήταν εκείνη η ηλικία που ότι και να έτρωγα δεν έπιανα γραμμάριο πάνω μου. Βοηθούσε
ασφαλώς η τρίωρη προπόνηση πίσω στα πάτρια εδάφη, περισσότερο ως αντίδοτο στην
ανία της καθημερινότητας και λιγότερο ως κατάκτηση ενός καλύτερου σώματος και κατ’
επέκταση  ένας  καλύτερου  εαυτού  σύμφωνα   με  τους  γκουρού  του  ευ  ζην  και  της
μακροζωίας μέσω της προσωπικής εξέλιξης και ευεξίας. Ματαιότης ματαιοτήτων θύμιζαν
τα λόγια των λιγόψυχων, που κατά τα φαινόμενα κύριο μέλημά τους ήταν το ψάρεμα των
παραδόπιστων  και  το  φούσκωμα  των  τραπεζικών  τους  λογαριασμών.  Πλείστα  τα
παραδείγματα των επιφανών ανδρών που αποδείχθηκαν φούσκες σαπουνάδας. 

Είχα  αψηφήσει  τον  κίνδυνο  της  χοληστερίνης,  ήμουν  μειράκιον  και  άνευ
κληρονομικής  προδιάθεσης,  κι  είχα  περιπαθώς εμπλακεί  στο  διατροφικό  σκάνδαλο  της
πίττας με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Είχα δοκιμάσει κάθε πιθανό κι απίθανο συνδυασμό.
Ζαμπόν-κασέρι,  τυρί,  κασέρι,  κρέας,  κουρού,  κρέμα,  όλα  χωρούσαν  στον  κοιλιόδουλο
εαυτό μου, η τσέπη μου ήταν τόσο βαθιά όσο έπρεπε για να υποστηρίξει το όλο εγχείρημα. 

Τα βράδια μετά το τέλος του εξεταζόμενου μαθήματος, η πόλη άνοιγε την αγκαλιά
της για να μας κλείσει μέσα της και να μας βγάλει, να μας ξεβγάλει, να μας αποβάλει, να
μας  προβάλει,  να  μας  γεννήσει,  να  μας  εκτινάξει  στην  πραγματικότητα  το  πρωινό  της
επομένης, λίγο πριν-λίγο μετά την πέμπτη ώρα της νέας ημέρας.

Τα βράδια εκείνα  ανήκαν σε εμάς,  χωρίς  περιορισμούς  χωρίς  αναστολές,  χωρίς
τίποτα να είναι ικανό να μας δεσμεύσει.  Εκείνη η ετερόκλητη παρέα,  ανακαλώντας στη
μνήμη μου την ειδή του καθενός τους,  μπορώ να καταθέσω ορκιζόμενος με πολιτικό ή
θρησκευτικό  όρκο,  πως δεν  είχαμε  κανένα  κοινό  σημείο,  δεν μοιάζαμε  ούτε  εξωτερικά
πολλώ δε μάλλον εσωτερικά. Άλλες ηλικίες, άλλες γειτονιές, άλλες πρώτες σχολές, άλλες
ομάδες, άλλες προτιμήσεις, άλλες μουσικά ακούσματα, άλλα διαβάσματα, άλλες εμπειρίες.
Ήμασταν κάτι σαν τους αταίριαστους, ένα κράμα που απείχε μια ανάσα, μια εντύπωση, μια
λέξη από το να χαρακτηριστεί τερατούργημα φτιαγμένο από διεστραμμένα μυαλά. Μόνη
επαφή μας οι εξετάσεις· το ότι παίρναμε μέρος σ’ αυτές την ίδια χρονική στιγμή. Ακόμη-
ακόμη κι οι υποψήφιες σχολές που είχαμε επιλέξει μαυρίζοντας, γεμίζοντας το εσωτερικό
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του κύκλου με μαύρο μελάνι  πιέζοντας σχεδόν με μίσος την μύτη του στυλό διαρκείας
μπροστά  από  το  όνομα  κάθε  ιδρύματος  στο  μηχανογραφικό  έγγραφο  του  υπουργείου
Παιδείας, δεν είχαν καμία απολύτως συνάφεια μεταξύ τους. 

  Κι ήταν εκείνες οι βόλτες πνιγμένες σε θάλασσες αλκοόλ, αφιερωμένες στον βωμό
μια αλλότριας μουσικής που οι περισσότεροι από την παρέα δεν θα είχαμε την ευκαιρία να
ξανακούσουμε,  έτσι  όπως  οι  μελλοντικές  συνθήκες  θα  είχαν  οριστικά  και  αμετάκλητα
μεταβληθεί,  δοσμένες στα πονηρά βλέμματα στα κορίτσια-πελάτισσες των μπαρ που τα
έδιναν όλα πάνω στην πίστα. Υποτίθεται πως εκείνες οι βόλτες ήταν απαραίτητες για την
πνευματική μας χαλάρωση, για τη μείωση της έντασης, ακόμη κι οι πιο συντηρητικοί της
παρέας, που ανερυθρίαστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αγέλη, μιας και δεν ήταν τίποτα
παραπάνω  από  τη  σύντομη  χρονικά  ένωση  μοναχικών  λύκων  κάτω  από  έναν  σκοπό,
πίστευαν πως ήταν απαραίτητες. Βέβαια χωρίς να έχουμε επίγνωση, ή ίσως υποκινούμενοι
χωρίς  επίσης  να  είναι  σε  γνώση  μας,  από  μια  δύναμη  ορμώμενη  από  τη  χώρα  του
υποσυνείδητου,  ο καθένας  μας από τη δική του εσωτερική ανάγκη,  ίσως ένα στιγμιαίο
πνίξιμο μιας βαθιάς καταπίεσης που είχε τις ρίζες της στα παιδικά χρόνια κάποιων εξ ημών
― ή εξ υμών― αφεθήκαμε στο να μας παρασύρει ο ρυθμός της νυχτερινής ζωής της πόλης. 

Ξεκινούσαμε  χωρίς  να  θέλουμε  να  υπολογίσουμε  την  πορεία  που  θα  διανύαμε
μέχρι να κουραστούν τα κάτω άκρα μας, μέχρι να φτάσουμε στην άκρη των ορίων μας,
μέχρι να ολοκληρώσουμε ακόμη ένα σεμινάριο από τον κύκλο των χαμένων ποιητών, όλοι
μας ή κάποιοι από εμάς· όσο για εκείνους που εγκατέλειπαν στη μέση ή στην αρχή, δεν
κρατούσαμε κακία, δεν είχαμε υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με απεχθείς όρους. 

 Βγαίναμε από τα αριστερά της εισόδου του ξενοδοχείου, έχοντας αφήσει πίσω μας
τη σκέψη και την καταπόνηση από το εξεταζόμενο μάθημα, ακολουθώντας τον δρόμο που
οδηγούσε στα καλντερίμια των Λαδάδικων, λαγγεμένοι  από τη βουή του κόσμου και τη
μουσική των καταστημάτων.  

Αφήναμε  καρδιά,  ψυχή,  χρήματα  σε  πάγκους  ποτάδικων,  αφήναμε  τα  κορίτσια
στην ησυχία τους, δεν ήταν καιρός για μπλεξίματα κάθε είδους κι ύστερα κατηφορίζαμε
μέχρι τη συνοικία του Βαρδάρη, ενθυμούμενοι τα εφηβικά μας, χρόνια, κοιτάζοντας σαν να
ήταν η πρώτη φορά τα κόκκινα φανάρια  ― για κάνα δυο ήταν πράγματι η πρώτη φορά,
μόνο  που  δεν  το  είχαν  αναφέρει,  ήταν  άτοπες  και  επομένως άκυρες  οι  εξομολογήσεις
αυτού του είδους σε ένα αδιάφορο εξ ορισμού ακροατήριο―, έξω από θλιβερές στην όψη
μονοκατοικίες,  διαξιφίζοντας  τα  βλέμματά  μας  με  απελπισμένους  σουλατσαδόρους  ή
νεαρούς που ήθελαν να ξορκίσουν τη μοναξιά  του χειμώνα σκοτώνοντας την ώρα τους
στους  δρομίσκους  της  ή  με  αμήχανους,  ωστόσο  σωματικά  ικανοποιημένους  πελάτες,
περνούσαμε κάποιες φορές στο εσωτερικό εκείνων των σπιτιών, σκουπίζοντας τις σόλες
των παπουτσιών μας σε χιλιοπατημένα πατάκια, πάνω από μάρμαρα που είχαν φαγωθεί
από τον χρόνο, όλο και κάποιος ήθελε να δοκιμάσει τον καρπό του πληρωμένου έρωτα, οι
υπόλοιποι περιμέναμε μέσα στον χώρο υποδοχής, πόσο μελαγχολικό ακουγόταν το «χώρος
υποδοχής»,  ο  χειμώνας  μέσα  Ιανουαρίου  δεν  ήταν  για  να  προκαλείς  την  τύχη  σου
παραμένοντας ακίνητος στο αγιάζι, κι ήταν αλήθεια πως κι εγώ είχα μπει στον πειρασμό.
Ζήλεψα  την  προσφορά  της  επίπλαστης  ηδονής,  ωστόσο  ήμουν  ανέτοιμος·  ψυχικά  και
σωματικά.  Είχα  αφήσει  τα  ρούχα  μου  σε  μια  κόκκινη  πολυθρόνα,  ένα  στυλ  που
συναντούσες στις ασπρόμαυρες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, έχοντας ξαπλώσει
σε βρόμικα σεντόνια που έμοιαζαν σαν να σιγοκαίγονταν, ασφαλώς είχε παίξει τον ρόλο
της  η  σόμπα  χαλαζία  στη  διαμόρφωση  της  εντύπωσής  μου.  Αναρωτιόμουν  αν  κάποιος
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άλλος είχε στο παρελθόν  ― ή θα είχε στο μέλλον― την ίδια απορία με μένα, από τους
χιλιάδες  των  χιλιάδων  που  είχαν  επισκεφτεί  εκείνο  το  δωμάτιο.  Και  την  ίδια  στιγμή
αναρωτήθηκα με πόσους άντρες ή με πόσους που πίστευαν ότι ήταν άντρες είχε πάει το
κορίτσι, η κοπέλα, η κυρία, η δεσποινίς που θα ερχόταν λικνίζοντας νωχελικά τους γοφούς
της  με  το  ψεύτικο  χαμόγελο  αισιοδοξίας  να  σημαδεύει  το  πρόσωπο  σε  λίγο  να  με
ανταμώσει, εμένα και τον γυμνό, απογυμνωμένο εαυτό μου. Κι ήθελα να τη ρωτήσω πώς
ήταν  το  αίσθημα,  να  εξυπηρετεί  χιλιάδες  πελάτες;  Οργή;  Χόλος;  Μίσος;  Απόγνωση;
Απελπισία;  Μόνο  αρνητικά  συναισθήματα;  Ή  ουδέτερα;  Αδιαφορία,  ωχαδερφισμός,
παραίτηση;  Ή  μήπως  και  τα  θετικά  είχαν  τη  θέση  τους;  Αγάπη  ή  κάτι  σαν  αγάπη;
Προσφορά; Ευχαρίστηση; Κι αν όλες οι μέρες ήταν ίδιες· αποκλείεται να ήταν ίδιες. Καμία
μέρα δεν είναι ίδια με την άλλη. Ο ίδιος μας ο εαυτός έχει υποστεί αλλαγές ― εσωτερικές
και εξωτερικές― από τη μια στιγμή στην άλλη ― μια ρυτίδα που δεν υπήρχε πριν από ένα
δευτερόλεπτο ένα συναίσθημα πρωτόγνωρο που αποφάσισε έστω ετσιθελικά να γεννηθεί,
να εμφανιστεί και να ανατρέψει κάποια θεώρηση―. Όλες λοιπόν, χωρίς συμπερασματική
αυθαιρεσία, είναι διαφορετικές. Προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο. Συνήθως, με μια
δόση  πεσιμισμού,  προς  το  χειρότερο.  Αν  δηλαδή  όλα  τα  πρόσωπα  ήταν  ίδια.  Δεν  θα
έμοιαζε σαν να φορούσαν όλοι την ίδια μάσκα. Φαντάζομαι πως κάπως έτσι θα ήταν σαν τα
πρόσωπα του γνωστού ζωγράφου της δεκαετίας του Εξήντα και του Εβδομήντα.  

Στον απέναντι τοίχο, μια ξεθωριασμένη φωτογραφία από τα Φυρά, χωρίς κόσμο,
μόνο τα σοκάκια και στο βάθος μακριά η θάλασσα με την καλντέρα και το νησί Καμένη,
δίπλα σ’ αυτήν άθλια εικόνα που μόνο μιζέρια μπορούσε να γεννήσει, μια ακόμη πιο μίζερη
εικόνα με τις βουκαμβίλιες  να χύνονται πάνω σε άσπρο μαντρότοιχο, και κάτω από τις
εικόνες ενός αδιάφορου αποτυχημένου σποτ του ΕΟΤ βρισκόταν, σφηνωμένο στη γωνία
ένας μικρός νιπτήρας που θύμιζε νιπτήρα ατομικό, σαν να βρισκόμουν σε περίκλειστο χώρο
κάποιου μυστικού δωματίου υπουργείου και το απαραίτητο σαπούνι και το ρολό με το
χαρτί  για  να  ξεπλύνεις  και  να  σκουπίζεις  τις  αμαρτίες  σου· άραγε  ποια  θα  ήταν  η
συμπεριφορά ενός φανατικού θρησκόληπτου απέναντι σε μένα ή απέναντι στην ιερόδουλη
ή  απέναντι  και  στους  δύο;  Θα  μπορούσε  να  μας  δώσει  συγχώρεση,  ενεργώντας  σαν
αυτόκλητος αντιπρόσωπος του θεού επί της Γης ή ως άλλος θεός; Ή θα μας καταδίκαζε στο
να καιγόμαστε να τσουρουφλίσουμε τις πέτσες μας ακουμπώντας τα πυρωμένα χείλη των
καζανιών  της  κόλασης,  όπως  εμφανιζόταν  η  κόλαση  στους  περίφημους  μεσαιωνικούς
πίνακες.  Ποιος  άραγε  μπορούσε  να  πει;  Ή  ακόμη  χειρότερα;  Πώς  θα  ενεργούσε  ένα
Μάρτυρας του Ιεχωβά μέσα σ΄ ένα τέτοιο περιβάλλον; Θα μας έσερνε τυλιγμένους σ’ ένα
λερό σεντόνι έξω από τον οίκο της ανομίας για να μας νουθετήσει ο πνευματικός ταγός του;
Ή θα αρκείτο στο  να μας  διανέμει  το περιοδικό «Σκοπιά»  για  να μελετήσουμε και  την
επομένη να μας εξετάσει εξαντλώντας όλη την καθηγητική και θρησκευτική αυστηρότητα,
αναφέροντας τα ενδεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα στους κηδεμόνες μας. 

Το χαλί σοφά τοποθετημένο από τον ιδιότυπο αρχιτέκτονα του χώρου που δεν ήταν
άλλος από την κυρία ή τον κύριο που φρόντιζε για την καθαριότητα του χώρου δίπλα στο
κρεβάτι ώστε να ακουμπήσουν οι παγωμένες πατούσες σου, πριν ανέβεις στο κρεβάτι, να
μην έρθεις σε επαφή με το κρύο πάτωμα, σαν πελάτης θα μπορούσες να εκφράσει μια
κάποια δυσαρέσκεια, και η βασική αρχή εκείνης της παροχής υπηρεσιών ήταν η απόλυτη ―
στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού― ικανοποίηση του πελάτη. 

Ύστερα εκείνος ο χτύπος των τακουνιών στο ξύλινο πάτωμα, μια κάποια αγωνία για
την επαλήθευση. Άλλη η εικόνα που σχηματίζεται από τη φευγαλέα ματιά στο ημίφως ―
παλαιό σχέδιο ώστε να μαγεύονται οι υποψήφιοι κυρίως οι αναποφάσιστοι,  έστω κι αν
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αυτή η τεχνική, η τεχνοτροπία αν θέλουν να την ονομάσουν κάποιοι, έστω κι αν ακούγεται
κάπως τραβηγμένο παραπέμπει σε ξεκάθαρη προσπάθεια πλάνης του πελάτη και εν τέλει
αποπλάνηση του πορτοφολιού του―, την ώρα που κάνει την βόλτα της, πριν ακολουθήσει
χτυπώντας  ρυθμικά  τα  τακούνια  της  τη  διαδρομή  για  το  δωμάτιο  όπου  περιμένει  ο
επόμενος πελάτης, στα αχόρταγα, ηδονικά, πεινασμένα μάτια των υποψήφιων πελατών κι
άλλο η συνάντηση εκ του σύνεγγυς. 

Ο  ήχος  από  τα  τακούνια  σταμάτησε.  Ένα  ελαφρύ  τρίξιμο,  θα  μπορούσε  να
θεωρηθεί ως δείγμα αμφιβολίας, ως προάγγελος υποχώρησης· ασφαλώς θα είχα λαθέψει.
Το πόμολο στην πόρτα γύρισε προς τα κάτω, όχι από μόνο του, δεν ήταν δα ένας μαγεμένος
τόπος εκείνος, ούτε καν μαγικός, για λιγοστούς κάποιους άλλους ίσως να ήταν. Μια δόση
αγωνίας, κάτι από την αναμονή του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι, την προσμονή μικρού
παιδιού στην ουρά για το παγωτό λίγο πριν τέλος του δοχείου του υπαίθριου παγωτατζή, η
γλυκιά σκέψη της επικείμενης κυριακάτικης καλοκαιρινής βόλτας μετά βουτιάς, κάπως έτσι
θα χρωματιζόταν η σκηνή. 

Παρατήρησα  τα  παπούτσια  της,  έμοιαζαν  κι  ίσως  να  ήταν  γόβα  στιλέτο,  δεν
πρόλαβα  να  σχηματίσω   εντύπωση,  τα  έβγαλε  πολύ  γρήγορα  με  αρκετή  δόση
επαγγελματισμού, απλά, γρήγορα, με θεατρικό στυλ· προσπάθησε, το ομολογώ, να πάρει
το  πιο  γλυκό  της  χαμόγελο,  τιμώντας  το  εισιτήριο  που  είχε  κόψει  ο  πελάτης  για  μια
δεκάλεπτη, στην καλύτερη περίπτωση ― αν δεν έπασχε από πρόωρη εκσπερμάτωση ή αν η
κοπέλα  ήταν  ράθυμη  και  κατώτερη  των  δημιουργηθεισών  προσδοκιών  χωρίς  να
εξετάζονται  ψυχομετρικοί  δείκτες―,  διαδραστική  παράσταση,  όπου  ηθοποιός,  ή  έστω
εκείνη που ήταν επιφορτισμένη με τον ρόλο της ηθοποιού και θεατής θα προσπαθούσαν να
φέρουν σε πέρας την αποστολή τους. 

Το βλέμμα μου προχώρησε προς τα πάνω. Είχα αφήσει τα πέλματα, οι αστράγαλοι
ήταν  χοντροί  και  πρησμένοι,  πόσες  και  πόσες  ώρες  δεν  θα  ήταν  βιδωμένοι  πάνω  στα
τακούνια, οι πόροι τους δέρματός της είχαν εξογκωθεί, σαν διάσπαρτοι άπειροι λοφίσκοι
με το ίδιο σχήμα σε άπειρα ισομεγέθη οροπέδια. Ίσως να είναι ατυχής η παρομοίωση, αλλά
ακριβώς αυτή μου είχε θυμίσει, σε μια δεύτερη ανάγνωση λιγότερο ποιητική, περισσότερο
βουκολική, μου είχε θυμίσει μπούτια ξεπουπουλιασμένου κοτόπουλου ή γαλοπούλας, έτσι
γαλακτερά με κατά τόπους ερυθρά στίγματα, μπιμπικιασμένα και τροφαντά στα όρια του
παχουλού που ήταν. Ύστερα, εκεί στην περιοχή του μπικίνι μόλις που καλυπτόταν από το
μαύρο  σιθρού  δαντελωτό  εσώρουχο  που  σκοπός  του  ήταν  να  μην  αφήσει  τίποτα  στη
φαντασία του αρσενικού. Η φαντασία ήταν για άλλους χώρους, ήταν για άλλα γεγονότα,
ανήκαν αποκλειστικά στα όνειρα και τους ονειροπόλους. Παρόλο που ευγενής κι άδολη
πρόθεση των οίκων ανοχής  ήταν  να δημιουργήσουν εκείνο  το φαντασιακό  στοιχείο,  το
μόνο που κατάφερναν ήταν να υπερθεματίζουν τη θλιβερή πραγματικότητα, σαν βήμα πριν
την είσοδο στη σφαίρα της κατάθλιψης, ένα βήμα πριν τη συνειδητοποίηση της ωμότητας,
της  ωμότητας  που  αν  δεν  την  προσέξεις,  και  την  αφήσεις  να  σε  παρασύρει  σε  οδηγεί
απευθείας χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς στην τρέλα. 

«Γεια σου γιαβρί  μου» είπε η κοπέλα αποφεύγοντας  να με  κοιτάξει  στα μάτια.
Όφειλε κι ήταν επαγγελματίας. Οι μέρες των αγαπητικών είχαν περάσει ανεπιστρεπτί. Είχαν
ξεμείνει στα «Κόκκινα Φανάρια», στις αποβάθρες των αποθηκών, ξεχασμένοι στα σκοτεινά
σοκάκια των κακόφημων συνοικιών. 

Ξάπλωσε  δίπλα  μου  σε  μια  στάση  που  θύμιζε  αρχαίο  Ρωμαίο  σε  ανάκλιντρο,
καλεσμένο στο όργιο της χρονιάς. Την κοίταζα αχόρταγα, όχι από πόθο, ούτε με εκείνη την
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ηδονική ερωτική διάθεση που υποτίθεται πως θα είχα, αφού είχα πληρώσει το αντίτιμο της
απόλαυσης, είχε ξεβρακωθεί και ήμουν έτοιμος να επιτελέσω το καθήκον μου, ένα καθήκον
που δεν μου ζητήθηκε από κανέναν, ούτε καν από τον εαυτό μου και πάνω από όλα ήταν
πληρωμένο. 

Μου φάνηκε πως είχα δει τη θλίψη να ταξιδεύει μέσα στα μαύρα σαν κάρβουνα
μάτια της, είχα δει εκείνο το χρώμα της ώχρας, το χρώμα που έδινα στην απογοήτευση, να
κρύβεται κάτω από τόνους μακιγιάζ, είδε τις ψεύτικες βλεφαρίδες, έτοιμες να ξεκολλήσουν,
να ανοίξουν τα φτερά που έκρυβαν τεχνηέντως περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή και να
πετάξουν ελεύθερα μακριά προς τον νότο της καρδιάς τους χωρίς τον νόστο να τα βαραίνει,
είδα τη γυαλιστερή λεπτή χρυσή αλυσίδα με τον μικρό σταυρό που είχε στη μέση της να
ταλαντεύεται  στην αρχή του στέρνου της και  αναρωτήθηκα για άλλη μια φορά για την
πιθανότητα  να  υπήρχε  ο  Θεός,  πάντα  πίστευα  ότι  ο  Θεός  ήταν  ένα  τέχνασμα  του
ανθρώπου, κάτι με το οποίο μπορούσε να νικήσει ή έστω ― στην έσχατη περίπτωση― να
ξορκίσει,  μέχρι  να  πεθάνει,  τον  φόβο  του  θανάτου,  και  πήρα  την  ίδια  στιγμή  την
επαναλαμβανόμενη απόφαση πως ο Θεός δεν υπήρχε, ούτε είχε υπάρξει ουδέποτε, πέρα
από τη φαντασία κάποιων, είδα τους λοβούς των αυτιών της, μαραμένους, κρεμασμένους
υπό  το  βάρος  επίχρυσων  σκουλαρικιών  που  ήθελαν  να  προσδώσουν  μια  κάποια
μεγαλοπρέπεια, αλλά κατάφερναν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, είδα τις φουσκωμένες
σαν  κέλυφος  γαλλικού  κρουασάν  βουτύρου ζάρες  στον  λαιμό  της  που  φανέρωναν  ένα
δυσλειτουργικό θυρεοειδή, είδα την κλείδα να βυθίζεται, σαν να κρυβόταν μέσα στο λίπος
από τη ντροπή, είδα τον δαντελωτό στηθόδεσμο,  που έκανε το στήθος στητό, θελκτικό,
σχεδόν  μητρικό.  Και  σκεφτόμουν  ποιος  ήταν  ο  λόγος  που  βρισκόμουνα  σε  εκείνο  το
κρεβάτι, σ’ ένα κρεβάτι όπου είχαν ξαπλώσει, βογκήξει, εκσπερματώσει, ιδρώσει, ματώσει
χιλιάδες κορμιά, ακούγοντας τα ξύλα κάτω από το στρώμα να τρίζουν με την παραμικρή
κίνηση ή μετατόπιση, σαν μελωδία χορωδίας τριζονιών μια υγρή καλοκαιρινή νύχτα, με μια
πιο βαθιά ανάσα, κοίταξα πάλι γύρω μου και σαν να ζαλίστηκα, ίσως ήταν το ερέθισμα για
να  σκεφτώ  πως  εκείνη  ήταν  μια  εικόνα  της  Θεσσαλονίκης  που  δεν  επιθυμούσα  να
αντικρίσω. Δεν χρειαζόμουν τέτοιου είδους εμπειρίες. Θα μπορούσαν να μείνουν έξω από
τη  μνήμη,  εξοστρακισμένες  στον  μη  χρόνο,  στον  μη  χώρο.  Η  Δανάη,  κάπως  έτσι  είχα
φανταστεί  ότι  θα  συστηνόταν,  ή  Άρτεμις,  αναμφίβολα  ένα  όνομα-ψευδώνυμο
αρχαιοπρεπές και πιασάρικο, ασφαλώς δεν ήταν το αληθινό της όνομα, κοίταξε προς τα
κάτω,  θέλοντας  να  διακρίνει  με  την  άκρη  του  ματιού  της,  διακριτικά,  με  άκρα
επαγγελματική αίσθηση του λειτουργήματος, την κατάσταση ετοιμότητας μου. Αν έπρεπε
να ονομαστεί με μια λέξη ο βαθμός εγρήγορσης θα ήταν «μελάτη», σαν το αβγό που βράζει
για τέσσερα λεπτά και τριάντα δυο δευτερόλεπτα ακριβώς. Όχι σφιχτό, όχι πέτρα, ούτε καν
ποσέ. Ήθελα να σηκωθώ, όχι κατευθυνόμενος, καταβαλλόμενος, καταβεβλημένος από το
αίσθημα ντροπής, προερχόμενο από την προσωρινή στυτική δυσλειτουργία, δεν είχε τεθεί
τέτοιο ζήτημα παρεκτός δύο περιπτώσεων στις πρώτες ερωτικές επαφές, χρόνια πίσω πια
στα όρια της οριστικής λήθης, να την πάρω από το χέρι, αφού πρώτα θα της είχα χαρίσει
ένα βελούδινο φόρεμα στο χρώμα του κοβαλτίου, θα φόραγε λούτρινα μαύρα μποτίνια σαν
εκείνα  που  φόραγαν  οι  χορεύτριες  την  εποχή  του  Φαρ  Ουέστ,  χορεύοντας  πάνω  σε
ετοιμόρροπα πάλκα σε άθλια σαλούν γεμάτα με ευτυχισμένους μέθυσους, απελπισμένους
χαρτοπαίχτες και ανυπόμονους χρυσοθήρες. Θα την διέταζα, όχι όμως με την πρόθεση ενός
αφέντη προς τον υπηρέτη, θυμίζοντας ήρωα του αγαπημένου σε πολλούς και αντιπαθή,
επίσης σε πολλούς, ίσως σε περισσότερους, Προυστ, να δέσει σε κότσο τα μαλλιά της, θα
της χάριζα ένα καπέλο στο χρώμα του μενεξέ, θα φόραγε χοντρό μαύρο καλσόν και θα την
έπιανα  από  το  μέσα  μέρος  του  αγκώνα  της,  και  κάπως  έτσι  σαν  ερωτευμένοι  ή  έστω
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έχοντας αμοιβαία συμπάθεια, θα περπατάγαμε στην πλατεία Αριστοτέλους και θα πίναμε
τον καφέ μας ή το απεριτίφ μας στο λόμπι κάποιου ξενοδοχείου συζητώντας περί ανέμων κι
υδάτων. 

Εκείνη  η  σκηνή,  βγαλμένη  από  τα  ονειρικά  φαντασιακά  οράματα  καθαρού
παροξυσμού του Φελίνι, θα έμενε στον χώρο της φαντασίας μου, ήμουν βέβαιος· αυτά τα
όνειρα δεν οδηγούσαν σε απτό αποτέλεσμα. Το παιχνίδι ήταν χαμένο, πριν καν ξεκινήσει.
Μάζεψα την αξιοπρέπεια μου, αν και ποτέ δεν την είχα χάσει, ούτε είχε χρειαστεί να την
επιδείξω  ως  λάφυρο σε  ένα  τέτοιον  χώρο,  εδώ  που  τα  λέμε  σε  κανένα  άλλο  χώρο,  η
αξιοπρέπεια  οφείλει  να  εμφανίζεται  για  λίγο  και  σε  μικρές  δόσεις,  οι  μεγαλοπρεπείς
εμφανίσεις κι η υπερδοσολογία ήταν ικανές να σε οδηγήσουν σε ψυχικό αργό θάνατο, και
κάπως έτσι, με τις σκέψεις μου στην αγκαλιά μου σηκώθηκα από το κρεβάτι. 

«Δεν  έχω  διάθεση»  αποκρίθηκα.  Περίμενα  να  δω  στο  βλέμμα  της  μια  κάποια
ψυχρότητα, μια συγκεκαλλυμένη κατανόηση, μια τσαχπινιά που παρέπεμπε σε ξεκάθαρη
κοροϊδία, αλλά δεν διέκρινα το παραμικρό, ούτε ένα δα σημαδάκι, ένα τοσοδά μικρό σαν
κόκκος  άμμου.  Εντάξει,  ήταν  μια  υπερβολική  θεώρηση,  ποιος  μπορεί  να  δει  χωρίς
βοηθήματα μεγέθυνσης αντικειμένων έναν κόκκο άμμου; Εντόπισα ίχνη αδιαφορίας σ’ ένα
σ’ ένα παγερό σύνολο. Η καλοσύνη δεν κατοικούσε εκεί. Μόνο στα παραμύθια ,σε εκείνα
τα  τύπου  Άρλεκιν  που  διάβαζαν  οι  μεγαλύτερες  ηλικιακά  κουρασμένες  γυναίκες
περασμένων σχεδόν απολιθωμένων δεκαετιών, προσπαθώντας να ξεχάσουν για λίγο τον
ρόλο  τους,  εκείνον  της  παγιωμένης  και  παγωμένης  νοικοκυράς,  της  αιώνιας  συζύγου,
ερωμένης,  αδελφής και  μητέρας.  Η  καλοσύνη υπήρχε σε  ίσες  δόσεις  με  την κακία  στα
παραμύθια που μας διάβαζαν μικροί. 

Αυτό  ήταν.  Η  εικόνα,  το  όραμα  που  από  μόνος  μου  είχα  δημιουργήσει,  είχε
σηκωθεί από το κρεβάτι, χωρίς την έκπληξη να κυριεύει την ύπαρξή της· έμοιαζε να είναι
μαθημένη στην αντιμετώπιση ανάλογων, συνηθισμένων κατά τα φαινόμενα, καταστάσεων.
Είχε φορέσει τον στηθόδεσμο, είχε αφήσει τα πόδια της να χυθούν και τα τακούνια της
αυτοστιγμεί να χτυπήσουν στο ξύλινο πάτωμα ― άλλωστε δεν τα είχε αποχωριστεί, είτε δεν
ήθελε,  είτε  δεν  είχε  προλάβει―,  σαν  άλογο  που  δεν  μπορούσε  να  κρατηθεί  από  τον
αναβάτη του, έτοιμο για να ξεκινήσει την ιπποδρομία. Κρίμα που δεν ανήκα στο είδος των
«αλογομούρηδων» ώστε να στοιχηματίσω υπέρ του όλα μου τα χρήματα. Πάντα πίστευα
πως  η  τύχη  δεν  προκαλείται.  Απλά  έρχεται  απρόσκλητη,  χωρίς  επικλήσεις,  ξόρκια,
παρακάλια, θυσίες, σπονδές. Αν ασφαλώς το επιθυμεί. Το να ποντάρεις, το να περιμένεις
να κερδίζεις ξεγελώντας τη μ’ έναν τρόπο, παραβαίνοντας τον κανόνα, αντιστρέφοντας τη
ροή, αν υπήρχαν κανόνες, δεν ήμουν τόσο σίγουρος, ήταν εν πάση περιπτώσει αφελές. Η
τύχη δεν  ευνοούσε  τους  τολμηρούς,  ούτε  αντίστοιχα  η  τόλμη  τους  τυχερούς.  Ανέφελα
ιδεολογήματα για τους αφελείς. 

31



Η Θεσσαλονίκη των ευσεβών μου πόθων

ι  μέρες  πέρασαν,  τα  απογεύματα  επίσης  και  τα  βράδια  τα  αφιερωμένα  στον
ποδόγυρο και στην κραιπάλη κυλούσαν αργά, πολύ αργά, ίσως επειδή με κάποιον
μαγικό τρόπο είχαμε αρπάξει  από τα γκέμια τη νύχτα,  την κάθε νύχτα και  την

τραινάραμε, την φρενάραμε, την εμποδίζαμε, την κάναμε να διαρκέσει πιο πολύ, σαν να
διαστέλλαμε τον χρόνο, σαν κάθε μια κίνηση να γινόταν πιο αργά, ίσως πιο βασανιστικά,
ίσως πιο απολαυστικά. Η αλήθεια ήταν ότι εκείνες οι νύχτες ήταν έντονες. Όχι απαραίτητα
ερωτικές αν εξαιρεθεί μια ακόμη βόλτα που έγινε στους διάφορους οίκους ανοχής και σε
ένα παρηκμασμένο ξενοδοχείο ―σαν μαραμένη παρθένα ατυχήσασα την πρώτη νύχτα του
γάμου νύφη― που τώρα, τότε δηλαδή εκείνη την εποχή, γνώριζε μια δεύτερη νιότη, μια
άνθηση έχοντας μετατραπεί σε ξενοδοχείο-πορνείο πολυτελείας, με κάθε του δωμάτιο να
είναι μια στάση κι ένας αναστεναγμός, ένα σταμάτημα και ένα βογγητό, κάτι σαν την ίδια
νύφη την πρώην ατυχήσασα που το επόμενο πρωινό βρήκε νέα αγάπη, νέο έρωτα, νέο
λιμάνι να ξαποστάσει, νέα κεφαλόβρυση για να ποτίσει τη διψασμένη της ύπαρξη. 

Ο

Ήταν  εκείνες  οι  μέρες  όπου  βλέπαμε  το  πύρινο  στεφάνι  του  ουρανού  να
σιγοσβήνει,  να  κατακάθεται  σαν  σκόνη  της  ερήμου πάνω από τα  νερά  του  Θερμαϊκού
κόλπου σαν αχλή σε θαλασσινή αλέα, με τον δίσκο του ήλιου να κρύβεται, πίσω τα βουνά,
στη δύση, ήταν εκείνα τα απογεύματα που έδινε γρήγορα σαν να τον κυνήγαγαν τη θέση
τους τη νύχτα, με εκείνο το γαλάζιο μιας ίριδας που προσπαθεί να διακρίνει αντικείμενα
στο μισοσκόταδο· ήταν κάθε φορά επιβλητικά και λυγμικά και μεθυστικά και σε καλούσαν
με όποιον τρόπο έβρισκες πρόσφορο, με όποιον τρόπο μπορούσες να κινηθείς  ώστε να
συρθείς  σαν  ερπετό,  επιθετικά,  ύπουλα,  απότομα  μέχρι  τον  βούρκο της  νύχτας,  ή  σαν
αθώος  αμνός,  με  ήρεμα  βήματα,  σχεδόν  χορεύοντας,  φωνάζοντας  την  ευτυχία,  αν
μπορούσε να φωνάξει την ευτυχία στο καταπράσινο λιβάδι της, ήταν καθαρά θύμα οπτικής
γωνίας, να μοιραστείς τις αγωνίες σου με τον διπλανό άγνωστο, τον κολλητό φίλο των δύο
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ωρών όπου εκμυστηρευόταν χωρίς αναστολές και τις πιο μύχιες σκέψεις σου, γνωρίζοντας,
εκ του ασφαλούς με την πεποίθηση και τη σιγουριά που σου έδινε το ένστικτό σου ― που
ήλπιζες να μην σε προδώσει, ήταν άτιμο πράγμα αυτό το ένστικτο, πάντα είμαι σίγουρος
και την ίδια στιγμή αβέβαιος για το που θα σε οδηγήσει, αν θα σε οδηγήσει, στη σωστή
ρώτα,  δεν  είχε  καν  την  εγκυρότητα  ενός  αστρολάβου― ότι  δεν  θα  πρόδιδε  ποτέ,  θα
χανόσασταν λίγο πριν το λυκαυγές, σβήνοντας από τον πίνακα της μνήμης τη συνάντηση,
τα τρεμάμενα από τη συγκίνηση των στιγμών χειλιών,  τις  αναθυμιάσεις  του ποτού που
γαργαλούσαν  κόκκινες  μύτες,  τα  δάκρυα  που  με  κόπο  συγκρατούνται  στις  κόγχες,  το
παγωμένο δάκρυ για μια χαμένη αγάπη, με φόντο μια βόλτα μέχρι το δάσος του Σέιχ-Σου,
το παχύ λάμδα σε μια αποστροφή του λόγου, μια διαφωνία σχετικά με το «σε λέω» ή «σου
λέω», όλα θα τα έπαιρνε το κύμα του πρωινού, όλα θα τα έσβηνε ο αχός της της νέας
ημέρας. 

Κάπως έτσι  κύλησε το τελευταίο βράδυ στην πόλη,  με τους συνυποψήφιους σε
κέντρο διασκέδασης, με τα απαραίτητα άνθη, τις ληγμένες σαμπάνιες που ανοίγονταν για
την τόνωση του εγωισμού του πελάτη και την απόδειξη ενώπιον του φιλοθεάμονος κοινού
πως εκείνος ήταν κάτοχος γερού πορτοφολιού και άρα εξ ορισμού άξιος θαυμασμού, αυτή
ήταν η εντύπωση που είχε σχηματίσει, πόσο κενός ξεπερνώντας τα όρια του γελοίου μού
φαίνονταν όλες εκείνες οι ομιλούσες κεφαλές, τα κουρασμένα λαρύγγια να προσπαθούν να
ταιριάξουν τις νότες με το άθλιο ηχόχρωμά τους προσπαθώντας να παραγάγουν ένα κάποιο
αποτέλεσμα,  το αξιοπρεπές ήταν κάτι το οποίο σήκωνε πολύ συζήτηση και σίγουρα όχι
μέσα σε εκείνους τους χώρους, με τη θολή ματιά από το πάθος, το λάθος και τον πόθο, που
ήθελες να αποφύγεις, αρνούμενος να παρασυρθείς από τον βαρβαρικό όχλο.   

Κι έπινα το ένα ουίσκι μετά το άλλο, περισσότερο για να αντέξω την κατάσταση.
Οφείλω  να  ομολογήσω  πως  οι  κυρίες,  οι  δεσποινίδες,  οι  δεσποσύνες  ήταν  σπάνιου
κάλλους, εκπάγλου καλλονής, θα άντεχα δύο ημέρες και δύο νύχτες κοιτάζοντάς τες να
χορεύουν στην πίστα,  εκείνο το κούνημα που σε υπνώτιζε  σε έκανε να μισοκλείνεις  τα
μάτια και να ταξιδεύεις στην χώρα όπου είχε χίλιες και μία νύχτες για να ονειρευτείς και να
κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. 

Εν  μέσω  ασμάτων,  καπνών,  οιμωγών  γεννημένων  σε  σύννεφα  αναθυμιάσεων
αλκοόλ, η νύχτα περπάτησε σαν κουρασμένος μαραθωνοδρόμος τα τελευταία μέτρα μέχρι
τον  τερματισμό  και  ύστερα  παρέδωσε  τη  σκυτάλη  στην  ημέρα,  εκείνη  με  ένα  μαγικό
αρχέγονο προαιώνιο τρόπο έδωσε το φως, όπως γίνεται μυστηριακά με το Άγιο Φως στα
Ιεροσόλυμα ήταν όλα τόσο ξεκάθαρα και τόσο περίπλοκα, σαν Γόρδιος δεσμός, χωρίς να
περιμένει το σπαθί του Αλέξανδρου για να κοπεί, μια αίσθηση ερμαφρόδιτου, ούτε ναι,
ούτε όχι, με γεμάτα αμφιβολίες ίσως και ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη αληθινή φορά που
ένιωσα ένα βάρος στο στήθος, μια άσχημη αίσθηση, σημάδι καθαρό και διάφανο, πως η
κρυστάλλωση της μέσης ηλικίας ήταν προ των πυλών η εφηβεία, η μετεφηβεία, η πρώτη
νιότη σε κάθε περίπτωση ανήκε οριστικά και αμετάκλητα στο παρελθόν. 

Νιώθοντας βαρύς, βαθύς και λυπημένος έσυρα το εμποτισμένο από τις οσμές της
νύχτας κορμί μου μέχρι τον «Ερωδιό», αν δεν με απατά η μνήμη μου, αυτό ήταν το όνομα
του  εστιατορίου  που  άνοιγε  μετά  τα  μεσάνυχτα,  περιμένοντας  μέχρι  το  χάραμα  τους
ξενύχτηδες. Τρεις-τέσσερις με ακολούθησαν μέσα στη σιωπή, έχοντας σκύψει τα κεφάλια.
Δεν  υπήρχε  θλίψη,  μια  θλίψη  συνεπεία  κατάστασης  ή  πράξης,  έμοιαζε  ως  το  απτό
αποτέλεσμα συνειδητοποίησης. 
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Οι νύχτες της Θεσσαλονίκης, όπως τις είχαμε βιώσει, όπως τις είχα γευτεί, ήταν πια
παρελθόν. Εκείνα τα τέσσερα πιάτα σούπας ήταν η τελευταία πράξη του θεατρικού έργου.
Αργότερα,  πολύ  αργότερα  προσπαθούσα  να  κατατάξω  την  εμπειρία  σε  κάποιο  είδος,
κλέβοντας  την  θεατρική  ορολογία.  Τραγωδία;  Κωμωδία;  Κωμειδύλιο;  Δεν  κατέληξε  σε
ασφαλές  συμπέρασμα.  Το  άφησα  να  περάσει,  να  κυλήσει  μέσα  στο  χάος  της
καθημερινότητας, όπως κυλάει ένα μικρό σε μέγεθος και αξία νόμισμα προς τη σχάρα τού
υπονόμου. 

Ρουφούσαμε μέσα από τα κουτάλια μας, τη σούπα, πλαταγίζοντας τις γλώσσες μας,
με το ασπράδι των ματιών να μοιάζει με ματωμένο χάρτη μονοπατιών, έτσι ερεθισμένα και
κόκκινα από την αϋπνία, με τα κάτω μέλη μας να κρέμονται σαν απότιστος βασιλικός, με τις
σόλες των παπουτσιών να ακουμπάνε το πάτωμα από πλαστικά πλακάκια, φθαρμένα στην
άκρη, εκεί όπου ενώνονταν οι αρμοί με την κόλλα, με τους πισινούς μας να κάθονται σε
καρέκλες που είχαν υποδεχθεί τους μισούς πισινούς της πόλης, γνωρίζοντας πως δεν θα
βρισκόμασταν ξανά, μόνο από καθαρή τύχη, μόνο από συγκυρίες, ήταν μια παρέα που είχε
δημιουργηθεί για έναν και μόνο σκοπό, σαν μια εταιρεία με ορισμένη εν τη γενέσει της
λήξη· δεν ήταν λυπηρό, αντιθέτως ήταν επιμορφωτικό. Ήταν η απόδειξη πως κάπως έτσι θα
κυλούσαν οι μετέπειτα παρέες μας στο βάθος του χρόνου. Εκείνοι, οι λίγοι γενναίοι που θα
παρέμεναν, θα ήταν οι παιδικοί μας φίλοι, όσοι εν πάση περιπτώσει θα είχαν καταφέρει να
βγουν αλώβητοι από το κλουβί με τα άγρια θηρία της καθημερινότητας.  

Οι δρόμοι μας χώρισαν την ίδια ακριβώς στιγμή που περάσαμε την διάφανη πόρτα
τού εστιατορίου. Δεν υπήρξαν εναγκαλισμοί σε τρανταζώμενους από το κλάμα ώμους, δεν
υπήρξε καθαρή συγκίνηση, ούτε καν μια υποψία αυτής, όλα είχαν γυρίσει σε μια φόρμα
τυπικότητας,  σε  μια  επαγγελματική  κατάσταση,  σαν  να  είχαμε  μόλις  υπογράψει  ένα
συμβόλαιο  συνεργασίας  επισφραγίζοντας  με  εκείνο  τον  τρόπο  μια  επιτυχημένη
συγχώνευση  εταιρειών,  όλα  ήταν  αδιάφορα,  ουδέτερα,  άοσμα,  άχρωμα.  Όπως έπρεπε,
δηλαδή, να είναι. 

Η  πύλη  του  πανεπιστημίου  άνοιξε  τρεις  μήνες  αργότερα,  όταν  και  ανακοινώθηκαν  τα
αποτελέσματα  των  κατατακτηρίων  εξετάσεων.  Τα  υποδέχτηκα  με  την  ψυχραιμία  ενός
Άγγλου ευγενούς. Είχα επιτύχει το ανέφικτο, ήμουν το φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση
της μεσοαστικής οικογένειας.

Είχα περιορίσει, είχα κατά μια έννοια αυτοπεριοριστεί, είχα εισέλθει σ’ έναν χώρο
που κινείτο σαν σιδερένιο καλυμμένο με υδράργυρο σφαιρίδιο στις σίγουρες ράγες του
τριγώνου πανεπιστήμιο-δουλειά-σαββατιάτικη έξοδος χωρίς νόημα. Όλα είχαν μπει σε μια
σίγουρη σειρά. Το επόμενο τρίγωνο θα ακολουθούσε τους ίδιους ―πάνω κάτω― κανόνες
σιγουριάς. Απόκτηση πτυχίου-καλύτερη δουλειά-οικογένεια. Ήμουν επιτερπής; Δεν το είχα
σκεφτεί. Ακολουθούσα τον κανόνα. 

Όλα είχαν μείνει πίσω μου, το όλον του παρελθόντος μου είχε γίνει ένα αγγέλιασμα
παρόντος, ψυχορραγούσα χωρίς να το έχω καταλάβει, μέσα στη δήθεν ασφάλειά μου. Είχα
σβήσει όλες τις αναμνήσεις μου, όπως σβήνει το κύμα λέξεις ερωτευμένων χαραγμένες με
βότσαλο πάνω στην παχιά άμμο της παραλίας πάνω από το σημείο της άμπωτης. 

Το πτυχίο ήρθε στα χέρια μου χωρίς να το πολυκαταλάβω. Από άποψη χρόνου.
Γιατί δεν γίνεται να ξεχάσω όλα εκείνα τα πρωινά που ξεκινούσα στις τέσσερις, ώστε να
είμαι συνεπής στο διάβασμα μου, συνέχιζα σε ένα ελεύθερο επάγγελμα που ένιωθα όλο
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και πιο έντονα μέρα τη μέρα πως δεν μου ταίριαζε για να τελειώσει μετά τις δέκα το βράδυ
κατάκοπος και με ένα αίσθημα κενού. 

Η Θεσσαλονίκη μού έκλεινε το μάτι, βλέποντας πλάνα της σε τηλεοπτικές σειρές,
βλέποντας την ως πόλη και περιοχή και οδό και αριθμό και τηλέφωνο με το πρόθεμα -231
σε φόρμες παραγγελιών πελατών. Ήταν όλο εκείνο τον καιρό της λήθης τόσο κοντά μου,
αλλά και τόσο μακριά μου.

Είχα περάσει ήδη τρία χρόνια από την τελευταία μου επίσκεψη. Δεν είχα κανένα
ενδιαφέρον, ώστε να την επισκεφτώ, δεν έβρισκα επί της ουσίας κάποιον ενδιαφέρον. 

Το ελεύθερο επάγγελμα, οι απαιτήσεις, οι χρόνοι που σπαταλούσα και οι απολαβές
του,  μου  έσφιγγαν  στον  λαιμό  σαν  θηλιά,  στιγμές-στιγμές  έβλεπα  τον  εαυτό  μου  να
ανεβαίνει  στο ικρίωμα,  να ακούω από μια  μεριά  σαν  αλύχτισμα  ρυθμική  μουσική  από
ταμπούρλα,  πλήθος  με  παραμορφωμένα  θολά  πρόσωπα  με  παχιά  φρύδια,  με  αραιά
κιτρινισμένα  χαλασμένα  δόντια  ή  και  χωρίς  δόντια,  αξύριστα,  βλογιοκομμένα  και
χαραγμένα από τις κακουχίες της ζωής να ζητωκραυγάζουν υπέρ της εκτέλεσης της ποινής,
ασφαλώς το συντομότερο δυνατό έχοντας κρατήσει την απαραίτητη αγωνία ―ως προς τον
χρόνο,  είχα  και  δουλειές  να  κάνω―,  όλα  ήταν  μέσα  στο  μυαλό  μου·  ένα  μεσαιωνικό
σκηνικό, ήμουν ένας χαμερπής πειρατής που δικαζόταν για τα εγκλήματά του κατά των
πλουσίων.

Δεν είχα το θάρρος να δώσω μια στη γυάλινη σφαίρα του κόσμου μου και να την
κομματιάσω, να βγω από μέσα της να δραπετεύσω, κάτι σαν αναρχικός χιονάνθρωπος που
κάνει την επανάστασή του και φεύγει τρέχοντας με όλη τη δύναμη των παγωμένων του
πνευμονιών από τη σφαίρα με το «Happy New Year» και τους ουρανοξύστες και τα δέντρα
του «Hyde Park» θέλοντας να ρυθμίσει ο ίδιος τη ζωή του, να μην βρίσκεται στα χέρια κάθε
ατσούμπαλου ή ράθυμου νέου ή πιο ηλικιωμένου και να χορεύει έτοιμος να κάνει εμετό
από  την  αναγούλα  μέσα  σε  άσπρους  κόκκους  ψεύτικου  χιονιού.  Κι  αν  η  ρύθμιση  δεν
ολοκληρωνόταν με τους δικούς του όρους, πάντα θα υπήρχε η θεωρία της αυτορρύθμισης
για να τα καταφέρει. 

 Είχα ανακαλύψει την ευεργετική ρουτίνα της καθημερινότητας, είχα αφήσει τον
εαυτό μου να βυθιστεί στη γλυκιά αποχαύνωση που σου προσφέρει το γεγονός ότι είχες
καταφέρει, μάλλον σε είχε απορροφήσει χωρίς να το καταλάβεις, θεωρώντας ότι ήταν δική
σου επιλογή, το σύστημα. Αλλά το σύστημα τι ήταν, ή τι είναι το σύστημα; ποιος επηρέαζε
το  σύστημα,  ποιος  κινούσε  τα  νήματα;  Ποιος  εν  τέλει  το  δημιουργούσε;  Ήμουν  εγώ,
ήμασταν εμείς η κοινωνία που το τροφοδοτούσε, που το τάιζε σαν να ήταν ένας ζωντανός
μηχανισμός, ο οποίος με τον καιρό μεταλλάσσεται, εξελίσσεται ίσως, ως όφειλε. Κι ύστερα
αν εγώ έκανα μια κίνηση, πέρα από την κανονικότητα, αυτό που οριζόταν σύμφωνα με τα
τότε  δεδομένα  η  κανονικότητα,  ποιες  θα  ήταν  οι  επιπτώσεις;  Θα  ήμουν  σαν  να
αποχωρούσα  από την αγέλη.  Θα ήμουν ένας  λύκος  που  έχει  αποφασίσει,  ίσως κι  από
ένστικτο, αλήθεια αποφασίζουν ιδία βούληση τα ζώα, ναι από ένστικτο, από το ένστικτο της
αυτοσυντήρησης όπως το δέντρο απλώνει και τεντώνει τα φύλλα του προς τον ήλιο, ώστε
να λάβει τις ευεργετικές του ιδιότητες, να το βοηθήσουν οι ακτίνες, πιο απλοϊκά η ζεστασιά
του, η ακτινοβολία του, να ζήσει, να συνεχίσει να ζει για όσο του ορίζει η φύση, κάπως έτσι
ο  λύκος  θα  ακολουθήσει  τον  δρόμο  της  μοναξιάς,  θέλοντας  τελικά  να  εκπληρώσει  το
καθήκον του.

Αλλά η πόλη ήταν,  εν αγνοία μου, εντός μου, σαν μέρος του είναι μου. Κινείτο
υποδόρια, χωρίς να έχω τον έλεγχο, χωρίς να έχω την επαφή, ούτε καν την οπτική. Η μοίρα
γελούσε  ή  έκλαιγε  μαζί  μου.  Η  ουσία  ήταν  ότι  η  πόλη  εμφανίστηκε,  η  προοπτική  της
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επίσκεψης, μέσα από το σεμινάριο που η συνεργαζόμενη εταιρία με δήλωσε χωρίς καν να
με  ρωτήσει.  Παρασκευή  απόγευμα,  λίγο  πριν  την  ραστώνη  του  σαββατοκύριακου  μού
ανακοινώθηκε, η ενημέρωση είχε πεθάνει πριν καν γεννηθεί, πως θα ταξίδευα την επόμενη
ημέρα  στην  Θεσσαλονίκη  συμμετέχοντας  σε  συνέδριο  με  θέμα  άμεσα  σχετικό  με  την
αύξηση  της  παραγωγικότητας  της  εργασίας.  Δεν  ήμουν  υποχρεωμένος  να  παραβρεθώ,
αλλά από την άλλη ήμουν σαφώς υποχρεωμένος εάν ήθελα να συνεχίσω να συνεργάζομαι
με τη συγκεκριμένη εταιρεία, αν ήθελα να βιοπορίζομαι σ’ αυτό το επάγγελμα. Ήταν μια
αναγκαστική εθελοντική πρόταση και ήταν μάλιστα πληρωμένα τα εισιτήρια της μετάβασης
μετ’ επιστροφής. Βέβαια η εταιρεία είχε αρνηθεί, με τον τρόπο της, να καταβάλει έξοδα
διαμονής. Τα οδοιπορικά τής αρκούσαν. Αν μη τι άλλο οι παρευρισκόμενοι, δηλαδή εγώ
από την πλευρά του συνεργάτη, θα αποκόμιζα κέρδη, κέρδη άμεσα εισπραχθέντα που θα
χρησιμοποιούσα στην επαγγελματική μου ζωή, κάνοντας την αποδοτικότερη, ευκολότερη
και κυρίως επικερδέστερη. Το υπόλοιπο του τραπεζικού μου λογαριασμού ήταν επαρκές,
έστω και στο όριο, ώστε να καταφέρω να περάσω με αξιοπρέπεια δύο ημέρες στην πόλη.
Πιο συγκεκριμένα: Τρία γεύματα χωρίς πότο και επιδόρπιο και δύο διανυκτερεύσεις.  Οι
μέρες και οι νύχτες των προηγούμενων επισκέψεων δεν θα επαναλαμβανόταν. Τίποτα δεν
ήταν ίδιο. Οι φίλοι, έστω οι φίλοι της μιας εβδομάδας, η αγάπη, αυτή που θεωρούσα ως
αγάπη και τρεφόταν παρασιτικά ώστε να υπάρξει ως τέτοια από την ανάγκη του σαρκικού
έρωτα, η ηλικία, οι καταστάσεις. Όλα ήταν διαφορετικά. Ακόμη κι εγώ ήμουν διαφορετικός.
Δεν είχα πρωτοτυπήσει.  Κάθε επόμενη στιγμή, θαρρώ πως συμβαίνει  σε όλους, είμαστε
διαφορετικοί. Ακόμη-ακόμη και στη φύση. Μοιάζει σαν να μην έχει μεταβληθεί τίποτα μα
όλα είναι έστω και απειροελάχιστα διαφορετικά. Όλα είναι εν κινήσει, όλα αλλάζουν. Σε
μια  διαρκή  μεταβολή,  «τα  πάντα  ρει»,  άσπονδε  μου  φίλε  Ηράκλειτε  ― ήμουν  ό,  τι
χειρότερο  μπορούσε  να  ζητήσει  ως  μαθητή  ο  εκάστοτε  φιλόλογος  της  τάξης,  έρεα,
διοχετευόμουν στη θάλασσα της άγνοιας.  Ήμουν η τρανή, απτή απόδειξη της αποτυχίας
του  εκπαιδευτικού  συστήματος,  τουλάχιστον  όσον  αφορά  τη  διδασκαλία  των  αρχαίων
ελληνικών στις γυμνασιακές και τις λυκειακές αίθουσες.

α  ταξίδευα  με  τα  ΚΤΕΛ.  Για  έναν  άγνωστο  σε  εμένα  λόγο,  αλλά  ταυτόχρονα
γνωστότατο στην εταιρεία, η αφετηρία δεν βρισκόταν στο σύνηθες σημείο, στον
σταθμό Λιοσίων, πάνω από τις Τρεις Γέφυρες ― ποτέ δεν είχα εντοπίσει που ήταν

ούτε  οι  αναθεματισμένες  τρεις  γέφυρες,  ως  κατασκευές,  όχι  ότι  έφερνε  εμπόδια  στο
οτιδήποτε η μη εύρεσή τους― μα απέναντι  από το Πεδίο του Άρεως,  μια μικρή νοητή
διαγώνια γραμμή με την αρχή της στη μια γωνία της πλευρά του σκαληνού τριγώνου που
σχημάτιζε  την πλατεία Αιγύπτου, δίπλα από γνωστό τυροπιτάδικο δεχόμενο κατά βάσει
μόνο ορθίους, όπου τα βραδινά, πιο συγκεκριμένα τις μικρές ώρες, όταν και το σύνολο της
πόλης  βρισκόταν  στη  φάση  ύπνου  REM,  συγκεντρωνόταν  όλη  η  αφρόκρεμα  του
υποκόσμου, όλα τα λούμπεν και υπό-λούμπεν στοιχεία, όλα τα ξωτικά και τα αερικά που
ζούσαν και ανέπνεαν γύρω από τις οσμές της φουρνιστής τυρόπιτας, τρέφονταν με τους
καπνούς των τσιγάρων και ονειρεύονταν με τα μάτια ανοιχτά σε χρώματα μπλε και κόκκινο
όμοια με τις σειρήνες των περιπολικών. Το λεωφορείο όμοιο με σαρδελοκούτι, δεν ήταν
μπλε ή έστω σκούρο πράσινο, μα πορτοκαλί, το πορτοκαλί που συναντά κανείς όταν ο ήλιος
δύει, κάτι σαν πεθαμένο πορτοκαλί, έτσι που με ευκολία κάποιος αφηρημένος επιβάτης να
δοκίμαζε  την  αμφιβολία  της  επιλογής.  Γιατί  λίγο  πριν  την  είσοδο  του  Πανελληνίου
Γυμναστικού Συλλόγου, ιδίου χρώματος και μεγέθους κουτιά, περίμεναν επιβάτες για να
τους μεταφέρουν στο υπόλοιπο του νομού Αττικής, από το Σούνιο μέχρι το Λαύριο. Λίγο η
σκέψη να έφευγε και το κορμί θα έφευγε για τον Ναό του Ποσειδώνα και θα έφτανε την
ίδια ώρα που ο οδηγός θα έβγαζε το τριχωτό, άσπρο σαν γάλα, παχουλό χέρι του με το
χρώμα της νικοτίνης να βάφει το πάνω και μέσα μέρος του δείκτη και του παράμεσου από

Θ



Άγγελος Χαριάτης

το παράθυρο του λεωφορείου στο οποίο έπρεπε να έχει επιβιβαστεί για να πληρώσει το
αντίτιμο των διοδίων στον σταθμό των Αφιδνών.

Ήμουν εξαντλημένος· γεγονός καθόλου ασυνήθιστο, το τέλος της εβδομάδας, της
κάθε  εβδομάδας  ήταν  στο  ίδιο  μοτίβο,  η  εναλλαγή  ήταν  απλώς  μια  άγνωστη  λέξη  ή
καλύτερα μια λέξη που είχε διαγραφεί από το λεξικό της τότε καθημερινότητάς μου. Το
μόνο παρήγορο ήταν πως οι  μέρες είχαν αποφασίσει,  όπως κάθε άνοιξη να κυλάνε πιο
αργά, να χαρίζουν σε εμάς τους θνητούς  ― όσοι εν πάση περιπτώσει από τους θνητούς
είχαν το μυαλό και το συναίσθημα να απολαύσουν τις στιγμές που πρόσφερε αφιλοκερδώς
κι απλόχερα η φύση― τη μεγαλοπρέπεια του φωτός, θυμίζοντάς μας τη θνητότητά μας, την
ώρα που έπεφτε το σκοτάδι. Είχα τον απόηχο αυτών των σκέψεων μέχρι το ύψος της πόλης
της Λαμίας, μέχρι να τσουλήσουν οι ρόδες του λεωφορείου με τις ανθρωπόμορφες παχιές
σαρδέλες  από τα  πέριξ  της  πρωτεύουσας  του νομού Φθιώτιδας,  εκεί  όπου  το  φως θα
προσπαθούσε ασθμαίνοντας να μας ακολουθήσει. Κι ύστερα εκεί στη Στυλίδα, ή στις Ράχες,
το φως θα άφηνε ένα ροζ με γαλάζιες  ανταύγειες χρώμα, σαν το γαλάζιο τελείωμα της
φλόγας στον ορίζοντα πίσω από τις κεραμιδένιες σκεπές των αγροτόσπιτων, θα άρχιζε να
αλλάζει το χρώμα του φυλλώματος των δέντρων προς το σκούρο πράσινο, σαν το χρώμα
του κυπαρισσιού  μια  βροχερή μονότονη,  κουρασμένη  ημέρα,  θα έκανε  τη θάλασσα να
φαίνεται πιο σκοτεινή, περισσότερο απειλητική, πιότερη απρόσιτη, πιο εκφοβιστική, έτσι
που την ανάγκαζε ο προαιώνιος ρυθμός του κόσμου να αλλάζει χρώματα, από το γαλάζιο,
στο μπλε, στο βαθύ μπλε ,στο γκρίζο του μολυβιού και ύστερα στο μαύρο. 

Εκεί γύρω στις επτά το απόγευμα θα έκλεινα τα μάτια μου και θα τα άνοιγα πάλι
στο  τέρμα  της  διαδρομής,  χωρίς  να  αξιοποιήσω  καμία  ολιγόλεπτη  στάση  για  την
ικανοποίηση  της  σωματικής  μου  ανάγκης,  με  κίνδυνο  να  την  «πατήσω»  ωσάν  ένας
τετράχρονος κατρουλής. 

Αλλά ώστε και στα πιο ευτελή ξεφτισμένα ίσως όνειρα, έστω και στις μικρότερες
των απολαύσεων, ο Θεός μπορεί να γελάσει δυνατά, να αποφασίσει δηλαδή διαφορετικά η
μοίρα, να έχει κάνει άλλα σχέδια για σένα, ασφαλώς εν αγνοία σου, κι εσύ, ο μικρός κι
ασήμαντος ανθρωπάκος να ανταμειφθείς με κάτι διαφορετικό από ότι είχες κατά νου. Κι αν
η  ανταμοιβή  είναι  μια  κάποια  παρηγοριά,  η  τιμωρία,  ο  βαρύς  πέλεκυς  που  πέφτει  με
δύναμη και κρότο στο κεφάλι σου ασφαλώς δεν είναι. 

Ο ύπνος εκείνος δεν ήρθε. Μόλις είχα ανακαθίσει, προσπαθώντας να βολέψω τα
μεριά μου στο άβολο, σκληρό σαν ξύλινη παλέτα, κάθισμα, να αφήσω το πίσω μέρος του
κεφαλιού  μου  να  ακουμπήσει  στο  επίσης  σκληρό  προσκέφαλο,  έτοιμος  να  κλείσω  τα
βλέφαρα που ένιωθα ότι έκαιγαν, ότι αν είχα τη δυνατότητα να μείνω για μερικές στιγμές
αόρατος,  ώστε να μην  γίνω αντιληπτός  και  κατά συνέπεια  η εικονοποίηση της φράσης
«ρεζίλι των σκυλιών» θα έριχνα στο πρόσωπό μου έναν κουβά με παγωμένο νερό, ώστε να
απομακρύνω έστω και προσωρινά τη φλόγωση. Όμως τα περί ορατότητας πολλώ δε μάλλον
τα  περί  μη  ορατότητας  μπορούσαν  εύκολα  να  αποτελέσουν  θεματικό  υλικό
μυθιστορήματος  συγγραφέως  κύρους  ως  προς  την  τέχνη  της  γραφής  αντίστοιχο  του
αναγνωρισμένου,  έστω  και  αργά  Ζοζέ  Σαραμάγκου,  ένα  ισάξιο  βιβλίο  του  «Περί
τυφλότητας»  ή  του  «Περί  λευκότητας»,  αλλά  στη  δική  μου  περίπτωση  ο  αόρατος
άνθρωπος, δεν είχε τη δυνατότητα, δεν το δόθηκε η δυνατότητα να κατοικήσει μήτε στο
πίσω μέρος του μυαλού μου, ούτε καν σαν τίτλος του σύγχρονου ή του κλασικού πλέον,
λογοτεχνικού έργου. 

Η  αφορμή  και  η  αιτία  της  αϋπνίας  μου  βρισκόταν  είκοσι  πόντους  πίσω  και
διαγώνια.  Στην  αρχή  άκουσα  χάχανα.  Θεώρησα  πως  κάποιος  γελούσε  με  κάτι,  μια
ανάμνηση που ερχόταν πάλι στην επιφάνεια της πραγματικότητας θα είχε τη δυνατότητα
να προκαλέσει αυτό τον υπόκωφο γέλωτα, ένα ανέκδοτο περιγραφόμενο με το ανάλογο
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μπρίο και σκέρτσο και ενίοτε στόμφο, μια έξυπνη ατάκα γραμμένη σε περιοδικό ποικίλης
ύλης,  η  ύπαρξη  του  οποίου  είναι  σχεδόν  απολύτως  απαραίτητη  και  χρήσιμη  κατά  της
διάρκεια της πρωινής αφόδευσης ή όσο αταίριαστο κι αν ακούγεται σε σχέση με την πρώτη
χρήση, το χαλαρό σχεδόν διεγερτικό μασούλημα ενός σφολιατοειδούς παρασκευάσματος
κατά  την  ώρα  του  πρωινού  γεύματος.  Το  χάχανο,  όμως συνέχιζε  με  τέτοιο  τρόπο που
κατάφερε  να  με  κάνει  να  νιώσω  αμφίθυμα  εμπρός  στη  δημιουργηθείσα  κατάσταση.
Αναντίρρητα, το γέλιο είναι πηγή της ζωής, όπως άλλωστε αναφέρουν διάφοροι κυρίως
τσαρλατάνοι  ή  ας  πούμε  τυχοδιώκτες  της  ζωής  καλυπτόμενοι  πίσω  από  τον  τίτλο  του
συγγραφέα βιβλίων αυτογνωσίας, αλλά από την άλλη το άκρατο, σχεδόν ασύδοτο γέλιο,
καταντούσε  γελοίο  κι  αν  μη  τι  άλλο  άκρως  ενοχλητικό.  Γύρισα  χωρίς  το  βέλος  της
διακριτικότητας  στη  φαρέτρα  μου,  έτοιμος  να  κάνω  τη  παρατήρηση  που  σαφέστατα
σύμφωνα με την κρίση μου άρμοζε στον αυτόκλητο γελωτοποιό, στη θορυβώδη ύπαρξη
που έκανε αισθητή την παρουσία του χρησιμοποιώντας αυτό το τέχνασμα· πως αλλιώς,
επιεικέστερα, θα το χαρακτήριζα; Ήμουν έτοιμος να προβάρω το προσωπείο του αυστηρού
κριτή των πάντων, λαμβάνοντας σαν χαμαιλέοντας χαρακτηριστικά  αρτηριοσκληρωτικού
γέροντα που έχοντας  γευτεί  τη μισαλλοδοξία  και  την μωρία των συνανθρώπων του να
οδηγηθεί στο άρμα των φανατικών υποστηρικτών, χωρίς να το γνωρίζει  του φιλοσόφου
Διογένη,  ήδη  ενδοσκοπικώς  προετοιμασμένο  να  μισήσει  κάθε  οργανισμό  που  είχε  την
ικανότητα ή τη δυνατότητα (σχεδόν ταυτόσημες, αλλά τελείως διαφορετικές έννοιες) να
ομιλεί  και  να  κυρίως  να  σκέφτεται  ή  να  κάνει  επιτυχημένες  ή  έστω  αποτυχημένες
προσπάθειες σκέψης. 

Γύρισα  το  κεφάλι  μου,  έτοιμος  να  κάνω  την  παρατήρηση,  σχεδόν  σαν  να
λαχταρούσα  να  λειτουργήσω  με  έναν  τρόπο  ξεδιάντροπα  διδακτικό.  Πρόσεξα  τούφες
μαλλιών στο χρώμα του βαμμένου κόκκινου στο χρώμα του τριαντάφυλλου, με ρίζα μαύρη
-ομολογώ πως η ματιά μου ήταν διαπεραστική ξεπέρναγε το όρια της απλής παρατήρησης
περισσότερο  για  να  προστατεύσω  τον  εαυτό  μου  ―γιατί  η  γενναιότητα  καλό  ήταν  να
αποκτιέται ύστερα από προσεκτική παρατήρηση― άλλοι θα το ονόμαζαν θρασυδειλία  ―
ήμουν  κι  είμαι  ανοικτός  στην  εννοιολογική  ευρηματική  ευρύτητα  των  λέξεων-να
ξεπροβάλλουν σαν να είχαν φυτρώσει πίσω από χώμα αποτελούμενο από χαρτί,  κόλλα,
σπάγκο,  μελάνι  και  πλαστικό.  Είχα  καρφώσει  το  βλέμμα  μου  σε  κείνες  τις  τούφες  και
νομίζω πως πριν νιώσει εκείνη τη μαγνητική έλξη ―κάλλιστα θα μπορούσε να μεταφραστεί
σε ενόχληση ή έστω δυσάρεστο ξάφνιασμα― να έρχεται από το μπροστινό χιαστί κάθισμα,
πριν κατεβάσει  το βιβλίο και προβάλλει  το πρόσωπό της,  πριν χαρίσει  αφιλοκερδώς το
θεσπέσιο θέαμα σε εμένα τον εκλεκτό, ένιωσα σαν να με είχε διαλέξει,  σαν να με είχε
επιλέξει από χιλιάδες άλλους, σαν το ντελικάτο χέρι μιας νεαράς ύπαρξης που επιλέγει και
κόβει την ομορφότερη κι αρτιότερη τουλίπα μέσα από ένα ολόκληρο λιβάδι αποτελούμενες
από αυτές σε μια απλωσιά των Κάτω Χωρών· τις είχα ερωτευτεί. Είχα ερωτευτεί εκείνες τις
τούφες. Εκείνες οι τρίχες,  πώς ήταν δυνατόν να με κάνουν να παραμιλάω συνεπεία μια
πρωτεΐνης κερατίνης και μάλιστα βαμμένης με χημικές ουσίες· κι όμως όλα ήταν δυνατά, το
ποτέ μην πεις ποτέ έβρισκε εκεί, αυτοστιγμεί κι αναπόδραστα την πλήρη εφαρμογή του. 

Είχε  μεγάλα  αμυγδαλωτά  μάτια,  στο  χρώμα  τού  κάρβουνου,  στη  διαπεραστική
ματιά  της  ήμουν  έτοιμος  να  καώ,  να  αρπάξω  φωτιά,  ένιωσα  σαν  μικρό  παιδί  που
προσπαθεί να περάσει πάνω από την υπερβολικά ογκώδη σε σχέση με το μπόι του και τις
αντοχές του πυρά από καυσόξυλα την ημέρα του Άι-Γιάννη του Κλείδωνα και τελικά δεν τα
καταφέρνει,  ή  έστω  δεν  τα  καταφέρνει  με  ένα  εύκολο  και  αδιαμφισβήτητο  τρόπο,  να
καίγεται δηλαδή η παντόφλα του, η φθαρμένη από τα καθημερινά σουλατσαρίσματα σόλα
του παπουτσιού του, να καίγεται ένα κομμάτι ύφασμα από το κοντό τσόχινο παντελονάκι
του, να τσουρουφλίζεται μια μικρή επιφάνεια δέρματος λίγο πάνω από τον αστράγαλο στο
τελείωμα της κνήμης, να καψαλίζεται το χνούδι που έχει βγει σαν βιαστικό και τρομαγμένο
μπουμπούκι αμυγδαλιάς μέσα στον χειμώνα στα άγουρα μέλη του,  αλλά εκείνο δεν το
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νοιάζει,  είναι  μέρος  της  γιορτής,  συμμετέχοντας,  κι  αυτό  είναι  εν  κατακλείδι  το  πιο
σημαντικό.

Κι εκείνο το γέλιο, το μέχρι πριν δευτερόλεπτα εκνευριστικό τερέτισμα, ως μέρος
του  όλου  δεν  ήταν  καθόλου  μα  καθόλου  άσχημο  σχεδόν  οικείο  έμοιαζε,  ήταν  σαν
τερέτισμα αηδονιού. Σαν να είχα ένα αηδόνι έξω από το κλουβί να μου τραγουδάει, να
τραγουδάει  μόνο  για  μένα,  να  τραγουδάει  για  την  αγάπη  που  ήταν  στον  δρόμο  και
αναντίρρητα ερχόταν. 

Σήκωσε κάπως άτσαλα το βιβλίο  θέλοντας  να κρύψει  το πρόσωπό της από την
υπερβολική έκθεση. Ίσως το βλέμμα μου να της έμοιαζε όμοιο με αυτό πεινασμένου, στα
όρια της λιμοκτονίας, αρπακτικού. Είχα μείνει στο μετείκασμα της ειδής της. Είχα κατά έναν
τρόπο εγκλωβιστεί στα θέλγητρά της, σαν άδολο έντομο πιασμένο στον κολλώδη ιστό της
αράχνης. Περιέργως δεν ένιωθα ως δόλωμα, δεν ένιωθα ότι ήταν όλη εκείνη η σκηνή, μια
σκηνή  κυριαρχίας.  Ήταν  κάτι  που  δεν  μπορούσα  να  ορίσω,  δεν  είχα  λόγια  και
συναισθήματα, πάντως σίγουρα πάνω και πέρα από τις δυνάμεις μου, κάτι ανεξήγητο, κάτι
σαν την έλξη του μαγνητικού πεδίου.   

Είχα μείνει  μετέωρος προσπαθώντας να καλύψω τον πόθο μου, που έμοιαζε  με
σπινθήρα  σε  πυριτιδαποθήκη,  πίσω  από  ένα  αμήχανο  μειδίαμα,  να  κρύψω  την
ασημαντότητά μου. Περισσότερο για να ξεγελάσω τον εαυτό μου, να χάσω ένα κομμάτι του
εαυτού  μου,  να  υψώσω ένα  τείχος  αδιαφορίας.  Φευ!  Όλα  ήταν  μάταια.  Ακόμη  και  το
εξώφυλλο του βιβλίου που διάβαζε και της προκαλούσε το γέλιο ή έστω ήταν η δικαιολογία
της  για  κάτι  άλλο  δεν  με  βοήθησε.  Περισσότερο  με  μπέρδεψε.  «Η  φιλοσοφία  στο
μπουντουάρ» ήταν ο τίτλος του. Δεν είχα ιδέα για το περιεχόμενο. Όμως ο συγγραφέας
του, ο Μαρκήσιος Ντε Σαντ, με παρέπεμπε σε ακόλαστες σκέψεις, σε σαδιστικές πράξεις,
σε  μαζοχιστικές  παρακλητικές  ικεσίες  ταπείνωσης,  σε  κάθε  περίπτωση  όλα  όσα
αποτελούσαν  τη  βρόμικη  πλευρά  του  έρωτα.  Δεν  ήμουν  θρησκόληπτος  ή  ένθεος,  δεν
πίστευα στο άφατο του Θεού, δεν ήξερα καν αν υπήρχε ο ίδιος ο θεός ως οντότητα ή για
την ακρίβεια ως έννοια, ήμουν σαν ένα ελατήριο που ταλαντωνόταν με την ίδια ακριβώς
ταχύτητα ανάμεσα στον αγνωστικισμό και τον αθεϊσμό· αν έπρεπε να υπογράψω υπεύθυνη
δήλωση θρησκεύματος, μάλλον την ύστατη στιγμή θα δήλωνα άθεος. Πώς ήταν δυνατόν να
έχει τέτοιου είδους αναγνώσματα εκείνος ο άγγελος; Είχα ασφαλώς εισχωρήσει, χωρίς να
το αντιληφθώ στο δωμάτιο των στερεοτύπων. Ήταν ένα σημάδι ωρίμανσης ή ένα σημάδι
γήρατος; Αν είχα σκουριασμένο μυαλό πριν ακόμη διαβώ, έστω και με αβέβαια βήματα το
κατώφλι της τέταρτης δεκαετίας της ζωής μου, τότε όταν έρχονταν χωρίς να ερωτηθώ, οι
ρυτίδες,  η αντικατάσταση των τριχών από χνούδι στο πίσω μέρος της κεφαλής όπως οι
καπουτσίνοι μοναχοί, χωρίς τη μηχανική βοήθεια των ξυραφιών, οι ξεχειλωμένοι λοβοί των
αυτιών σαν πλαστελίνη που λιώνει από τις ακτίνες του ήλιου ούσα παρατημένη από χέρια
μικρού παιδιού στο μπαλκόνι,  οι ασημένιες τρίχες στα ρουθούνια σαν κλαδιά πλατάνου
φωταγωγημένα από το σεληνόφως χειμερινής πανσελήνου,  οι  τεφροί θάμνοι  σαν μαλλί
προβάτου εντός των ωστικών κοιλοτήτων, τότε τι θα γινόταν; Δεν θα μπορούσα να ανεχτώ
ούτε τα άντερά μου, ούτε την ίδια μου την ύπαρξη. Θα μισούσα τόσο πολύ τον εαυτό μου,
που θα αρνιόμουν ακόμη και να με απαλλάξω από την ύπαρξή μου βουτώντας στο κενό,
αυτοκτονώντας  με  τη  βεβαιότητα  ενός  ερωτικά  κεραυνοβολημένου  ποιητή  για  τη
ματαιότητα του κόσμου. 

Εκείνη χαμήλωσε πάλι το βιβλίο, σαν να έπαιζε μια παραλλαγή του «κρυφτό», σαν
το «κρύψου και παραφύλαξε» στην αγγλοσαξονική του μορφή και με κοίταξε βαθιά μέσα
στα μάτια. Όλες οι σκέψεις μου περί αθεΐας, περί γηρατειών, περί μυαλών με χαλασμένα
γρανάζια νόησης, όλες εκείνες οι μεταφορές και οι παρομοιώσεις είχαν γίνει σκόνη, κόκκοι
άμμου  χορευτές  ακροβάτες  στον  τρελό  ρυθμό  που  επέβαλε  αμμοθύελλα  αφρικανικής
ηπείρου, αλαργινό αεράκι σε  απέραντα πέλαγα λήθης.  
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«Με λένε Λίλιθ» είπε αργά, σχεδόν συλλαβιστά, θέλοντας να δώσει μία επίπλαστη
επισημότητα στην αναγγελία του ονόματός της. 

Την κοίταξα εξερευνητικά. Κάπου, κάπως, κάποτε είχα ακούσει εκείνο το όνομα.
Ήξερα,  χωρίς  απαραίτητα  να  έχω την  πλήρη  γνώση της  πηγής,  ένιωθα  πως εκείνη  ―η
γνώση― χανόταν  σε  ένα  παρελθόν,  νεφελώδες,  μάλλον  παιδικό  και  λησμονημένο  ως
ανάξιο  αναφοράς,  σε  μια  κατάσταση  που  είχε  αυτομάτως  προωθηθεί  στον  κάδο
ανακύκλωσης του σκληρού δίσκου της μνήμης,  ότι ψευδόταν. 

Κι ύστερα ήρθε μπροστά μου η Λίλιθ, όχι αυτοπροσώπως μα η ειδή της. Ή αυτό που
θεωρούσαν μορφή της· ο μύθος της, η προέλευσή της. Ήταν ένας δαίμονας σύμφωνα με
τους θρύλους της Μεσοποταμίας, έχοντας ως καθήκον τον εκφοβισμό των μικρών παιδιών
κατά τη διάρκεια της νύχτας.  Για τους χριστιανούς ή για εκείνους που νόμιζαν ότι ήταν
χριστιανοί ήταν η πρώτη γυναίκα του Αδάμ, εκείνη που κατάφερε να του κάνει άνω κάτω τη
ζωή,  έχοντας  με  το  μέρος  της  την  ισότητα.  Μέχρι  που  εκδιώχθηκε  μεταρσιωμένη  ―
αναφέρεται πως εκείνη το έσκασε προφέροντας το ιερότερο όνομα του θεού για να ανέλθει
εις τους ουρανούς μιας και ήταν έτοιμη να πεθάνει από τη βαρεμάρα― και δημιουργήθηκε
για την καταπολέμηση της μοναξιάς του και του φόβου που δημιούργησε η απώλεια,  η
Εύα. Από το πλευρό του για να υπάρξει μια κάποια σιγουριά, ότι το κοινό αίμα δεν θα την
απέτρεπε από κάθε είδους σκέψεις περί απόδρασης. Αυτή ήταν η Λίλιθ. Σύμφωνα με τον
μύθο.  Κι  ύστερα  συνειρμικά,  σχεδόν  βασιζόμενος  σε  μια  ακραία  μη  προσδιοριζόμενη
επακριβώς τυχαιότητα, θυμήθηκα πως Λίλιθ ήθελαν να αποκαλούνται όλες όσες πίστευαν
πως ανήκαν στο μοιραίο είδος εκείνων των γυναικών που είναι ικανές να αναστατώσουν,
να  κάνουν  μπάχαλο  την  ανδρική  ύπαρξη.  Μόνο  που  δεν  γνώριζαν  ή  δεν  ήθελαν  να
παραδεχθούν,  πώς  το  όνομα  εν  είδει  αλόγου  σέρνει  ως  άρμα  τη  χάρη,  δηλαδή  εν
κατακλείδι η μοιραία γυναίκα δεν χρειαζόταν ένα όνομα για να αυτοεπιβεβαιωθεί. Ας την
έλεγαν κι Ασπασία, δεν θα μείωνε ούτε κατ’ ελάχιστον την αξία της ως μοιραία γυναίκα. 

Εν κατακλείδι το μέγα ερώτημα ήταν: Ποιος ήταν ο σκοπός της; Ήθελε να δοκιμάσει
τα όρια, τα δικά μου ή και τα δικά της, εμπαίζοντάς με; Ήταν μια καλά στημένη θεατρική
σκηνή,  μια  φαρσοκωμωδία  όπου  εγώ  είχα  επιλεγεί  εν  αγνοία  μου  να  αποτελέσω  τον
τζουτζέ τής παράστασης; Είχα μείνει πετρωμένος, σαν άγαλμα που είχε ξεχάσει ο γλύπτης
να χαράξει  πάνω στο μάρμαρο την έκφραση του προσώπου, η έκφραση των ματιών θα
βοηθούσε στην αποτύπωση της θλίψης, ένα ανθυπομειδίαμα θα μπορούσε να προσδώσει
ένα αινιγματικό παράθυρο προς τον ονειρικό κόσμο της φαντασίας. 

Χαμήλωσε το βιβλίο, κρύφτηκε πίσω του, χώθηκε στον κόσμο όπου μπορούσα να
φανταστώ τον ήχο από τα μαστίγια με τις εννιά ουρές, τα βασανιστήρια της ηδονής, τις
καθετές τομές με το αίμα παρθένας να ρέει και τους λάγνους πανηδονιστές να το γεύονται
ανακράζοντας «ω θεοί, ω θεοί, αυτή είναι η πηγή της αθανασίας», μπορούσα να μυρίσω το
λίπος των κεριών που καίγονταν, μπορούσα να αφουγκραστώ τα μακρόσυρτα υπόκωφα
βογγητά τού έρωτα, μπορούσα να αγγίξω τις αλυσίδες να τις κάνω να κροταλίσουν σαν
θανατερά ερπετά, έτοιμα να καταπιούν τις λυγερόκορμες νεαρές που φόραγαν μόνο ένα
εσώρουχο  φτιαγμένο  από  άσπρο  τούλι,  θύμιζαν  φτωχικά  φτιαγμένες  μπομπονιέρες,
ξυρισμένες στα σημεία που έπρεπε, έτοιμες να δοθούν στις κολασμένες ορέξεις μεσηλίκων
αστών της εποχής της γαλλικής επανάστασης κι όλα αυτά εντός κυκλοτερούς χώρου που
θύμιζε  πύργο,  σαν  τον  Λευκό  Πύργο  που  είχε  εμφανιστεί  μπροστά  μου.  Χωρίς  να  το
καταλάβω, πώς άλλωστε καταλαβαίνεις πότε ακριβώς σε παίρνει ο ύπνος, δεν ήταν εφικτό
κάτι τέτοιο, όταν το συνειδητό κατεβάζει τις ασφάλειες, είχα αποκοιμηθεί. Όλα ήταν ένα
όνειρο, ή μέρος ονείρου. Όλα; Κι η Λίλιθ; Η Λίλιθ ήταν εκεί. Με περίμενε στην άκρη του
πεζοδρομίου χωρίς το βιβλίο της. 



Άγγελος Χαριάτης

Το λεωφορείο είχε από ώρα σταματήσει, είχε ολοκληρώσει τη διαδρομή του, είχε
ανοίξει  τα  σωθικά  του  και  είχε  βγάλει  από  μέσα  του  δερμάτινες  βαλίτσες  σε  όλες  τις
χρωματικές  αποχρώσεις,  υφασμάτινες  μπλε,  φαιές  και  μαύρες  τσάντες  χειρός  και
προσεκτικά δεμένα εύθραυστα δέματα στο χρώμα της στάχτης έτσι όπως φαίνονταν κάτω
από τις σκιές του σκέπαστρου, το θηρίο μπορούσε να κοιμηθεί μέσα στη γαλήνη. Ο κόλπος
του Θερμαϊκού για άλλη μια φορά είχε εμφανιστεί στο βάθος τού οπτικού μου πεδίου, με
τα ατίθασα νερά του, με τα κύματα να σκάνε στην προκυμαία, με τις αλμυρές σταγόνες να
γλύφουν το υγρό τσιμέντο, πετυχαίνοντας να δημιουργήσουν ένα μωσαϊκό στην κλίμακα
του γκρίζου, χρησιμοποιώντας την τεχνοτροπία του πουαντιγισμού.   

Με κοίταζε από πάνω έως κάτω με ένα εξεταστικό βλέμμα, κάνοντάς με να νιώθω
πως βρισκόμουν μέσα σε αξονικό τομογράφο· ευτυχώς που δεν είχα κλειστοφοβία ή έστω
κατ’ ελάχιστον κλειστοφοβικές τάσεις, θα ούρλιαζα μέχρι να σταματήσει. 

 Ήμουν ώριμος και έμπειρος για να πέσω στην παγίδα της,  να συμμετάσχω στο
παιχνίδι της, το όποιο παιχνίδι της. Η πόλη της Θεσσαλονίκης δεν ήταν τίποτα άλλο από μία
ακόμη πόλη, μια πόλη όπου είχε τύχει εκείνη την εποχή να παραστώ σε ένα συνέδριο. Το
ίδιο θα μου ήταν εάν βρισκόμουν στην Καβάλα ή στην Πάτρα ή στην Ερμούπολη. Θέλω να
πω πως δεν ήμουν πια ένας μαθητευόμενος μάγος, ένας άγουρος εξερευνητής της ζωής,
ήξερα πολύ καλά πως να πορευτώ στα μονοπάτια  της,  πως να αποφύγω άγνωστες  και
συνάμα επικίνδυνες ατραπούς, πως να αποφύγω τις κακοτοπιές. Είχα εκείνη τη βεβαιότητα
κάποιου  που,  κοιτάζοντας  τον  γαλάζιο  ουρανό  να  καλύπτεται  από  γκρίζα  και  μολυβί
σύννεφα,  συμπεραίνει  πως  από λεπτό  σε  λεπτό  θα  αρχίσει  να  βρέχει,  θα κατεβαίνουν
σταγόνες διάφανες, απειλητικές, με ορμή νεαρού επιβήτορα έτοιμες να γονιμοποιήσουν τη
γη.  Όμως  μέσα  στη  σιγουριά  του  παραβλέπει  τον  ρόλο  του  ανέμου,  τον  ρόλο  του·  ο
ζωοδότης άνεμος  που με  μια κίνησή του στη σκακιέρα του ουράνιου θόλου μπορεί  να
διαλύσει το νεφελώδες πέπλο που καλύπτει το πρόσωπό του και να χαρίσει και πάλι το
γαλαζωπό τοπίο στον ορίζοντα.

Έκανα το λάθος να την κοιτάξω. Να την εξετάσω, σάμπως να ήθελα να κατανοήσω
την ύπαρξή της, να κατανοήσω την απόλυτη βεβαιότητα της ιδιότυπης ομορφιάς της. Όχι
φευγαλέα, σαν μια περαστική αδιάφορη εικόνα που απλά ενεργοποίησε το ανακλαστικό
της όρασης. Την εξέτασα κι εγώ με την σειρά μου, με μια ματιά που φανέρωνε αν μη τι
άλλο  περιέργεια-  αν  και  λέγεται  πώς  η  περιέργεια  δεν  είναι  τίποτα  άλλο  από
συγκεκαλλυμένος πόθος. Δεν μπορούσα να το γνωρίζω, δεν είχα την ικανότητα. Δηλαδή δεν
μπορούμε να προσδιορίσουμε τον πόθο ή έστω το μέγεθος  του πόθου,  μόνο οι  άλλοι,
αγνοί,  άδολοι  ή  υποκειμενικοί  χαλκευμένοι  αργυρώνητοι  παρατηρητές  μπορούν  να
εντοπίσουν.

 Φορούσε μποτίνια μαύρα, με φερμουάρ στο χρώμα του χαλκού από την εσωτερική
πλευρά των αστραγάλων,  δικτυωτό καλσόν,  μαύρο,  όχι  όμως ανοιχτό σαν  το δίχτυ του
ψαρά κατάτι μικρότερο, φούστα στους τόνους του γκρι μάλλον τσόχινη που άρχιζε λίγο
πάνω από τα γόνατα, τονίζοντας τις γάμπες που έμοιαζαν με τοξωτά γεφύρια, έτσι που
δημιουργούσαν τις καμπύλες που σε οδηγούσαν στις κλειδώσεις των γονάτων για να σε
μαγέψουν, να σε πιάσουν από τη μύτη, να σε σύρουν, μέχρι εκεί που ξεκίναγε το ύφασμα,
αφήνοντας σε με τη λαχτάρα, λαγγεμένο για να δεις ένα μικρό, ένα τόσο δα μικρό, κομμάτι
από το εσωτερικό μέρος των μηρών και να αφήσουν στη φαντασία σου, να ταξιδέψει μέχρι
την ήβη, μέχρι το τέλος του απόλυτου προορισμού.      

Πάνω από το στρίφωμα της φούστας,  εκεί  όπου τελείωνε ή άρχιζε  το ύφασμα,
ανάλογα την οπτική θεώρηση του καθένα, ίσα που φαινόταν σαν μπουμπούκι έτοιμο να
ανθίσει ο αφαλός της Λίλιθ, έμοιαζε με σπόρο καλαμποκιού μέσα σε κατσαρόλα, έτοιμο να
ανοίξει και να δημιουργήσει το ποπ κορν, μπορούσα να ανακαλύψω χωρίς τη παραμικρή
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δυσκολία εκεί το άσπρο του δέρματος που θύμιζε χειμώνα, και που σου έδινε την ελπίδα
πως με τον ερχομό του καλοκαιριού θα άρχιζε να παίρνει ένα χρώμα σταρένιο, σαν την
κόρα του ψωμιού, ένιωθες πως η κρούστα εκείνη που ήταν ασφαλώς το δέρμα ήθελες να
την  αγγίξεις  απαλά  και  ίσως  να  την  τσιμπήσεις  με  τη  δέουσα  προσοχή,  ώστε  να
διαπιστώσεις για την αξία του σπάνιου υλικού από την οποία ήταν φτιαγμένη· βέβαια δεν
υπήρχε  κανένα  σπάνιο  υλικό,  ήταν  μόνο  η  φαντασία  σου  που  την  έκανε  να  φαντάζει
πολυτιμότερη και από φίλντισι, να την γευτείς και να βρεθείς σ’ ένα άλλον κόσμο, ίσως
παράλληλο ίσως  υπόγειο  ή  υπέργειο,  πάντως  σε  μια  άλλη διάσταση  από τη δική σου.
Εκείνη  η  υγρασία  εμποτισμένη  σαν  μπαμπάκι  που  έχει  στη  μέση  του  την  απαραίτητη
υγρασία ώστε να βγάλει ρίζες ένα υδρόφιλο φυτό, με την αλμύρα της θάλασσας, να έχει
δώσει  την  απαραίτητη  σπιρτάδα,  σαν  το  άρωμα  του  κέδρου  στο  άρωμα  ανθών
πορτοκαλιάς,  κατάφερνε να σε προσγειώνει, κατάφερνε να σε κρατάει στη γη, σαν τους
σάκους με άμμο που κρατάνε το αερόστατο καθηλωμένο στο έδαφος κι ύστερα ερχόταν
πάλι η μορφή της και λες και κρατούσε ματσέτα έκοβε τα σκοινιά, για να σε οδηγήσει στην
απελευθέρωση, και πάλι δηλαδή στον ίδιο υπερφυσικό κόσμο. 

Τα χέρια της κρέμονταν στα πλαϊνά του κορμού, μη μπορώντας να κρατήσουν το
στήθος  της  που  ήταν  έτοιμο  να  σπάσει,  όχι  τόσο  λόγω  μεγέθους,  το  μέγεθος  στη
λυρικότητα  δεν  έχει  καμία  σημασία,  όσο  της  έντασης  που  προκαλούσε  η  έκρηξη  της
ατίθασης νιότης· ήταν μικρότερη από μένα, αλλά η ενέργεια που εξέπεμπε έμοιαζε σαν
αστρικό σινιάλο προς όλα τα έμβια όντα του σύμπαντος. Το πουλόβερ έμοιαζε με δεύτερο
δέρμα, οι πλέξεις του σαν φολίδες, τα δάκτυλά της έμοιαζαν σαν κούκλας, όχι κρυστάλλινα
και  εύθραυστα  σαν  πιανίστριας,  ούτε  δάκτυλα  ασχολούμενης  σε  αγροτικές  εργασίες
σκασμένα  σκληρά  με  υφή  σαν  γυαλόχαρτου,  ήταν  κάτι  ενδιάμεσο,  δάκτυλα  που
υπόσχονταν ότι μπορούσαν να κάνουν τα πάντα, έτοιμα να προσφερθούν στον βωμό της
απόλαυσης. 

Τα χείλη της, μικρά, σαν φτερά χελιδονιού, τονισμένα με κραγιόν στο χρώμα του
κοβαλτίου, ήταν έτοιμα να φτερουγίσουν, να σε πάρουν μαζί τους, να σε ταξιδέψουν στην
άβυσσο, χωρίς να νιώσεις ούτε για μια στιγμή τον πόθο του νόστου, να ίπτασαι μέχρι το
τέλος του γνωστού κόσμου, να ξεφύγεις, να κόψεις τα όποια δεσμά σου, να εγκαταλείψεις
του ασφαλείς θύλακες των πεποιθήσεων του παρελθόντος αφήνοντας πίσω σου κοσμική
αστρική ενέργεια.  Η μύτη ήταν μικρή,  χωρίς  να έχει  το πλάτωμα του αρχαιοελληνικού,
προτύπου,  καταλήγοντας  σε  μια  σχεδόν  βίαια  μίξη  δυο  γραμμών  που  αγωνίζονταν  να
σχηματίσουν  ορθή  γωνία.  Μικρές  σε  έκταση  ευρυαγγείες  λίγο  κάτω  από  τα  ψηλά
ζυγωματικά,  και στην περιοχή του κάτω χείλους αποκαλύπτονταν μόνο στον προσεκτικό
παρατηρητή της ειδής της. Ήταν αν μη τι άλλο ανεπαίσθητες, άνευ λόγου μακροσκελούς
αναφοράς.

Ακόμη  το  κούρεμα  των μαλλιών  της,  κάτι  σαν  ξεχασμένες  αφέλειες  και  μακριά
γύρω από αυτές σαν φράκτη, σάμπως να είχε αφεθεί στον χρόνο καρέ, από πρόθεση κι όχι
από αμέλεια, συμπλήρωναν ένα σύνολο με punk, gothic, new age επιρροές. 

Τι  δουλειά  είχα  εγώ  με  μια  αναγνώστρια  σαδιστών  συγγραφέων  περασμένου
αιώνα,  μέσα  στην  καρδιά  του  χειμώνα,  μέσα  στην  εντύπωση  του  ερέβους  που
δημιουργούσε  η  σκοτεινή  εικόνα  της  θάλασσας  στην  άκρη του  ορίζοντά  σου;  Εκείνη  η
Θεσσαλονίκη  που  ήξερα,  η  Θεσσαλονίκη  των  εφηβικών  μου  χρόνων.  Των  χρόνων  της
πρώτης νιότης, είχε θαφτεί μαζί με τις αναμνήσεις μου. Ήμουν ένας ώριμος ενήλικας, ένας
αποφασισμένος να εργαστεί, άσχετα εάν η εργασία μου εντέλει δεν μου πρόσφερε τίποτα
το σημαντικό πέρα από τα χρειώδη της επιβίωσης, δεν έχω ακόμη και σήμερα να θυμηθώ
μια καλή μέρα στη δουλειά, μια σημαντική επιτυχία, όλα είχαν μείνει σε ένα πεδίο χωρίς
βαρύτητα. 



Άγγελος Χαριάτης

ίχα αφήσει πίσω όχι απαραίτητα με τη θέλησή μου τους ευσεβείς μου πόθους αλλά
κάπως έτσι συνέβαινε στους περισσότερους από εμάς. Πόσες και πόσες υποσχέσεις
δεν έγιναν πραγματικότητα, δεν έμειναν ως μια απαθής αοριστία στον χώρο της μη

πραγματοποίησης, πόσες και πόσες προσπάθειες επίκλησης και εκπλήρωσης των πόθων
μας, δεν οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα της ματαίωσης, πόσες και πόσες φορές
δεν πεισμώσαμε, δεν κλάψαμε, δεν απογοητευτήκαμε για ένα αποτέλεσμα που δεν ήρθε
ως  απτή  απόδειξη  του  ονείρου,  σαν  να  περιμέναμε  σ’  έναν  έρημο  σταθμό,  το  τρένο
φάντασμα, που ασφαλώς δεν έβρισκε κάποιον σπουδαίο λόγο, ώστε να κάνει την εμφάνισή
του. 

Ε

 Ήταν απλό αυτό που έπρεπε να κάνω. Απαλές, σχεδόν συγχρονισμένες, σίγουρες
και σίγουρα τυποποιημένες κινήσεις. Θα έπιανα το πλαστικό με το σαγρέ στην αφή χερούλι
τής  δερμάτινης  τσάντας  μου,  θα την  έπαιζα  ελαφρά μέσα  την παλάμη  μου,  σαν  να τη
ζύγιζα, να διαπιστώσω για άλλη μια φορά το βάρος της και να μαντέψω τη απόσταση που
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μπορούσα να διανύσω μέχρι να αλλάξω χέρι από το βάρος και το μούδιασμα που προκαλεί
το σφίξιμο, θα κουνούσα ελαφρά, με μια κίνηση ευγενείας αριστοκράτη άλλης εποχής το
κεφάλι  μου,  θα  ένευα  και  η  κίνηση  μου  αυτή  θα  ήταν  ανάμεσα  στο  «χάρηκα  για  τη
γνωριμία»  και  το  «όμορφα  να  περάσετε  στη  Νύφη  του  βορρά»  και  ύστερα  θα
απομακρυνόμουν  διασχίζοντας  τους  υγρούς  δρόμους  μες  στην  αχλή  της  νύχτας·  θα
μίκραινε και θα μίκραινε η φιγούρα μου, εκπληρώνοντας ανορθόδοξα ίσως τον ορισμό της
προοπτικής ενός πίνακα, μέχρι να γίνω μαύρη κουκίδα, μέχρι να εξαφανιστώ από το οπτικό
της πεδίο, να γίνω ανάμνηση, όπως θολώνει την μνήμη για την πραγματική διάσταση των
γεγονότων, μια μνημειώδους έντασης και χρονικής έκτασης κραιπάλη.

 Ήταν ένα μεγαλόπνοο, ανέφικτο, όσο κι αν έμοιαζε σίγουρο μέσα στην απλοϊκότητα
του, σχέδιο. Θέλω να πω, χωρίς να έχω τελικά να πετύχω το ανώδυνο μέσω των λέξεων, ότι
απέτυχα. Παταγωδώς. Με κρότο. Με συνοπτικές διαδικασίες, σαν ψήφισμα νομοσχεδίου
με τη διαδικασία τού κατεπείγοντος, ευρισκόμενος στη δυσχερή θέση της αντιπολίτευσης.
Η Λίλιθ,  με  πλησίασε,  με  κοίταξε  επιτιμητικά,  ήταν μια  εσφαλμένη  εντύπωσή μου,  δεν
μπόρεσα  να  καταλάβω  τον  χλευασμό  που  είχε  απλώσει  σαν  ρίγανη  στον  ήλιο  για  να
ξεραθεί,  το βλέμμα της, ήταν κάτι το αδιόρατο, μια μικρή λάμψη, σαν χαμηλής έντασης
ηλεκτρική  εκκένωση,  σούφρωσε  τα  χείλη  της,  είπε  «ωραίο  στυλ»  κοιτάζοντας  με  στην
περιοχή των χειλιών, έτοιμη να απαθανατίσει κάθε μυϊκό σπασμό και να αποθηκεύσει στη
μνήμη της φωτογραφικής μηχανής του μυαλού της, που υποδήλωνε ένα συναίσθημα, ένα
σήμα χωρίς έλεγχο από τη γλώσσα του σώματος, έβαλε τον δεξή αγκώνα της να κλείσει σαν
παραμάνα, τον δικό μου αριστερό και χωρίς να πει άλλη κουβέντα, άρχισε να περπατάει
χωρίς να με κοιτάξει, να ανιχνεύσει έστω τις προθέσεις μου. Ήταν σίγουρη πως δεν είχα
καμία  αντίρρηση,  ήμουν  ένας  Οδυσσέας  που  είχε  λυθεί  και  είχε  κολυμπήσει  μέχρι  τα
βράχια όπου τον τραβούσε το μαγευτικό τραγούδι των Σειρήνων.

Με πήρε  από το χέρι,  σαν  να ήμουν μαθητής  της  πρώτης  δημοτικού,  ίσως  και
μικρότερης  τάξης,  κάτι  σαν  απόφοιτος  νηπιαγωγείου,  με  εκείνη  τη  σιγουριά  που  σου
παρέχει απλόχερα η δασκάλα του σχολείου, μια μητέρα που ποτέ δεν σου χαλάει το χατίρι,
εκείνες δηλαδή οι γυναίκες που είναι όλος σου ο κόσμου, θεωρητικά και πρακτικά όσο
απόλυτο κι  ακούγεται αυτό, ίσως ανώτερες από θεές,  είναι  το απόλυτο, το άπιαστο, το
θεϊκό, κάπως έτσι η Λίλιθ με οδήγησε, εμφυσώντας μου τη θηλυκή πνοή της, εκείνη την
ανάσα, που έδειχνε την αναγκαιότητα, να αφήσω ότι είχα κατά νου, να αδειάσει τον νου
μου,  να  μην  αφήσω  ψήγματα  αμφιβολίας,  και  δίχως  πνευματικό  άλγος  να  την
ακολουθήσω, σχεδόν αναπόδραστα.

Δεν είχα ιδέα τι έκανα, σαν να είχα μείνει σε μια κατάσταση μεταξύ ονείρου και
πραγματικότητας, εκείνο το δύσκολο ίσως διάστημα που δεν έχεις αφήσει τη γεύση του
ονείρου και την ίδια στιγμή προσπαθείς να συνηθίσεις μέσα σε ψιχία χρόνου, ταυτόχρονα
με τη συνειδητοποίηση των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα μπροστά σου, το άνοιγμα των
βλεφάρων. Το ενστικτώδες, μηχανικό κοίταγμα δεξιά και αριστερά μέχρι να συνηθίσεις το
σκοτάδι της νύχτας, να βγάλεις την ιδέα που σου φέρνει το μετείκασμα του ονείρου, την
αψιά οσμή της πραγματικότητας. Θέλω να πω, υποτίθεται πως είχα αφήσει τον κόσμο της
νιότης, δεν είχα το σθένος να ακολουθήσω κάτι που δεν είχα επεξεργαστεί δύο και τρεις και
περισσότερες φορές, όδευε αργά και σταθερά προς την ηλικία της συνειδητοποίησης, προς
την ηλικία όπου θα έθετα τις βάσεις ώστε να μεταμορφωθώ σαν τον ήρωα του Κάφκα σε
κατσαρίδα, ένας άλλος Σάμσα, να μεταλλαχθώ όπως η κάμπια ξεπετάγεται από το κουκούλι
της  ως  πεταλούδα,  ένας  σοφός  και  πείσμων,  και  ξεροκέφαλος  και  αχώνευτος  και
μισάνθρωπος  γέροντας,  όπου  όλοι  θα  τον  απέφευγαν  διακριτικά  κουνώντας
συγκαταβατικά  το  κεφάλι,  άλλοι  θα  έφευγαν  μακριά  του  χωρίς  τακτ,  δεν  ήταν  όλοι
συνηθισμένοι  με  τους  καλούς  τρόπους,  θα  ήμουν  ότι  το  λιβάνι  για  τον  Μαμωνά,  θα
γινόμουν ένα γέρικο απόστημα που κανένας, πέρα από τον θάνατο, δεν θα τολμούσε να το
αγγίξει για να το σπάσει. 
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Μαγεμένος,  τυφλωμένος,  αιφνιδιασμένος,  δοσμένος  εντέλει  στη  φύση  μου,
νομίζοντας, ως αιτιολόγηση ότι είχα παρασυρθεί,  όφειλα να έχω παρασυρθεί,  εκείνη τη
τυχοδιωκτική φύση που μάλλον είχα υποβάλει σε αλόγιστες καταπιέσεις, θέλοντας να την
οδηγήσω σαν τρένο σε ράγες στα στεγανά και στα καλούπια μια κανονικής  ζωής,  ήταν
άραγε  τόσο  σπουδαίο  να  εισέλθω  στην  κανονικότητα;  Ποιος  ήταν  ο  σκοπός  που
εξυπηρετούσε; Μια ανοίκεια εξημέρωση των παθών μου; Βήμα το βήμα στο πλευρό της,
στην βόλτα που μύριζε πυρίτιδα και περιπέτεια, διαπίστωνα πως δεν είχε έρθει η ώρα της
― της φύσης μου― να καταλαγιάσει, να εμφιλοχωρήσει σε ασφαλή καταφύγια, είχα όλον
τον καιρό να γίνω αυτό που κατά βάθος μισούσα. 

Περπατήσαμε ίσα πάνω την οδό Αγγελάκη· μύριζα αχόρταγα την κανέλα και την
άχνη  ζάχαρη  και  την  φρέσκια  κρέμα  της  μπουγάτσας,  νόμιζα  πως εκείνες  οι  μυρωδιές
πράγματι έβγαιναν από την απόληξη του απορροφητήρα της κουζίνας του παραδείσου, η
Λίλιθ δίπλα μου, πηγαίναμε με τον ρυθμό της, μικρά βήματα που θύμιζαν νωχελικότητα
αλλά ήταν αγνή, άμωμη, δυνατή αποφασιστικότητα, περπατήσαμε μέχρι που οι οσμές της
τέχνης της ζαχαροπλαστικής  έμεναν αργά και σταθερά πίσω μας, μας άφησαν λίγο πριν την
πλατεία Συντριβανίου και αντικαταστάθηκαν από μια γλυκερή ευωδία που δεν ήταν άλλη
από το άρωμα που ανέδιδε το δέρμα της, ενεργοποιώντας εκείνο το σημείο του εγκεφάλου
που έτικτε και γεννούσε στιγμές μετά τον κεραυνοβόλο έρωτα.  

«Ξέρεις, εδώ είναι το τέλειο μέρος» ψιθύρισε η Λίλιθ ελαττώνοντας τον ρυθμό της
παράλληλης  βάδισης  μας,  τραβώντας  το  μπράτσο  της,  απαλά  σαν  να  τραβούσε  ένα
κορδόνι, κάλεσμα σε υπηρεσία δωματίου, καταδύοντάς με στο κόρφο της, αφήνοντας να
φανεί  το  στήθος  της,  δηλαδή  το  περίγραμμα  του  στήθους  της,  η  φαντασία  ήταν  το
προσάναμμα του πόθους, υποδαυλίζοντας μ’ εκείνον τον έξυπνο, άλλοι θα τον ονόμαζαν
χυδαίο ―αλλά τι αλήθεια σήμαινε χυδαίο, πώς οριζόταν η χυδαιότητα;― τρόπο τον πόθο
μου.  Γιατί  λειτουργώντας  με  γνώμονα  τη  διαίσθησή  της,  οι  γυναίκες  έχουν  αυτό  το
παντοδύναμο όπλο, είχε κατανοήσει πως είχα πέσει στην παγίδα, άσχετα αν ήταν επιθυμία
μου, να παγιδευτώ, να θυσιαστώ στο όνομα ενός έρωτα που μόλις γεννιόταν. Το ένιωθα,
ήταν η επιστροφή μου στο παρελθόν, σ’ εκείνο που ονόμαζα παρελθόν, μια βουτιά, ίσως
μια αναγέννηση, δεν είχα τη δυνατότητα να το ορίσω με ακρίβεια, δεν ήταν αυτός ο σκοπός
μου έτσι και αλλιώς. 

«Τέλειο  μέρος;»  ρώτησα  χωρίς  να  το  σκεφτώ.  Πρέπει  να  είχα  στο  βλέμμα  την
αγωνία του ψαριού που είχε τσιμπήσει το δόλωμα που είχε πιαστεί γερά στο αγκίστρι, που
προσπαθεί να απαγκιστρωθεί,  να ξεφύγει,  που προσπαθεί να πάρει ανάσα την ώρα της
βίαιης ανάδυσης, έχοντας μια υπολανθάνουσα διέγερση σχετικά με το ταξίδι του προς το
άγνωστο. Αυτό θα ήταν το συμπέρασμα εάν αντίκρυζα το είδωλό μου σ’ ένα δανεικό για
την  περίσταση κάτοπτρο,  μπορούσα σκύβοντας  ―υποχρεώνοντάς  με,  μαγνητίζοντάς  με,
τραβώντας  με  να  σκύψω―,  να  δω  διάφανα  μέσα  στον  καθρέπτη  των  ματιών  της,  να
διαπιστώσω χωρίς  δυσκολία πως δεν ήταν τίποτα παραπάνω από τον κατοπτρισμό τού
προσώπου μου στον φακό των ματιών της. 

 «Ναι»  είπε  πάλι  και  άφησε  τα  χείλη  της,  με  την  απαλότητα  που  νιώθεις
ξαπλώνοντας σε φρεσκοπλυμένα με μαλακτικό κουβέρτα, να ακουμπήσουν στο τραχύ μου
μάγουλο, δίνοντας μου εκείνο το γλυκό αίσθημα της ανατριχίλας, της καθαρής διέγερσης,
σε συνδυασμό με την ανάσα της, έμοιαζε με δροσερό αεράκι σαν εκείνη την πνοή που δίνει
τον Αύγουστο στις συνοικίες πάνω από το Αριστοτέλειο, στην Τούμπα και την Τριανδρία. 

«Είναι το σημείο συνάντησης των ερωτευμένων» συνέχισε, κοιτάζοντάς με βαθιά
μέσα στα μάτια, πλαταγίζοντας τη γλώσσα της, με αργές κινήσεις,  θυμίζοντας φίδι, που
υπνωτίζει το υποψήφιο θύμα μου, για να του ρίξει στη συνέχεια το θανατερό δηλητήριο και
να το κατασπαράξει. Ήμουν, πασίδηλα, ο αμνός, είχα χαθεί από το κοπάδι μου κι εκείνη δεν
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ήταν κι ούτε ασφαλώς ήθελε να παίξει τον ρόλο του σωτήρα. Ο τόπος, ο χρόνος κι ο τρόπος
δεν προσφέρονταν για σωτηρίες,  παρά μόνο για θυσίες.  Είχα υποσυνείδητα επιλέξει  να
θυσιαστώ. Ήθελε να είναι κατά έναν τρόπο, ποιητικό και μεταφορικό ασφαλώς, ο σφαγέας
μου. Όχι όμως σαν άγγελος εξολοθρευτής κρατώντας το σπαθί του, σαν άγγελος τιμωρός
κραδαίνοντας την πύρινη ρομφαία, μα σαν άγγελος λυτρωτής έχοντας στην αγκαλιά του
λευκά κρίνα, η δική μου θυσία θα ήταν η απελευθέρωση από το γνωστό, από όλα όσα με
περιόριζαν, από όλα όσο με κρατούσαν πίσω από τις επιθυμίες μου. 

Θέλησα για ένα λεπτό να κοιτάξω το ρολόι μου, περισσότερο για να επιβεβαιώσω
πως είχε χαθεί χρονικά η βραδινή συνάντηση γνωριμίας με τους  ―ας τους ονοματίσω―
σύνεδρους, κάτι σαν προετοιμασία για το κύριο μέρος του διήμερου συνεδρίου, το οποίο
θα ξεκίναγε την επόμενη ημέρα. Δεν είχα ακόμη αποφασίσει αν θα τα παράταγα όλα, προς
τη  μια  ή  προς  την άλλη κατεύθυνση.  Ήμουν ανάμεσα  σε  δύο γνώμες,  δύο βυθισμένες
άγκυρες με τα σχοινιά τους να καταλήγουν στα πλευρά μου. Είχα ένα μαχαίρι,  είχα μια
προσπάθεια,  είχα μια επιλογή. Ποια να κρατήσω και ποια να κόψω; Δίλλημα; Μόνο αν
ήθελα να κοροϊδέψω τον εαυτό μου ή να κρατήσω τα προσχήματα, την τελευταία στιγμή. Ο
κύβος είχε ριχθεί.

«Έλα  πάμε»  είπε  πάλι  η  Λίλιθ  και  με  κοίταξε  με  ένα  ύφος  καχυποψίας  και
αμφιβολίας   μαζί.  Δεν πίστευε ότι  θα την ακολουθούσα.  Δεν  πίστευε ότι  θα έκοβα τις
αλυσίδες που με κρατούσαν δέσμιο. Είχε πέσει έξω. Ή ήθελε να με κάνει να πιστέψω πως
είχε  πέσει  έξω.  Την  ακολούθησα  χωρίς  δισταγμό,  όπως  ακολουθεί  το  πιστό  σκυλί  το
αφεντικό του, ακόμα και αν εκείνο πρόκειται να το οδηγήσει σε μια αναπόδραστη βέβαιη
θανάτωση. Ήμουν δικός της, ήμουν ο πιστός σύντροφος του Οδυσσέα, μόνο που δεν ήμουν
υπερήλικας, δεν θα ξεψυχούσα στη θέα του, θα άντεχα, θα πείσμωνα στο να αντέξω και
όπου με πήγαινε, όμοια με καρυδότσουφλο στην τρικυμία. 

Περπατήσαμε  πάλι  πιασμένοι  χέρι  -χέρι,  εκείνη  είχε  ξεκλειδώσει  τη  λαβή,  ήταν
φαίνεται  σίγουρη,  πως  δεν  θα  τολμούσα  να  αποδράσω,  ήμουν  κατά  έναν  τρόπο
εγκιβωτισμένος στην ιστορία που έφτασε εκείνη την στιγμή, την ιστορία που ύφαινε σαν
αδράχτι για τους δύο μας εκείνες τις ώρες, τις μαγικές ώρες της πόλης, όπου η νύχτα είχε
πέσει,  τα  φώτα  της  πόλης  έριχναν  τη  λάμψη  τους  στα  πρόσωπά  μας,  κάνοντας  να
ακτινοβολούν σαν υπέρλαμπρα αστέρια. Το πεζοδρόμιο ήταν πλατύ και βρόμικο, αλλά το
βρόμικο δεν θα το κοίταζα, ήταν κάτι που διέφευγε ηθελημένα της προσοχής μου, ήταν
ήσσονος σημασίας, εκεί στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, πεζοί βιάζονταν να κλειστούν
στα τσιμεντένια κουτιά τους, κάποιοι περαστικοί απολάμβαναν αυτό το χαλαρό κλίμα της
πόλης,  ανήμποροι  της  ζωής  απλώνοντας  το  χέρι  για  να  ζητήσουν  μια  μικρή  ή  μια  πιο
μεγάλη βοήθεια,  αλήτες των δρόμων κατέστρωναν τα σχέδια τους για ακόμη μια νύχτα
ασωτίας κι εμείς κινούμασταν σ’ έναν δικό μας αυτοσχέδιο ρυθμό, σαν να χορεύαμε ένα
βαλς χωρίς να μπορούμε να ακούμε τη μουσική, σαν να βρισκόμασταν ξεκομμένοι σ’ ένα
πρωτόγνωρο  κατάδικό  μας  κόσμο  σιωπής,  σαν  βυθισμένοι,  σαν  ναυαγοί  που  δεν
επιθυμούν  να  επανέλθουν  στην  κανονικότητα  της  καθημερινότητας,  παραμένοντας  στα
έρημα νησιά που τους έριξε η ατυχία που σαν να είχε μεταμορφωθεί, σαν την Κίρκη με το
μαγικό ραβδί της, σε τύχη, όπου όλα ήταν χωρίς ήχο, το μόνο που υπήρχε ήταν η κίνηση,
κατά  τί  πιο  αργή  από  αυτή  που  ορίζεται  ως  κανονική  σαν  μια  επιβράδυνση,  ώστε  να
μπορούμε  να  αγγίξουμε  τα  συναισθήματα  μας,  να  μυρίσουμε  τις  αγωνίες  μας,  να
οραματιστούμε έναν καινούριο θαυμαστό και θαυμάσιο κόσμο. 

Είδα την αψίδα του Γαλερίου, όπως δεν την είχα δει ποτέ. Εννοώ φωτισμένης με
εκείνο  το  φως  σάμπως  να  τονίζει  την  ιστορία  της  πόλης.  Αισθανόμουν  πως  άκουγα
ολοζώντανα  τις  κλαγγές  των όπλων,  τον  βηματισμό  του  τιμητικού  ρωμαϊκού  αγήματος,
άκουγα τις σάλπιγγες του θριάμβου, έκλεινα τα μάτια ενστικτωδώς στην αντανάκλαση των
ηλιακών ακτινών πάνω στις ασπίδες· οι οπλές των αλόγων, τα κόκκινα λοφία ―στο χρώμα
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του λειριού του κόκορα― των εκατόνταρχων και των χιλίαρχων, την αψιά μυρωδιά των
καβαλίνων  των αλόγων,  τη μυρωδιά του  ιδρώτα από τα σανδάλια  των στρατιωτών,  το
πλήθος που θέλοντας και μη ζητωκραύγαζε υπέρ των νικητών. Όλα έμοιαζαν τόσο ζωντανά,
να ξεδιπλώνονται μπροστά μου σαν να παρακολουθούσα ταινία εποχής, σαν να έβλεπα τον
Μπεν Χουρ, ή έστω κάποιον σωσία του Μπεν Χουρ, μπορούσα να δω τους σκλάβους, τους
ηττημένους του πολέμου, αλυσοδεμένους να ακολουθούν τη στρατιωτική πομπή. 

«Είναι μαγική» ψιθύρισε η Λίλιθ έχοντας ισορροπήσει στα τεντωμένα δάκτυλα των
ποδιών της σαν χορεύτρια που έκανε προθέρμανση πριν την έναρξη του χορευτικού της,
κάνοντας  να  ακούγονται  οι  λέξεις  με  μια  διαφορετική  μη  συνηθισμένη  ―αν  και  το
συνηθισμένο  είναι  και  αυτό  δύσκολο  να  οριστεί,  τι  σημαίνει  συνηθισμένο  σε  μια
ασυνήθιστη  κατάσταση― χροιά,  μια  άλλη  δυναμική,  σαν  να  είχαν  διυλιστεί  σε  μαγικό
φίλτρο, κάνοντάς με σε κάθε περίπτωση να ανατριχιάσω. Ίσως κι εκείνη να είχε βάλει στην
οθόνη  του  μυαλού  της  το  ίδιο  έργο,  ή  κάποιο  ιδίου  ύφους,  δύο θεατές  σε  μια  άδεια
αίθουσα, όπου ακούγεται η μπομπίνα να γυρίζει και να γυρίζει μέχρι το τέλος του φιλμ,
μέσα  στο  ψυχρό  περιβάλλον,  εκεί  όπου  ο  ρομαντικός  ιδιοκτήτης  εκτελεί  χρέη  ταμία,
κυλικειάρχη, ελεγκτή, ταξιθέτη, μηχανικού προβολής, καθαριστή, μη θέλοντας να προδώσει
το  όραμα  του  ποιοτικού  κινηματογράφου,  προσπαθώντας  ταυτόχρονα  να  επιβιώσει.  Κι
ονειρευόταν  την  ημέρα  όπου  η  αίθουσα  του  θα  ήταν  γεμάτη  κι  εκείνος  θα  είχε  ήδη
σκαρφαλώσει  σαν  κοάλα  σε  ευκάλυπτο  στο  δωμάτιο  του  μηχανικού  προβολής,  να
παρακολουθεί  με  δάκρυα  στα  μάτια  την  προβολή  του  «Κουρδιστού  πορτοκαλιού»
ρίχνοντας φευγαλέες ματιές από το μικρό παράθυρο δίπλα στο κυρίως παράθυρο όπου
ξεπρόβαλλε σαν μονόφθαλμος κουρασμένος γίγαντας η μηχανή προβολής τις φιγούρες των
θεατών,  με  εκείνο  το  χρώμα  που  εναλλασσόταν  από  μαύρο  σε  βαθύ  γαλάζιο,  σαν
παλλόμενα κύματα φωτονίων, που έδινε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στις μαγικές στιγμές
που ζούσε, με τις μαγνητοφωνημένες φωνές των ηθοποιών να φτάνουν στα αυτιά του σαν
αντίλαλος, μεταφέροντάς τον σ’ έναν κόσμο που υπήρχε μόνο στη φαντασία του, κάνοντας
να τον να μην επιθυμεί να κατέβει από το βαγόνι του τρένου του ονείρου. 

Έσφιξε το χέρι μου, έπλεξε τα δάκτυλά της στα δικά μου, σαν δύο δέντρα που είχαν
ρίξει τα φύλλα τους έτοιμα για τον επερχόμενο χειμώνα και η φύση είχε αποφασίσει να
ενώσουν τα ροζιασμένα κλαδιά τους,  σάμπως αυτό να τα προφύλασσε  κάπως από την
παγωνιά που θα ερχόταν σε λίγες ημέρες, ώρες, στιγμές. Δεν προέβαλα καμία αντίσταση,
είχα  αποδεχτεί  την  ήττα  μου,  αλλά  ταυτόχρονα  υπήρχε  ένα  έντονο  άρωμα  νίκης.  Είχα
ηττηθεί στο πεδίο της κανονικότητας, αλλά ήμουν νικητής στο πεδίο της συγκίνησης. Πόσο
ανιαρό κι  ανούσιο και χωρίς νόημα έμοιαζαν όλα όσο είχα πετύχει στον επαγγελματικό
στίβο,  μια  φενάκη,  μια  καλοστημένη,  απόλυτα  μελετημένη,  παγίδα  των  «κανονικών».
Βέβαια  έχει  αναφερθεί  πως  δεν  ήταν  ότι  ποθούσα  περισσότερο  να  ακολουθήσω,  στην
επαγγελματική μου καριέρα, αλλά ποιος στα αλήθεια έχει καταφέρει να ασχοληθεί μ’ αυτό
που πραγματικά τον ικανοποιεί; Μέχρι τα μύχια της ψυχής του; Μέχρι του σημείου να είναι
έτοιμος  να  θυσιάσει  τα  πάντα  ή  σχεδόν  τα  πάντα  ώστε  να  πάρει  άλλη  μια  μέρα  στη
δουλειά; Ελάχιστοι. Ελάχιστοι ευτυχείς και τολμηροί μαζί, γυρνοβολώντας σαν χρυσόψαρα
μέσα στη γυάλα τους, αδιαφορώντας για τον υπόλοιπο κόσμο, έχοντας αφήσει τη μνήμη
του παρελθόντος στην προηγούμενη στροφή. 

Την άφησα να με οδηγήσει,  δεν είχα καμία πια αμφιβολία,  για την πορεία του
ταξιδιού, ο προορισμός ήταν αδιάφορος, η διαδρομή ήταν που μετρούσε. Αυτή και μόνο
αυτή κάθε φορά. Είχαμε αφήσει πίσω μας την Καμάρα, η Λίλιθ είχε παραμείνει πιστή στον
ρόλο του οδηγού, κοίταζα τον ουρανό έχοντας μείνει άφωνος από τα χρώματα του, κι ας
ήταν βράδυ κι οι αδιάφοροι περιπατητές και παρατηρητές θα τον χαρακτήριζαν μέσα στην
πεζότητά τους ως μαύρο, είχα τη δυνατότητα να διακρίνω το μοβ και το βαθύ και το γκρίζο,
τις τούφες από σύννεφα τόσο λευκές σαν το μπαμπάκι να τον στολίζουν, οι φανοστάτες σαν
αγκίστρια γυρισμένα από την ανάποδη και δεμένα περίτεχνα με χυτοσίδηρο και τις γυάλες
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με τους λαμπτήρες σάμπως να μας έδειχναν τον δρόμο, έναν δρόμο που έφτανε μέχρι τη
Ροτόντα. 

Ο κόσμος  είχε  αραιώσει,  δεν ήταν δα τόσο σημαντικό  θέαμα ένα μνημείο,  που
χρόνια δεν είχε αποφασιστεί από την ελληνική πολιτεία εάν ανήκει στον πολιτισμό ή στη
θρησκεία,  κι  εμείς  συνεχίζαμε  να  περπατάμε  έχοντας  στον  οπτικό  μας  πεδίο  αυτό  το
μνημείο, που κατασκευάστηκε την ίδια εποχή με την αψίδα, ως τελείωμα του παλατιού του
αυτοκράτορα Γαλερίου, σαν λατρευτικός χώρος του ξεχασμένου θεού Δία,  ή σαν χώρος
τελετών ή σαν μαυσωλείο τού ίδιου του αυτοκράτορα και στη συνέχεια ως χριστιανικός
ναός ή σαν τζαμί, μέχρι που φτάσαμε, έχοντας πλέξει ακόμη πιο σφιχτά τα δάκτυλά μας,
στο  όριο  της  κάκωσης  στην  περιοχή  των  αρθρώσεων,  θυμίζοντας  ερωτευμένα
σχολιαρόπαιδα, προσπαθώντας να μην δώσουμε σημασία στις ιδρωμένες παλάμες μας που
έκαναν  ακόμη  πιο  δύσκολη  την  επαφή  μας.  Δεν  είμασταν  ασφαλώς  στο  σχολείο,  δεν
είμασταν  μέρος  του  μαθητειώσας  νεολαίας,  η  συμπεριφορά  και  ο  χαρακτήρας,  είχαν
σημαδευτεί από τα χρόνια που είχαν περάσει από πάνω μας, σάμπως να είχαν εισχωρήσει
μέσα μας, υποδόρια, όπως η βελόνα που κεντάει το δέρμα ξερνώντας ανεξίτηλο μελάνι
σχεδιάζοντας  εικόνες  που  μόνο  η  φυσική  φθορά  του  τέλους  της  αναπνοής  μπορεί  να
διαλύσει. 

Στο τέλος του μικρού κόσμου που είχαμε χτίσει κατά τη διάρκεια της διαδρομής,
μπροστά στα κάγκελα άφησα οριστικά και αμετάκλητα κάθε απότοκο σκέψης να επανέλθω
στα πρότερα.  Το είχα ασφαλώς αποκλείσει,  από τη στιγμή που την είχα  αφήσει  να  με
οδηγήσει, αλλά εντός μου υπήρχε κάτι σαν θράκα, μια μικρή σχεδόν αόρατη εστία φωτιάς
που μπορούσε να αναφλεγεί  και  να με γυρίσει,  τραβώντας με από τ’  αυτί,  σαν άτακτο
μαθητούδι, πίσω στην κανονικότητα. Ε, λοιπόν, είχε σβήσει μέσα στην υγρασία, μέσα στην
υγρασία  του  φιλιού  της,  με  έπιασε  τελείως  απροετοίμαστο  σαν  απροειδοποίητο
διαγώνισμα, την ώρα που έριχνα αμήχανος και αμήχανα το βλέμμα μου στη κλειδωμένη
καγκελόπορτα,  προσπαθώντας  να  καταλάβω τον  λόγο  που είχαμε  φτάσει  μέχρι  εκεί.  Η
Λίλιθ είχε σηκωθεί πάλι στις μύτες των ποδιών της, είχε ξεπλέξει ασφαλώς τα δάκτυλά της
από τα δικά μου, με είχε πιάσει από τους ώμους  ― γραπώσει θα μπορούσε απλοϊκά να
ειπωθεί― σαν αναρριχητής που θέλει ν’ ανέβει στο πιο ψηλό σημείο του βουνού, έχοντας
καταβάλει προσπάθεια γεμάτη ένταση, σαν να γαντζωνόταν με όλη της τη δύναμη υπό τον
φόβο της πτώσης  και  έτσι  χωρίς  άλλη σκέψη με φίλησε,  τα μπροστινά μας δόντια μας
ήρθαν σε επαφή, κάπως άτσαλα, σαν τσούγκρισμα ποτηριών και εκεί έξω από το μνημείο
γίναμε  ένα.  Γιατί  το πρώτο στάδιο της επαφής,  κι  ίσως ηδονικότερον από την ίδια την
επαφή των γεννητικών οργάνων, είναι ο οδηγός για τη συνέχεια. 

 

ίχαν μιλήσει χιλιάδες των χιλιάδων για τον ερωτισμό που απέπνεε η πόλη, δεν ήξερα
μέχρι εκείνο το φιλί αν ήταν κάτι το απτό, αν υπήρχαν, έστω, ψήγματα αληθείας ή
ήταν αποκύημα φαντασίας νοσηρών μυαλών, με σκοπό να κανακέψουν,  για τους

δικούς τους σκοτεινούς λόγους, τους Θεσσαλονικιούς, δεν είχα κατανοήσει τόσο βαθιά, δεν
είχε κρυσταλλωθεί τόσο έντονα μέσα μου, αυτό που φάνταζε κι ήταν δεδομένο. 

Ε
Δεν θα είχαμε  τη δυνατότητα,  ούτε άλλωστε την επιθυμία να ξεναγηθούμε στο

εσωτερικό της Ροτόντας, δεν ήταν στις προτεραιότητες μας τα ψηφιδωτά της χριστιανικής
λατρείας των πρώτων αιώνων, ούτε είχαμε ως διακαή πόθο την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής σχετικά με την ισλαμική τέχνη εν Ελλάδι, δηλαδή ο γκρεμισμένος μιναρές δεν
απτόταν των ενδιαφέροντών μας. 



Άγγελος Χαριάτης

Αυτό που χρειαζόταν, αυτό που φάνταζε σαν αδήριτη ανάγκη ήταν ο κατευνασμός
της έξαψης, να σβήσουμε, όσο πεζό κι αν ακουγόταν, τον πόθο μας πάνω σ’ ένα στρώμα, να
ακούσουμε την ηχώ της ερωτικής σάλπιγγας να ξεμακραίνει, να σβήνει, σαν αχός φερμένος
από  το  παρελθόν,  όσο  φτάναμε  προς  την  κορύφωση,  μέχρι  να  ακούσουμε  κάτι  σαν
καμπάνες,  να  νιώσουμε  μια  ζάλη,  ένα  γλυκό  μούδιασμα,  να  δούμε  αστράκια  σαν
πολύχρωμα φώτα πάλκου και να αισθανθούμε εκείνο το μυρμήγκιασμα λίγο πιο κάτω από
την κοιλιά, μέχρι την μεγάλη έκρηξη, που όμως θα ήταν εκείνο που θα σκότωνε προς ώρας
το πάθος μας, έχοντας όμως πάντα στο νου και στην καρδιά πως ήταν θέμα λεπτών να
ξαναγεννηθεί  για  να  ξαναπεθάνει,  και  όλο  αυτό  θα  τραβούσε  μέχρι  εκεί  όπου  θα  μας
πήγαιναν οι αντοχές μας, σαν σε μαραθώνιο χωρίς σαφή τερματισμό, μέχρι εκεί που θα
τερμάτιζαν  τα  όρια  μας,  μέχρι  να  πέσουμε  ξέπνοοι  σ’  ένα  βαθύ  και  βαρύ  και
αναζωογονητικό ύπνο, μελωμένοι από το απαύγασμα της γλύκας της επαφής. 

Δεν αφήσαμε τις λέξεις να δηλητηριάζουν τη στιγμή. Ήταν εκείνη η φορά, που οι
λέξεις  δεν ήταν απαραίτητες.  Μιλούσαν τα σώματα και αυτό ήταν κάτι  παραπάνω από
αρκετό. Έμεινα να την κοιτάζω με ένα κάποιον θαυμασμό, εκεί λες και είχαμε βρεθεί στο
τέλος του κόσμου, σάμπως να είμασταν οι τελευταίοι εκπρόσωποι του ανθρωπίνου γένους,
δεν ήξερα με ακρίβεια εάν αυτό ήταν ακριβώς καλό ή αντίθετα κακό, αλλά η ουσία ότι
νιώθαμε, έστω ένιωθα, πως όλα μάς ανήκαν. 

Έκανα την κίνηση και την αγκάλιασα από τον ώμο, εκείνη κούρνιασε σαν πουλί
στην αγκαλιά μου, βοηθούσε ο βαρδάρης που ερχόταν φουριόζος από τα ορεινά υψίπεδα
κάνοντας  την  ιστορία  αγάπης  που  ξετυλιγόταν  μπροστά  στα  μάτια  μας  ακόμη  πιο
ενθουσιώδη, περπατήσαμε σε δρόμους που άλλοτε δεν είχα δώσει σημασία, εκεί στην οδό
Μητροπόλεως και στη διαδρομή με την Κομνηνών, δεν είχα ιδέα για την οδό Κομνηνών, την
Μητροπόλεως ασφαλώς τη γνώριζα μιας και ήταν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της
Θεσσαλονίκης  και  η  Λίλιθ  κοίταξε  πονηρά προς το ξενοδοχείο Τουρίστ  κι  εγώ δεν είχα
πολλές επιλογές, δεν είχα καμία επιλογή, σαν να ήμουν έντομο που είχε εγκλωβιστεί στον
μίσχο ενός σαρκοφάγου τροπικού φυτού. 

 Είδα το κτήριο βαμμένο στο χρώμα της ώχρας, ίσως να βοηθούσε το καυσαέριο της
πόλης, αλλά δεν ήθελα να χαλάσω την εικόνα του ποτίζοντάς τη με πεζές εικόνες, με τα
ψηλά παράθυρα όπου με άνεση στεκόταν ένας γίγαντας άνω των δύο μέτρων ξέγνοιαστος,
χωρίς να ανησυχεί μήπως τσουγκρίσει το κεφάλι του στο πάνω μέρος της κάσας, επιβλητικό
να απλώνεται, μεγαλειώδες μέσα στην αρχαϊκή πολυτέλειά του, ένα μεγαλείο περασμένων
ετών,  αλλά  δεν  είμασταν  εκεί  για  ασχοληθούμε  με  την  αρχιτεκτονική  των  χώρων  και
ενδεχομένως να κριτικάρουμε την διακόσμηση των εσωτερικών χώρων, ούτε καν ήμασταν
λαογράφοι,  ώστε να εκτιμήσουμε τη συμβολή της τέχνης των επίπλων στην εξέλιξη της
ξυλουργικής τέχνης· ο σκοπός ήταν άλλος, διαφαινόταν τουλάχιστον πως ήταν άλλος. 

Με γρήγορα βήματα ανεβήκαμε τα σκαλοπάτια, λες και είχαμε φτερά δεμένα στους
αχίλλειους τένοντες, που μας χώριζαν από τη ρεσεψιόν, από την χώρα του παραδείσου,
από τη δική μας Εδέμ, ο ρεσεψιονίστ, εκείνος ο κουρασμένος άνθρωπος με τις σακούλες
κάτω από τα πρησμένα μάτια, έχοντας ένα λιλιπούτειο μουστάκι που θύμιζε ποντικοουρά,
έμοιαζε σαν να είχε αφήσει πίσω του όλα τα χρόνια που ήταν χαρούμενος δεν ήξερα για
πιο λόγο ήταν τόσο σκυθρωπός, ίσως οι δουλειές να μην πήγαιναν τόσο καλά, αλλά αυτό
ήταν κάτι που δεν μας ενδιέφερε, φτάνει να συνέχιζε τη λειτουργία του, για μία ή δυο
ημέρες,  μέχρι  να  δροσίσουμε  την  κάψα  που  μας  έφερνε  η  έξαψη,  μας  κοίταξε  με
αδιαφορία, την αδιαφορία που σίγουρα θα είχε δει και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, θα
είχε συναντήσει, εκεί πίσω από τον ξύλινο πάγκο, πίσω από το τετραγωνισμένο έπιπλο με
τα μικρά τετράγωνα όπως φυλάγονταν τα κλειδιά, μας έδωσε όμως χωρίς δεύτερη σκέψη
το κλειδί,  μας  χαμογέλασε  ανέλπιστα  θα  έλεγα,  έτσι  όπως είχα σχηματίσει  την  πρώτη,
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σχεδόν  αλγεινή  εντύπωση,  ένα  πονηρό  χαμόγελο,  ένα  βλέμμα  που  έβγαζε  όμως  μια
χυδαιότητα, αλλά δεν θα έμπαινα σε άλλη ανάλυση, ήταν άλλες οι στιγμές.

Είχα  αφήσει  κάθε  μνήμη,  βραχυχρόνια  κυρίως,  ξεχασμένη,  παραμελημένη,  δεν
θυμόμουν τα απλούστερα: ότι είχα κλείσει δωμάτιο στο ξενοδοχείο, ότι είχα πληρώσει για
τη  διαμονή  μου,  ήταν  σαν  να  είχαν  γραφτεί  με  αόρατο  μελάνι,  κι  άρα  αδύνατο  να
παρατηρηθούν, κάτι σαν γραφή-διαγραφή, ένα λογοπαίγνιο χωρίς ουσία. 

Το  δωμάτιο  του  πρώτου  ορόφου  ήταν  βγαλμένο  μέσα  από  τα  νουάρ
μυθιστορήματα του Ρέιμοντ Τσάντλερ, αρχοντικό, σκοτεινό, υποβλητικό, εκκεντρικό μέσα
στην απλότητα των ετών που υπήρχε, μια δόση, κάτι σαν πρέζα αλατιού, επιτηδευμένου
στυλ,  που όμως έδινε  εκείνο το κάτι  παραπάνω,  σαν  την γεύση σ’  ένα φαγητό που το
απογειώνει, και μπορείς να εντοπίσεις την προέλευση, αν και υποψιάζεται πως το αλάτι και
τα  άλλα  μπαχαρικά  είναι  η  γενεσιουργός  αιτία  της  απογείωσης,  ο  καλόγηρος  όπου  οι
ταξιδιώτες άφηναν την νοτισμένη από τη βροχή καμπαρντίνα τους,  με ένα ρηχό πιατίνι
απλό  τσίγκινο  κάτω  από  τα  πόδια  του  καλόγηρου  για  να  μαζεύει  τις  σταγόνες,
προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο το ξύλινο πάτωμα. Δίπλα στο ψιλόλιγνο χειροποίητο
έπιπλο με τη γυαλιστερή λάκα, η πολυθρόνα, όπου είχαν καθίσει τόσες και τόσες ψυχές,
νεκρές  οι  περισσότερες  τώρα  πια,  ξεκουράζοντας  τα  βαριά  μέλη  τους,  ίσως  να  είχαν
κουραστεί από τις πολύωρες διαπραγματεύσεις στην αγορά ή στις καπναποθήκες, ίσως να
είχαν  μουδιάσει  από  το  πολύωρο  ταξίδι,  ερχόμενοι  με  την  άμαξα  από  το  Κιλκίς  ή  τα
Γιαννιτσά, ακόμη-ακόμη φανταζόσουν Γερμανούς εμπόρους πριν τον δεύτερο παγκόσμιο,
στα χρόνια του μεσοπολέμου να επισκέπτονται την πόλη, σχεδόν αμούστακα παιδιά,  κι
ύστερα οι ίδιοι σαν στρατός κατοχής, να διανυκτερεύουν φορώντας τις γκρίζες ναζιστικές
στολές και αργότερα μετά την οριστική ήττα του Άξονα στο λυκαυγές της δεκαετίας του
Πενήντα,  να  έρχονται  οργισμένοι  με  τον  εαυτό  τους  που  είχαν  πιστέψει  έναν  τρελό,
μετανοιωμένοι που ήταν υπό τις διαταγές του χασάπη της Θεσσαλονίκης, γυρεύοντας την
εξιλέωση, γυρεύοντας τον χαμένο κλεμμένο ασφαλώς, θησαυρό των Εβραίων της πόλης, να
τον βρουν, ώστε να τον διαμοιράσουν σε ιδρύματα σκορπίζοντας και ξορκίζοντας τις τύψεις
και τους εφιάλτες, έτοιμοι να ζητήσουν συγχωροχάρτι.  

Στο  κομοδίνο  με  την  τετράγωνη  επιφάνεια  από  άσπρο  μάρμαρο  άφησα  το
πορτοφόλι μου, το ρολόι χειρός και ένα μέρος της ψυχής, ένα σημαντικό κομμάτι της για
την  ακρίβεια,  αυτό  που  είχε  μείνει  κρυμμένο,  σαν  αυτοάμυνα  επιβίωσης,  ήταν  στο
απυρόβλητο ακόμη και μετά την γνωριμία μας και την αλλαγή θεώρησης, ήταν η τελευταία
άμυνα, ή κάτι σαν το τελευταίο οχυρό πριν την οριστική ήττα του παλιού μου εαυτού, την
επανεφεύρεση  του  παλιού  καλού  μου  εαυτού,  όφειλα  να  ξαπλώσω  καθαρός,
απολυμασμένος από το παρελθόν, έχοντα ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, αυτό που ζούσα
ήταν κάτι που πολύ πιθανά με ξεπερνούσε, αλλά την ίδια ακριβώς στιγμή ήταν απολύτως
απαραίτητο να με οδηγήσει σε μια πιο αληθινή θέση, σε μια άλλη θεώρηση περί ζωής. Γιατί
είχα, ή με είχαν κάνει τα κέντρα εξουσίας να λησμονήσω, να αποδιώξω στο έρεβος της
ύπαρξης,  να  απομακρυνθώ  ― να  μια  καλή  δικαιολογία  για  τις  αποτυχημένες  στάσεις,
πράξεις, αιτιάσεις― από τον αληθινό εαυτό. Ήταν σαν να ζούσα μέσα σε μια μεμβράνη, να
είχε κολλήσει πάνω μου, σαν δεύτερο δέρμα αύτη η μεμβράνη που με προστάτευε από τις
βλαβερές συνέπειες των προηγούμενων πράξεων, ήταν εκείνο το προκαθορισμένο πλαίσιο
που  λειτουργούσαν  σαν  καθαρτήριο,  ώστε  να  πορευτώ,  να  συμπορευθώ  με  χιλιάδες
άλλους  προς  τον  κόσμο  της  κανονικότητας,  αγνός  και  άσπιλος  και  επίσης,  μιαρός  και
σπιλωμένος  προς  την  κοινωνία  της  μέσης  ηλικίας  πριν  την  κοινωνία  των  ίσων  και
ταυτόχρονα χαμένων ευκαιριών.  

Ξάπλωσα νιώθοντας την κούραση να κυριεύει το κορμί μου, αλλά αυτό δεν θα με
εμπόδιζε, θα περίμενα την Λίλιθ να πάρει τη θέση της δίπλα μου, να αγκαλιαστούμε, να
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ενωθούμε,  να  αφεθούμε  στο  ταξίδι  προς  την  αιωνιότητα,  γιατί  κάπως  έτσι  μοιάζει  ο
έρωτας. Ένα ταξίδι προς την αθανασία για δύο.

Τα κορμιά μπλέχτηκαν, σαν να πολεμούσαν, σώμα με σώμα, έχοντας σαν απώτερο
στόχο τη νίκη, μια νίκη που όμως θα είχε σαν αποτέλεσμα να γεμίσουν τα πεδία των μαχών
με λουλούδια, με ευωδίες από μαβί λεβάντες, με κόκκινα χαλιά από παπαρούνες με τον
ήλιο, τις ακτίνες του ήλιου να λούζουν το τοπίο και να αλλάζουν τα χρώματα, να γίνονται
πιο φωτεινά,  πιο θελκτικά,  πιο  θαλερά,  να  βυθίζεται  το  όλον  μέσα  σε  μια  βελουδένια
στιλπνότητα.  Ένας  θρίαμβος  με  νικητές  και  κανένα  ηττημένο,  ήταν  σαν  δυο φίδια  που
δάγκωναν το ένα το άλλο, μοιάζαμε με αλλόφρονες βουτηγμένοι στο πάθος, με τα βογγητά
να  αγγίζουν  τον  φανταστικό  θόλο  της  λαγνείας,  λυγμοί  να  συνοδεύουν  το  τρίξιμο  των
κλειδώσεων  μας  σαν  να  ήταν  σκουριασμένες  κλειδωνιές  που  κάποιος  φύλακας
προσπαθούσε  να  ξεκλειδώσει,  το  δέρμα  μας  να  λαμποκοπάει  κάτω  από   τον  ιδρώτα,
διάφανοι  υδάτινοι  καμπυλωτοί  σπίλοι  έκαναν  τους  πόρους  να  μοιάζουν  σαν  γυάλινες
επιφάνειες παραθύρων λίγο μετά το τέλος της αναζωογονητικής βροχής, κάθε σημείο του
κορμιού σάμπως να το ανακαλύπταμε πρώτη φορά και να το αποθεώναμε στιγμή τη στιγμή
πόντο  τον  πόντο  μέχρι  την  τελική,  υπέρτατη ηδονή,  ανήμποροι  και  ανίκανοι  και  χωρίς
εντέλει να επιθυμούμε να εμποδίσουμε εκείνη τη γλύκα της ανατριχίλας που νιώθαμε σε
κάθε  μας  επαφή,  από το απαλό άγγιγμα  της άκρης  της κλείδας,  όταν  ακολουθούσε  το
δάκτυλό μας μια μυστική μόνο σε εμάς διαδρομή, το ψιθύρισμα του πόθου στο αυτί, μέχρι
τη διείσδυση, μέχρι την κορύφωση, μέχρι την ώρα που θα ανεβαίναμε πιασμένοι χέρι χέρι
το βουνό της απόλυτης ευχαρίστησης, μέχρι να ατενίσουμε από την κορφή, την επικείμενη
και εξ ορισμού αναπόφευκτη πτώση μας, κάτι σαν έκπτωτοι άγγελοι, σαστισμένοι από την
απώλεια των προνομίων, και ανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν την επόμενη κατάσταση.

Λίγο πριν το ξημέρωμα, εκεί όπου η νύχτα άρχιζε να φεύγει αφήνοντας λωρίδες
μαύρου  πέπλου  πίσω  της,  χορτασμένος  από  ηδονή,  έχοντας  μείνει  με  εκείνο  το
συναίσθημα της πληρότητας, έμπλεος συναισθημάτων,  οδηγήθηκα από το ένστικτο, δεν
μπορώ  να  είμαι  σίγουρος  αν  ήταν  ένστικτο  ή  κάτι  άλλο,  μια  διαίσθηση,  ή  απλά  οι
βιοχημικές διεργασίες του οργανισμού στο να εξέλθω με μια ασυνήθιστη βιαιότητα από
τον κόσμο του ονείρου, προς το στενό μπαλκόνι με την ψάθινη καρέκλα του καφενείου και
το  μικρό  τετράγωνο  τραπέζι  με  την,  απαραίτητα,  μαρμάρινη  επιφάνεια  όπου  κάποτε
δίνονταν ομηρικές μάχες στην πρέφα από τους νεόκοπους διαμορφωτές της αστικής τάξης.
Πριν από την έξοδό μου, είχα μείνει  στην άκρη του σιδερένιου κρεβατιού με τα μαύρα
κάγκελα κα τις χρυσαφένιες πόρπες όπου ενώνοντας τα με μια οριζόντια σιδερένια ράβδο
τα κάθετα κάγκελα σχηματίζοντας  το κεφαλάρι,  γυμνός,  ένιωθα σαν  να βρισκόμουν σε
χαμάμ, ανεπηρέαστος δηλαδή από την θερμοκρασία του δωματίου, που στα σίγουρα δεν
είχε τη δυναμική ενός σύγχρονου δωματίου ξενοδοχείου, θέλω να πω ότι αν ήμουν σε μια
άλλη  διαφορετική  κατάσταση  θα  είχα  περονιάσει  από  το  κρύο,  θαυμάζοντας  εκείνη,
παρακολουθώντας το σώμα της που αναπαυόταν, την αναπνοή της που έβγαινε από τα
στήθη της αργά και σταθερά, σαν ένα άγριο ζώο που μόλις είχε βρει ανέλπιστα τη γαλήνη
του,  εκείνους  τους  ανεπαίσθητους  μυϊκούς  σπασμούς,  εκείνο  το  ελάχιστο  στην  ακοή
παραμιλητό  ως  συνέχεια  ονείρου,  ευχαριστώντας  την  τύχη που  με  είχε  οδηγήσει  στον
δρόμο της και είχα γευτεί τους χυμούς του κορμιού της, είχα γίνει όσο υπερβολικό κι αν
ακουγόταν καλύτερος άνθρωπος. Ναι χωρίς ίχνος εγωισμού ήμουν ευγνώμων που με είχε
επιλέξει.  Δεν  ήξερα,  ούτε  μπορούσα  να  μαντέψω,  μα  κι  αν  αυτή  η  δεδομένη  στιγμή
αποτελούσε το πιο καυτό και αιχμηρό κομμάτι της ιστορίας, ποια θα ήταν η κατάληξη, αλλά
παρ’ όλα αυτά αισθανόμουν πλήρης, γεμάτος, διαφορετικός.  

Στο μπαλκόνι παρακολούθησα, πέρα από την αραιή κίνηση των τροχοφόρων λόγω
του  προχωρημένου  της  ώρας  ―αν  και  η  πόλη  δεν  κοιμόταν  ποτέ,  ωστόσο  δικαιούτο
κάποιες στιγμές να ξεκουράζεται, να παίρνει τις απαραίτητες ανάσες ξεκούρασης, ώστε να
συνεχίζει― να  φεύγουν  οι  σκέψεις  μου,  να  ταξιδεύουν  σαν  αποδημητικά  πουλιά,  είχε
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καταφέρει εκείνη η άγνωστη που δεν είχα ιδέα πως την έλεγαν, ούτε είχα μια ένδειξη για το
παρελθόν της, όχι ότι αρκούσε το παρελθόν για να εγκρίνεις ή να απορρίψεις κάποιον ή
κάποια,  αλλά  υπό  το  πρίσμα  μιας  άλλης  ας  πούμε  πρακτικής  ―στην  έννοια  του
χειροπιαστού― θεώρησης, το παρελθόν ήταν ένας σημαντικός οδηγός για το μέλλον, ένα
μπούσουλας, ένας αστρολάβος για την πορεία του ταξιδιού κι είχα ρισκάρει να σχετιστώ
μαζί της, να με κάνει να αλλάξω την πορεία μου, να αλλάξω για άλλη μια φορά πορεία, να
πλανευτώ χωρίς να προβάλω αντίσταση, οικειοθελώς, κατά έναν τρόπο, είχα παραδοθεί σε
μια μεταμοντέρνα, με μεταφυσικά στοιχεία, επαφή της μιας βραδιάς. Εάν είχα αποκτήσει
την  αγιασμένη  σωφρονιστική  λογική  ένα  εβδομηντάχρονου  δοκησίσοφου  θα
αποφαινόμουν πως είχα τουλάχιστον εγκληματήσει· να ακολουθήσω την άγνωστη και να
εκτεθώ σε ένα κίνδυνο αφροδισιακού χαρακτήρα. Αλλά και πάλι έφτανε μόνο ένα βλέμμα
μου, όμοιο με μετείκασμα στην ωραία κοιμωμένη, έφτανε μόνο η επανάληψη στην οθόνη
του μυαλού μου της σωματικής  μας  επαφής,  η  ανάκληση των συναισθημάτων και  των
αισθημάτων που είχαν δημιουργηθεί στο είναι μου, για να αποφασίσω πως το ρίσκο, το
όποιο ρίσκο, άξιζε. Κι εγκαλούμουν να πληρώσω το τίμημα. Θα το έκανα χωρίς δεύτερες
σκέψεις.

Εκεί, σε εκείνο το μπαλκόνι του πιο παλαιού ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης πήρα
τις  αποφάσεις  μου.  Απλά  πράγματα.  Δεν  διεκδικούσα  κανένα  αξίωμα  πνευματικού
ανθρώπου, δεν είχα τα προσόντα, χωρίς να ενφαίνεται ως μια άσκηση αυτολύπησης, δεν
είχα λοιπόν σπουδαίες βλέψεις για τη ζωή μου, δεν επιθυμούσα να γίνει  το όνομά μου
σύνθημα σε χείλη φανατικών, δεν είχα την απαίτηση να καταλάβω οιονδήποτε προεδρικό
θώκο, ούτε να καλούμαι ως τιμώμενο πρόσωπα σε άνευρα συνέδρια πάσης φύσεως, ήθελα
κάτι απλό, κάτι που θα με έκανε χαρούμενο. Δεν ήξερα πόσο θα διαρκούσαν εκείνες οι
στιγμές ευτυχίας, μπορεί να ήταν απλώς σταγόνες σε μια έρημο, μια δροσερή πνοή ανέμου
στη μέση ενός πυρωμένου αυγουστιάτικου απογεύματος σε μια αμμουδερή χωρίς φυσική
σκιά παραλία στο δυτικό μέρος της Κρήτης.

Ήρθε σαν επιφοίτηση. Σαν να με διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα. Μια βίαιη μεταφορά
της  κοσμικής  μου  ύλης,  μια  μετατόπιση  όλων  των  πεποιθήσεών  μου,  ένα  άγνωστο
αρχέγονο  συναίσθημα,  κάτι  σαν  δέος,  σαν  το  πρωτόγονο  άνθρωπο  που  κατάφερε  για
πρώτη φορά να ελέγξει τη δύναμη της φωτιάς. Είχα αναγνωρίσει τη στιγμή. Δύο ή τρεις
φορές συμβαίνει αυτό. Κατά τι περισσότερο από τον κεραυνοβόλο έρωτα ή την πραγματική
αγάπη. 

Όλα άλλαζαν.  Θα άφηνα τον  εαυτό μου  ελεύθερο.  Όχι  σαν  την  ελευθερία που
ευαγγελίζεται η θεωρία της αναρχίας ή την ελευθερία που υπόσχονται τα ναρκωτικά, την
επίπλαστη εκείνη ελευθέρια που σε οδηγεί στη σωματική και κοινωνική εξαθλίωση ή αν
είσαι  περισσότερο τυχερός στον  θάνατο.  Θα τον  άφηνα να αποφασίζει  μακριά  από τις
προκαταλήψεις και στερεότυπα. Θα έμπαινα σε έναν άλλο κύκλο. Σε έναν κύκλο εγωισμού,
σε έναν  κύκλο ορθής αποθέωσης  της ατομικότητας.  Δεν θα γινόμουν ένας  οπαδός  του
ωχαδερφισμού ή ακόμη χειρότερα ένας αδιάφορος. Ποτέ δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου. Θα
άφηνα πίσω μου, θα εκτόξευα στο χάος, θα καταπόντιζα στην άβυσσο ό,τι με βασάνιζε, όλα
τα  πρέπει,  όλα  τα  μη,  όλα  τα  οφείλει  να,  όλες  εκείνες  τις  κοινωνικά  αποδεκτές
διελκυστίνδες, ώστε να πορευτώ καθάριος και σίγουρος για τις πράξεις μου.

 Γύρισα στο κρεβάτι. Χαμογελώντας. Είχα ζήσει μια έκλυτη νύχτα. Έφερα στο μυαλό
μου τον Μαρκήσιο Ντε Σαντ. Από εκείνον και το βιβλίο του είχαν ξεκινήσει όλα, ήταν ο
ιχνηλάτης των προθέσεων μου. Είχα δεχθεί αβρόχοις ποσί να ακολουθήσω το μονοπάτι. Η
Λίλιθ δίπλα μου συνέχιζε να κοιμάται  μακάρια.  Είδα το μελιχρό πρόσωπό της για άλλη
φορά· το  παρατήρησα.  Το  θώπευα  με  τη  ματιά  μου.  Ήμουν  βέβαιος  πως  ήμουν
ερωτευμένος. Έκλεισα τα μάτια με τη βεβαιότητα πως είχε σφιχταγκαλιάσει την ευτυχία. 
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ην επόμενη ημέρα, λίγες ώρες μετά τη δήλωση ευτυχίας,  άνοιξα το βλέφαρά μου
αργά, όπως ανοίγουν τα μπουμπούκια τα πέταλά τους τα πρωινά, θέλοντας να μου
δοθεί  σαν  μέρος  τελετουργικού  η  ησυχία  και  η  γαλήνη  που  άρμοζε  στη  στιγμή,

επιθυμώντας να αντικρίσω υπό το φως της ημέρας τη μορφή της Λίλιθ. 
Τ

Η νυχτερινή οπτασία είχε χαθεί στην αχλή του πρωινού, σαν να είχε εξαϋλωθεί, την
είχε, επί τω λαϊκότερω, κοπανίσει. Το άρωμά της είχε ποτίσει τα σεντόνια, περιέργως δεν
υπήρχε εκείνη η φαιδρή στα όρια του κλαυσίγελου αίσθηση της εγκατάλειψης. Έμοιαζε σαν
να είχε εκπληρωθεί το πεπρωμένο, σάμπως να έχουν πέσει οι τίτλοι τέλους στην οθόνη,
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χωρίς  άλλες  εξηγήσεις.  Ένιωθα  την  παρουσία  της  χωρίς  να  υπάρχει  το  στοιχείο  του
μεταφυσικού.  Σηκώθηκα από το κρεβάτι  ράθυμα και κάπως άκεφος.  Αλλά,  την αμέσως
επόμενη στιγμή έλαμψε το πρόσωπό μου· συνειδητοποίησα πως έτσι ήταν ορισμένο. Είχα
ζήσει την απελευθέρωση, είχα σπάσει τα δεσμά, είχα αναγεννηθεί. 

Στο κομοδίνο με το λευκό μάρμαρο είχε αφήσει ένα σημείωμα. Με μια αταίριαστη
αδιαφορία για την περίσταση, άγγιξα με τα ακροδάχτυλα το χαρτί, σάμπως να ανακάλυπτα
εκ  νέου  την  υφή  του,  σαν  να  ήθελα  μέσω  της  αφής  να  επαναφέρω  όλα  όσα  είχαν
διαμειφθεί τις προηγούμενες ώρες, σαν να είχα ένα μαγικό χάρισμα, κάτι σαν διάμεσος,
μια επίκληση στο παρελθόν, μια κάποια ματαιοπονία. 

«Η  απόδραση  δεν  είναι  φόβος.  Είναι  λύτρωση.  Ευχαριστώ  για  όλα.  Λίλα».
Παρατήρησα τα γράμματα. Κάθε ένα έμοιαζε με δρόμο που είχε διαβεί,  ή δρόμους που
είχαμε διαβεί. Το συμπέρασμα, ή αυτό που είχα αποκομίσει ως τέτοιο, ήταν πως όλα ήταν
δρόμος και η καλύτερη διαδρομή εκείνη που είχε σαν κατάληξη τη λύτρωση.

Οι δρόμοι ήταν δικοί μου, κι είχα σκοπό να τους ακολουθήσω. Είχα ξεφύγει από την
παγίδα, με είχε οδηγήσει η Λίλιθ ή Λίλα, ανάθεμα κι αν ήταν τελικά το πραγματικό της
όνομα ―άνευ σημασίας άλλωστε―, δίνοντάς μου τον μίτο, σαν άλλη Αριάδνη στον Ιάσωνα,
ώστε να εξέλθω από τον λαβύρινθο της πλάνης μου αλώβητος. 

Πλήρωσα το ξενοδοχείο,  περπάτησα  άσκοπα,  σαν  οινόφλυγος που αναζητά  την
επόμενη φθηνή σε χρηματικό αντίτιμο αλκοολική στάση του, θέλοντας να απαλλαγώ από
το βάρος της βαλίτσας, λες και αντιπροσώπευε όλα εκείνα που έπρεπε να αφήσω πίσω
μου,  εκείνη  την  μιαρή  και  τρισάθλια  κανονικότητα.  Ένιωθα  να  πνίγομαι  και  έμεινα  να
κοιτάζω την κίνηση των περαστικών και των αυτοκινήτων, ήμουν αν μη τι άλλο παράξενο κι
αλλόκοτο θέαμα, ένα ομφαλοσκόπος αλλόφρων ταξιδευτής που είχα μπουχτίσει από την
ποσότητα της κανονικότητας και αυτό που όφειλα εκείνη ακριβώς τη στιγμή σε εκείνο το
απότοκο του χρόνου να ξεφορτωθώ το βάρος το συντομότερο δυνατό. 

Σταμάτησα ένα ταξί μ’ εκείνο το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα που παρέπεμπε χωρίς
αμφιβολία στο βαθύ μπλε της θάλασσας και ανόρεκτος για κουβέντα καφενειακού τύπου
διέταξα τον οδηγό να με οδηγήσει στο πιο κατάλληλο σημείο όπου θα απαλλαγόμουν από
το άχθος της. 

Στην οδό Τοσίτσα, εκεί όπου οι ντόπιοι ονομάζουν την περιοχή και τα πέριξ της
πλατεία Μπιτ Παζάρ, έδωσα όλο το παρόν μου, ανταλλάσσοντας το με χαρτονομίσματα και
εξαγοράζοντας  διά  της  πλαγίας  οδού  το μέλλον  μου,  κατακτώντας  το  κατά μία  έννοια·
σαφώς ο πονηρός έμπορος νόμισε ότι ήμουν ένας από τους πλείστους απελπισμένους που
παρήλαυναν  καθημερινά  στα  πεζοδρόμια  της   περιοχής,  ένας  παρίας,  ότι  χρειαζόμουν
δηλαδή άμεσα,  με  την  αίσθηση  του  κατεπείγοντος  τα  χρήματα  για  να  ικανοποιήσω  το
πάθος της χαρτοπαιξίας ή της μέθης ή του ποδόγυρου, είχε αναμφίβολα μια εξαιρετική
συμφωνία, αλλά κι ο άλλος συναλλασσόμενος, ο παλιός εαυτός μου, είχε μείνει απόλυτα
ικανοποιημένος. Είχα πουλήσει αντί χαρίσει ή πετάξει στον κάδο απορριμμάτων. Για λίγα
δευτερόλεπτα μπήκα στον πειρασμό να αγοράσω ρούχα από την πραμάτεια, αλλά στιγμές
μετά άφησα τη σκέψη να γίνει σύννεφο, να πάρει τη θέση της στον γαλάζιο θόλο. 

Κι ύστερα, χωρίς σκέψεις, ενσυνείδητα, θέλοντας να τις αποφύγω, να είμαι άδειος,
περιπλανήθηκα ως άλλος περιπατητής του αρχαίου κόσμου ή του μεσαίωνα,  μέχρι που
έφτασα στο ύψος των παλαιών αποθηκών,  στις εγκαταστάσεις  του Οργανισμού Λιμένος
Θεσσαλονίκης, είδα καμιόνια του στρατού και εκδηλώθηκε εντός μου μια κάποια ανησυχία,
αλλά είδα μια κάμερα και ύστερα στρατιώτες που ήταν ηθοποιοί να κατεβαίνουν από τα
μεταφορικά τύπου ΡΕΟ και ύστερα να ανεβαίνουν λίγο και να γυρνάνε την ίδια και την ίδια
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σκηνή λες και θα διαρκούσε για πάντα, σαν να γίνονταν άσκοπα βήματα σε μια άχρονη
διάσταση.

Στάθηκα στο σημείο περισσότερο για να ικανοποιήσω την περιέργεια μου. Δεν είχα
ποτέ ως τα τότε παρακολουθήσει  δια ζώσης και  εκ του σύνεγγυς γυρίσματα ταινίας σε
εξωτερικούς χώρους  ― ούτε ασφαλώς σε εσωτερικούς,  δεν είχα  καμία σχέση ούτε καν
επιδερμική, ούτε καν ως τυχαία εφαπτομένη με τον χώρο του θεάματος και ειδικότερα του
κινηματογράφου, πέρα από την έμπρακτη υποστήριξή του υπό το πρίσμα τοy θεατή―. Ο
αέρας φυσούσε, υπενθυμίζοντας σε όλους όσοι το είχαν ξεχάσει πως ο χειμώνας δεν είχε
τελειώσει,  όσο  κοντά  κι  αν  βρισκόταν  η  άνοιξη,  τα  πρόσωπα  των  ηθοποιών  έμοιαζαν
κουρασμένα,  ο  σκηνοθέτης  στεκόταν  στο  ύψος  των  περιστάσεων  ή  μου  φαινόταν  πως
στεκόταν  σ’  αυτό,  ο  ηχολήπτης  κρατούσε  το  μεταλλικό  κοντάρι  με  το  χνουδωτό
παραλληλόγραμμο  μικρόφωνο  πάνω  από  τα  κεφάλια  των  ηθοποιών,  ήταν  όμοιο  με
μικρόσωμο  σκύλο  ράτσας  Πεκινουά  που  είχε  πιαστεί  από  το  κοντάρι  του  μπόγια,  και
πειθήνιο  ως  αποτέλεσμα  του  περιορισμού  τής  κίνησης,  πήγαινε  όπου  το  οδηγούσε  ο
φύλακάς του. 

Αν και πρωτόγνωρο ως θέαμα στα δικά μου μάτια, για κάποιους άλλους δεν ήταν
τόσο τρομερό και φοβερό, ίσως μάλιστα να κινείτο στον χώρο της κοινοτυπίας. Δεν έχω
λόγο  να  αμφισβητήσω  εκείνη  τη  θεώρηση.  Μια  άγνωστη  σε  εμένα  δύναμη,  ίσως  το
πεπρωμένο, η μοίρα, η τύχη, ο θεός, όποια κι αν ήταν η πηγή, ή όποια κι αν ήθελε κάποιος
να  είναι  ήταν  η  αιτία  της  προσήλωσής  μου  στον  τόπο  των  γυρισμάτων.  Την  αμέσως
επόμενη στιγμή, σαν θέσφατο, η εξήγηση δόθηκε. Ο κύκλος του έρωτα, ο κύκλος της πόλης,
έκλεινε με το ίδιο πρόσωπο με τον οποίο είχε ανοίξει. Η πρώτη μου αγάπη, αν μπορεί να
λεχθεί κάτι τέτοιο, έτσι έτη φωτός που έμοιαζαν μακριά εκείνα τα χρόνια της φοιτητικής
ανεμελιάς, η Αλίκη, ήταν παρούσα, σεπτή, ιερή, άτρητη και εν τέλει μαγική, ντυμένη στα
φαιοπράσινα  με  τις  σαρδέλες  στο  μανίκι  κάτω από τον  δεξή ώμο.  Και  την  ίδια  στιγμή
αδιάφορη, άτεγκτη, ατελέσφορη. Μια ομορφιά, μια νεράιδα, που ήξερες ότι δεν θα γινόταν
ποτέ δική σου και την ίδια στιγμή σου ήταν αδιάφορο.  

Με  πλησίασε  με  εκείνη  την  αφελή  απροσποίητη  αβελτηρία  των  νεανικών  μας
χρόνων. Ίσως να ήταν αυτός ο τρόπος της, να ήταν η μοναδική οδός προσέγγισης, που είχε
τη δυνατότητα να γεννήσει το μυαλό της. Να βγάλει από τη φαρέτρα των αναμνήσεων, ένα
βέλος  που  δεν  είχε  μύτη,  ανίκανο  να  προκαλέσει  ζημιά.  Είχα  μείνει  στην  ίδια  θέση
ακίνητος, σαν εύζωνας που εκτελεί τη βάρδια του έμπροσθεν του μνημείου του αγνώστου
στρατιώτη,  ανίκανος  και  ανέτοιμος,  σίγουρα  αμήχανος  να  διαχειριστώ  τη  στιγμή.
Προσπαθούσα να ανασύρω συναισθήματα,  να  δώσω στη στιγμή τη σημαντικότητα που
πιθανά της άξιζε,  να την σώσω κατά μια έννοια από τη λήθη,  αλλά η προσπάθεια μου
παρέμενε  ατελεύτητη  και  έτσι  θα  παρέμενε.  Δεν  υπήρχε  τίποτα  που  να  περίμενε  να
ολοκληρωθεί, όλα είχαν κλείσει, όλες οι δίοδοι, όλα τα περάσματα με το παρελθόν είχαν
κλείσει, σαν το αποκλεισμό των ορεινών χωριών από το βάρος του χειμώνα.

«Τι  κάνεις;»  ρώτησε  και  έμεινε  να  με  κοιτάζει.  Εάν  είχε  από  το  παρελθόν
διαμορφωθεί  υπό κανονικές  συνθήκες,  δηλαδή  εάν  δεν  την  είχα  ποθήσει  ερωτικά  στο
παρελθόν,  μεταφέροντας  εκείνη  την  εικόνα  στο  παρόν  θα  όφειλα  να  απαντήσω,  έστω
τύποις ορμώμενος από τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, και να συνεχίσω τον διάλογο.
Δεν το έπραξα. Δεν θα εμπλεκόμουν σε βερμπαλισμούς. Τι κέρδος θα είχαμε, θα είχα, θα
είχε από την αναμόχλευση του παρελθόντος; Ο κύκλος δεν θα τετραγωνιζόταν. Δεν είχαμε
τίποτα να θυμηθούμε από τις παλιές ημέρες, δεν είχαμε πολλές από δαύτες· οι αναμνήσεις
μας  έμοιαζαν  με  κλάσματα  χωρίς  κοινό  παρονομαστή,  και  δεν  υπήρχε  δυνατότητα  να
μετατρέψουμε με κάποιο μαθηματικό κόλπο ή όποιο άλλο πρόσφορο κόλπο, τα ετερώνυμα
σε ομώνυμα. Είμασταν δυο ξένοι, από τότε, άσχετα εάν ήθελα ― εκείνη τη μακρινή εποχή―
να τη νιώσω, να εισχωρήσω στον ψυχισμό της, να ενωθώ σαρκικά, να ικανοποιήσω την
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επιθυμία. Αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζει κάθε ημέρα που περνάει, άλλοτε ήπια και άλλοτε
ωσάν οδοστρωτήρας, από πάνω του, αφήνει τας σημάδια της, αφήνει τα κατάλοιπα της,
θέλω να  πω πως,  κάθε  νέα  ημέρα,  είμασταν  διαφορετικοί,  μεταλλασσόμαστε,  προς  το
καλύτερο ή προς το χειρότερο, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Πάντως εάν εν τω μέσω του
ψεύδους υποκρινόμενοι για τις παλιές καλές ημέρες, δεν θα είμασταν τίποτα παραπάνω
από κύμβαλα αλαλάζοντα. 

«Τώρα όλα καλά» αποκρίθηκα αφήνοντας το βλέμμα μου να περάσει πάνω από τον
δεξή ώμο της ώστε να αγκαλιάζει το κάπως ξεθωριασμένο, υπό το θαμπό ηλιακό φως, μπλε
της  θάλασσας  πέρα  από  τα  όρια  του  Θερμαϊκού  κόλπου,  να  σταματήσει  για  λίγο  στις
γκρίζες φιγούρες των γερανών που έμοιαζαν με μεγαλόσωμους παπαγάλους, πρόθυμους
να ψιττακίσουν όλα τα όμορφα λόγια που βγαίνουν από τα στόματα των ερωτευμένων,
λέξεις περιορισμένης χρήσης αλλά όχι χρησιμότητας, λέξεις που δεν θα έβγαιναν ούτε από
το δικό του, ούτε από το δικό της στόμα και κάπως έτσι θα περιοριζόταν η δυνατότητα τους
στο  να ατενίζουν κι εκείνη σαν και μένα τη θάλασσα από διαφορετική ποιητική γωνία μέχρι
το βλέμμα τους να σταματήσει στην απέναντι άκρη, στο τελείωμα της αποβάθρας, στη νέα
παραλία, μακριά πιο μακριά από τον Λευκό Πύργο. 

Αφήσαμε  τις  στιγμές  να περάσουν από πάνω μας.  Ήμουν έτοιμος  να κάνω την
πρώτη κίνηση του αποχαιρετισμού, να κουνήσω κάπως νευρικά τα πόδια μου, σαν ασθενής
του συνδρόμου των ανήσυχων ποδιών,  αλλά ο σκηνοθέτης  σεβόμενος  τον  ρόλο και  τη
σημασία του από μηχανής θεού, την κάλεσε κοντά του  ―δεν ήξερα εάν είχαν κι άλλους
είδους σχέση, πέραν της επαγγελματικής, ίσως να είχε ενεργήσει ως όφειλε ένας ζηλόφθων
εραστής στο αντίκρισμα ενός εν δυνάμει ανταγωνιστή―. Το γύρισμα έπρεπε να συνεχιστεί.
Εγώ δεν ήμουν τίποτα παραπάνω από ένα διάλλειμα,  ούτε ευχάριστο, ούτε δυσάρεστο,
μάλλον ουδέτερο, άχρωμο κι άγευστο.

«Χάρηκα» έκανε ξέπνοα, με μια μικρή ανεπαίσθητη παύση ανάμεσα στις συλλαβές.
Μου είχε ακουστεί επιτηδευμένο, σαν μια άσκηση υποκριτικής. Σαν μια  λυγμική οιμωγή
που όμως είχε κατά έναν περίεργο τρόπο αποτύχει να αποδώσει το μελόδραμα. 

Δεν χρειάστηκαν να πέσουν κι άλλες λέξεις.  Οι απαραίτητες είχαν καταφέρει να
αποδώσουν, να αποτυπώσουν την κατάσταση. Η Αλίκη, εκείνο το ανερχόμενο αστέρι της
υποκριτικής τέχνης, είχε φύγει από κοντά μου, μου είχε χαρίσει εκείνα τα πέντε λεπτά που
μου αναλογούσαν ως φανατικού θαυμαστή, την ώρα που κοίταζε πίσω της, θέλοντας να
εντοπίσει τα ίχνη που άφηνε η αστερόσκονή της. 

Πήρα μια βαθιά ανάσα, έκλεισα τα μάτια, πίσω από τα βλέφαρα εμφανιζόταν ένα
θαμπό σε μολυβί φόντο ερημικό τοπίο, σαν το έδαφος της Σελήνης, μόνο που δεν υπήρχαν
οι  κάτοικοι  της  Σελήνης  του  Ησιόδου,  ούτε  καν  εκείνες  οι  καρικατούρες  όπως
παρουσιάζονταν στο έργο του Καραγκιόζη «Ο Καραγκιόζης στο Φεγγάρι» όλα ήταν άοσμα,
άγευστα, αδιάφορα. Ήταν το εικονικό σχεδόν φαντασιακό απαύγασμα της απεικόνισης της
στιγμής. Ήταν η απτή απόδειξη πως όλα είχαν οριστικά, τετελεσμένα, τερματίσει. Οι μνήμες
από  το  παρελθόν  είχαν  πια  τη  δυνατότητα  να  θάψουν  το  τσεκούρι  του  πολέμου,  να
απεμπολήσουν την ιδιότητα του πολεμιστή και να μάθουν να ζουν εντός της κυκλοτερούς
ειρηνικής ζώνης. Ο κατάλληλος χρόνος, η κατάλληλη ώρα ήταν εκεί. Δεν την άφησα. Μια
ευκαιρία που δεν θα πήγαινε χαμένη. 

Άνοιξα τα μάτια. «Φώτα, κάμερα, πάμε» είπε με στεντόρεια φωνή ο σκηνοθέτης,
όλη  η  ομάδα  σαν  μια  καλοκουρδισμένη  μηχανή  ακολούθησε  τις  οδηγίες,  μια  στριγκή
θηλυπρεπής φωνή, έτσι έφτασε ανακατεμένη μπερδεμένη εξασθενημένη από τις ριπές του
αέρα και τον παφλασμό των κυμάτων, μέχρι τ’ αυτιά, μπορεί να ήταν μόνο η ιδέα μου, είπε
κάτι σαν «σκηνή δύο, πλάνο τρία, λήψη δέκατη» και έτσι κάπως με εκείνη την αλλοιωμένη
φωνή να βουίζει πίσω από την πλάτη να με παρασύρει σαν ωστικό κύμα πορεύτηκα μέχρι
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την  πλατεία  Αριστοτέλους,  υποτονθορύζοντας  του  στίχους  ένα  τραγούδι  του  Αττίκ  που
πήγαινε κάπως έτσι «ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γινάτια,
ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια, σε μια παλιά πληγή, που ακόμα αιμορραγεί, μη
μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού ο καθένας ξέρει, τι πόνο θα μου φέρει, είναι πολύ σκληρό,
να σου ζητούν να τραγουδήσεις, έναν παλιό σκοπό, που να προσπαθείς να λησμονήσεις,
στο γλέντι σας αυτό, δε θα ‘ταν σωστό, αντί για άλλο πιοτό, να πιω εγώ φαρμάκι, μ’ ένα
τέτοιο τραγουδάκι, γελάτε ειρωνικά, και λέτε μυστικά ίσως με κάποια καταφρόνια, μια και
περάσαν χρόνια, εσύ τι κλαις αιώνια, γιατί βαρυγκωμείς, δεν είδαμε και μεις, μια ομορφιά
σ’ αυτή τη ζήση, δεν πήραμε απ’ τη φύση, καρδιά για ν’ αγαπήσει, αχ δεν είν’ οι καρδιές,
όλες το ίδιο καμωμένες, ούτε κι οι ομορφιές, στον κόσμο δίκαια μοιρασμένες, και μες στη
συντροφιά,  σε  κάθε  ρουφηξιά,  ξεχνώ  μιαν  ομορφιά,  που  γέμιζε  μεράκι  το  παλιό  μου
τραγουδάκι». 

Ήμουν καλά. Είχα επιβιώσει.  Για άλλη μια φορά, τα είχα καταφέρει.  Κοίταξα τις
στιβαρές κολόνες και  τις  δαντέλες από μπετόν, σοβά και  χρώμα όπου ενημέρωναν του
επισκέπτες της πρώτης φοράς με τα μεγάλα ασύμμετρα κεφαλαία φαιοκόκκινα γράμματα
ότι  εκεί  στεγαζόταν ο ιστορικός  κινηματογράφος  Ολύμπιον  και  ευχήθηκα μια μέρα,  όχι
πολύ  μακρινή  η  Αλίκη,  να  είναι  το  τιμώμενο  πρόσωπο  στο  φεστιβάλ  ελληνικού
κινηματογράφου. Κοίταξα προς το ξενοδοχείο Ηλέκτρα κι ένιωσα όλο εκείνο το φως από
τον  χώρο  υποδοχής,  από  τα  παράθυρα  των  δωματίων  των  ορόφων,  σάμπως  να
κατευθυνόταν τις ακτίνες προς τα εμένα, θέλοντας να με κάνουν να λάμψω, θέλοντας να με
διαπεράσουν,  να  με  ανυψώσουν  να  με  καθαρίζουν,  να  με  απολυμάνουν  σαν  να  με
προετοιμάσουν για μια μεταρσίωση, σαν να ήθελαν να προγυμνάσουν τη ψυχή μου για μια
άμεση μελλοντική ψυχοστασία. 

α  χρόνια  περάσαν,  είχα  ακολουθήσει  κατ’  ένα  σημαντικό  βαθμό  όλα  όσα  μου
προσέφεραν τέρψη και εσωτερική γαλήνη, έχοντας κάνει κάποιους συμβιβασμούς.
Τα χρόνια είχαν ασφαλώς αφήσει τα σημάδια τους, μου είχαν προσφέρει γνώση, η

γνώση που προερχόταν από την ταλαιπωρία και τα παθήματα και τις απογοητεύσεις, αυτά
είναι τα συστατικά της αποκαλούμενης εμπειρίας, το πάνω μέρος της πλάτης είχε λυγίσει,
παίρνοντας μια κλίση προς τα εμπρός, σαν ανοιγμένη παραμάνα, υπό το βάρος των ετών τα
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μαλλιά στο πάνω μέρος του κεφαλιού είχαν υποχωρήσει προτιμώντας τη φυγή από την
ατίμωση της λευκότητας, η μυωπία μου είχε εξαφανιστεί, η πρεσβυωπία πολεμούσε με την
υπερμετρωπία για την κυριαρχία στη σκακιέρα του εαυτού μου, τα άκρα μου είχαν αρχίσει
να αδυνατίζουν  κα το κοιλιακό  λίπος να συσσωρεύεται  και  να  αυξάνεται,  όπως επίσης
αυξάνονταν  οι  πιθανότητες  ενός  καραμπινάτου  εμφράγματος,  ήμουν όμοιος  με  γέρικος
βάτραχος χωρίς το πράσινο χρώμα, χωρίς τη μακριά γλώσσα, χωρίς το πρασινίζον δέρμα,
μα με το προγούλι να μεγαλώνει, να φαρδαίνει, να ξεχειλώνει, σαν τσίχλα που λιώνει και
απλώνεται  πάνω  στην  άσφαλτο,  μια  φούσκα  από  δέρμα,  αγγεία,  τρίχες,  υποδόρια
μπιμπίκια που είχαν σαν όνειρο, σαν στόχο καλύτερα, να γίνουν μικροί σάρκινοι λοφίσκοι
με  άσπρες,  σαν  χιονισμένες  κορυφές  έτοιμες  να  εκραγούν  μετά  τα  πρώτα  επίμονα  κι
επίπονα αγγίγματα.

Κοντά στα σαράντα,  λίγο  πάνω από τα σαράντα  έτη  για  την ακρίβεια  χωρίς  να
δημιουργηθούν  εντυπώσεις,  ούτε  έστω  ψήγματα  ακκισμού,  αναπόδραστα  δοσμένος,
ηθελημένα κι όχι κατόπιν καταναγκασμού, σε μια οικογενειακή ζωή που επιθυμούσα, με τη
σύζυγό μου, που μου έκανε και της έκανα (όπως ακράδαντα θεωρούσα), μέχρι νεωτέρας,
ποιος  μπορεί  άλλωστε  να  δεσμευτεί  στο  «πάντα»,  ποιος  στ’  αλήθεια  είναι  ικανός  να
διαχειριστεί την αιωνιότητα, ούτε καν ο θεός, για όλους όσοι πιστεύουν στην ύπαρξή Του,
σε  εκείνη  την  ανώτερη  δύναμη,  θέλω  να  πω  ότι  το  «πάντα»  δεν  ήταν  ενός  είδους
θεσφάτου, δεν ήταν μια εκπληρωμένη προφητεία, έχοντας αποκτήσει χωρίς κόπο και χωρίς
βάσανα, οι ένθεοι θα το θεωρούσαν καθάριο απόσταγμα ευλογίας, οι αγνωστικιστές θα
σήκωναν τους ώμους χωρίς να μπορούν να εκφράσουν άποψη και οι άθεοι θα υποστήριζαν
με  ζέση  και  θέρμη  πως  η  ανατομική  κι  οργανική  κατασκευή  των  σωμάτων  μας  ήταν
υπεύθυνη με  μια  πρέζα  τύχης  για  το  ένα και  μοναδικό  σπερματοζωάριο  τη  φορά  που
κατάφερε να διαπεράσει το τοίχωμα του ωαρίου και να το γονιμοποιήσει, δύο πιτσιρίκια,
προσπαθώντας να απομακρύνω από τη ζωή μου τις τοξικές απολήξεις των συναναστροφών
με συγγενείς, συναδέλφους, δήθεν φίλους και γείτονες, με αμφίσημα αποτελέσματα κάθε
φορά, πάντως η προσπάθεια γινόταν, αν και η τοξικότητα είχε τη χρησιμότητά της. Ήταν
σαν  το  αντίπαλο  δέος.  Το  λευκαυγές  στο  σκότος,  η  ισοστάθμιση  στην  ανισορροπία,  ο
καθαρμός μετά την αμαρτία.

Με μια  κάποια ασήμαντη,  σχεδόν,  αφορμή,  περισσότερο σαν  ένα πείραμα,  μια
πρόκληση-πρόσκληση σε ένα αγώνα χιλιομέτρων, σε μια αντοχή και ανοχή των παιδιών σε
μια  μακρόσυρτη  βόλτα,  που  εμφανιζόταν  ως  ένα  μεγαλόπνοο  σχεδόν  ακατόρθωτο
μεγαλόπνοο σχέδιο, ένα πρωινό του Αυγούστου, μετά το προδόρπιο, ξεκινήσαμε για τη
Θεσσαλονίκη.  Οι  περισσότερες  ημέρες  των  καλοκαιριών  κυλούσαν  ράθυμα,  οκνηρά
μοιρασμένες στο αλάτι της θάλασσας και τη ζάχαρη των παγωτών, εκεί σε ένα κούφωμα
του Μαλιακού Κόλπου, έχοντας ως θέα τα νησιά του Λίχα, του άτυχου υπηρέτη του Ηρακλή
που έγινε  θυσία,  κομματάκια για την ακρίβεια,  στον θυμό του αφεντικού του μετά την
καλοστημένη  παγίδα  του  ζηλόφθονα  Κενταύρου  Νέσσου.  Είχαμε  τριακόσια  χιλιόμετρα
ώστε να αντικρίσουμε για πρώτη φορά ως οικογένεια τον Λευκό Πύργο. 

Είχαμε αφήσει πίσω μας σαν εφεδρείες καλοκαιρινής ραστώνης τα κολυμβητικά
είδη, δεν θέλαμε κατά μια έννοια να παρασυρθούμε από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης
όπου  τα  καλοκαίρια,  χωρίς  εξαίρεση,  συνέρρεαν  στα  δύο  πόδια  της  χερσονήσου  της
Χαλκιδικής δροσίζοντας τα φλογισμένα τους κορμιά,  ακούγοντας από τα μεγάφωνα των
αυτοσχέδιων υπαίθριων τοποθετημένων στον αιγιαλό  ― έχοντας λάβει την άδεια από το
αρμόδιο τμήμα του εκεί δήμου, αλλά χωρίς τη συναίνεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
όπως άλλωστε συμβαίνει σε πλείστες των περιπτώσεων όπου δύο ή περισσότερες κρατικές
ή  δημοτικές  υπηρεσίες  εμπλέκονται  στα   ίδια  προς  επίλυση  θέματα  ― καντινών  με
κωδικοποιημένες ονομασίες «Ιγκουάνα» ή Τσίλι» ή «Άμμος» όπου κάθε χρόνο φρόντιζαν
να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στον χώρο της μουσικής, όσο και στον
χώρο της μαζικής εστίασης, έτσι ώστε να μην απογοητεύουν αλλά αντίθετα να γοητεύουν
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τους  πελάτες  τους,  μουσική  από  θυμωμένους  πιανίστες  όπου  δεν  έγιναν  αυτό  που
ονειρεύονταν  πέφτοντας  στην  άλλοτε  μισητή  ηλεκτρονική  μουσική  να  πιέζουν  μέχρι
σπασίματος τα πλήκτρα του συνθεσάιζερ, την ίδια στιγμή που απατημένοι μακρυμάλληδες
εριστικοί κιθαρίστες δοκίμαζαν τα όρια αντοχής των χορδών της ηλεκτρικής κιθάρας και οι
μπουζουκτσήδες σε τέμπο σιγόντο να διατηρούν άσβεστο το πάθος της καλτ  ελληνικής
παράδοσης, με φωνές όχι σίγουρα ηλεκτρισμένες, ούτε καν ηλεκτρικές, που ένας σοβαρός
στην τέχνη του τενόρος θα χαρακτήριζε τουλάχιστον φτωχές να τραγουδάνε ― ο θεός της
τέχνης να κατέτασσε αυτή την προσπάθεια στην τέχνη της μουσικής και τι στον κόσμο―
άσματα του ίδιου ρεφρέν, παίζοντας ρακέτες  και  πίνοντας ποτέ με χαμηλό ποσοστό σε
αλκοόλ  περισσότερο  για  τη  διασκέδαση  και  τη  γεύση  κάτι  σαν  συνοδευτικό  της
διαμορφωθείσας  κατάστασης,  περιμένοντας,  προσδοκώντας,  να  γεννηθούν νέοι  έρωτες,
μέχρι να πεθάνουν την ίδια ή την επόμενη ημέρα και κάπως έτσι να περάσουν εκείνες οι
καυτές ημέρες, χωρίς το αύριο να φαντάζει ως πιθανότητα.

Πραγματοποιήσαμε  μια  στάση  πρωτίστως  για  να  ξεμουδιάσουμε  και  να
αποφορτίσουμε τα παιδιά από την ένταση και την υπερδιέγερση που επέφερε η καθήλωση
σε  ένα  σκληρό  υφασμάτινο  κάθισμα  προλαβαίνοντας  μάλλον  οριακά  μια  έκρηξη
αδρεναλίνης με τις όποιες επιπτώσεις μπορούσε να έχει και σε δεύτερη φάση να αφήσουμε
το βλέμμα μας να χαθεί στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου πελάγους σε μια πολίχνη του
νομού  Πιερίας  και  τα  άμοιρα  μάτια  μας  είδαν  μεσόκοπους  συνταξιούχους  εκ  της
βαλκανικής χερσονήσου ορμώμενους, ομόθρησκους Βούλγαρους και κυρίως Σέρβους, με
τις  φουσκωμένες  κοιλιές  με  τους τεντωμένους  υπερμεγέθεις  αφαλούς,  τα σε  ελεύθερη
πτώση στήθη με τις άσπρες σγουρές τρίχες να υπενθυμίζουν σε όλους την απώλεια της
νιότης και την αλωπεκίαση να δείχνει σαν φάρος ― μια ομοιότητα την είχε ασφαλώς έτσι
πασαλειμμένο που ήταν το κεφάλι με το αντηλιακό λάδι προστασία πενήντα βαθμών―, να
πίνουν βαριά ποτά, να καπνίζουν στριφτά άφιλτρα τσιγάρα λες και δεν θα υπήρχε αύριο ο
κόσμος σάμπως επρόκειτο με το λυκαυγές να συντελεστεί  η καταστροφή του κι εκείνοι
ήταν  τυχεροί-άτυχοι  που  γνώριζαν  το  παμμέγιστο  καλά  φυλαγμένο  μυστικό,  απόρρητο
σχέδιο του Πλάστη,  ατενίζοντας  με μια κάποια υπερφίαλη σύμφωνα με τον τρόπο που
αντιμετώπιζαν τη ζωή, αισιοδοξία το μέλλον ―πίστεψα χωρίς να μοιραστώ τη σκέψη μου―
ήταν εν πολλοίς άνευ λόγου, ότι το μέλλον τους δεν ήταν ευοίωνο και σίγουρα όχι μεγάλο
σε  διάρκεια.  Ήταν  μια  ενδιαφέρουσα  στάση  όχι  ασφαλώς  από  αισθητικής  άποψης  για
όλους εκείνους τους παραπάνω λόγους, αλλά από διδακτικής. Προσπάθησα μέσα σε εκείνο
το  χρονικό  διάστημα,  σύντομο  ομολογουμένως  να  μεταλαμπαδεύσω  τις  γνώσεις  μου
σχετικά με την πόλη της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να έχουν μια άποψη, χωρίς να έχω σαν
σκοπό να τους προκαταβάλλω αρνητικά ή θετικά. Ήταν μια θεώρηση μάλλον ουδέτερη. Τα
παιδιά, δεν νομίζω ότι τα δικά μου αποτελούσαν εξαίρεση, τείνουν να μεγαλοποιούν ή να
αλλάζουν τα πράγματα, πιο λαϊκά, να κάνουν την τρίχα τριχιά. 

Και  κάπως έτσι  μπλεγμένοι  και  πλεγμένοι  στα χοντρουλά  μακριά  πλοκάμια  της
ιστορίας, είχα ρίξει ως μαλάγρα στην αφήγησή μου, την ίδρυση της πόλης, τους κατακτητές
που παρέλασαν στις λεωφόρους της δόξας κι άφησαν τα σημάδια τους, τους έρωτες και τις
δολοπλοκίες  των εποχών,  την αρμονική  συνύπαρξη των λαών,  τις  περιόδους ακμής  και
παρακμής της πόλης.

Ήταν  το λιγότερο που μπορούσα να προσφέρω στην οικογένεια.  Ίσως γιατί  δεν
ήθελα να έχω τη δυνατότητα ούτε καν ως πιθανότητα, θα ήταν τουλάχιστον άκομψο και
σαφέστατα έωλο σημάδι έλλειψης σεβασμού προς την οικογένειά μου η κοινή αναφορά
μου σε κάποιες από τις ερωτικές περιπέτειες του παρελθόντος· έτσι κι αλλιώς το παρελθόν
δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιείται  με τέτοιον τρόπο, παρά μόνον  ως μνήμη και ένα
μικρό σημάδι αναγνωρίσει για τα αστέρια του ουρανού του μέλλοντος. 
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άθε χιλιόμετρο που βρισκόμασταν πιο κοντά στην πόλη, οι αναμνήσεις άρχιζαν να
καλπάζουν σαν άγρια άλογα μέσα στα λιβάδια του μυαλού μου. Όμως, κι αυτό ήταν
κάτι το οποίο αρχικά με εξέπληξε , εκείνος ο ξέφρενος καλπασμός δεν περιείχε ούτε

την Αλίκη, ούτε τη Λίλιθ, ούτε μια αίσθηση από τις κραιπάλες των νεανικών χρόνων. Σαν το
αόρατο χέρι του δημιουργού που παρεμπιπτόντως είχε μπόλικο χιούμορ φυλαγμένο ή ήταν
απέραντα,  απύθμενα,  απεριόριστα  σοβαρός  είχε  πάρει  μια  γόμα  και  είχε  σβήσει  με
μαεστρία όλες εκείνες τις σκηνές του πάθους και της τρέλας και της απόγνωσης, γιατί ναι,

Κ
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υπήρχαν και τέτοιες στιγμές απόγνωσης. Έμοιαζαν σαν μια ταινία λογοκριμένη αυταρχικού
καθεστώτος που είχε  σαν  σκοπό τη μόνιμη και  επίπλαστη και  στα όρια  του σιχαμερού
ευτυχίας των πολιτών της. Μια κοινωνία όπως περιγραφόταν στον «θαυμαστό καινούριο
κόσμο»  σαν  να είχαν  δραπετεύσει  με  κομμένη  την  ανάσα  από το  τρεχαλητό  από τους
ευτυχισμένους αλλά στην πραγματικότητα ζοφερούς φανταστικούς κόσμους του Άλντους
Χάξλεϊ. 

Ρίχνοντας  κλεφτές  ματιές  μέσα  από  τον  κεντρικό  καθρέπτη  στα  χαρούμενα,
απορημένα μα και ευτυχισμένα, ροδαλά αφράτα σαν φραντζολάκια πρόσωπα των παιδιών,
είχα ανακαλύψει την αιτία της λογοκρισίας· εκείνα ήταν η αιτία. Αυτά είχαν καταφέρει να
σβήσουν  τα  «δύσκολα»  σημεία.  Ήταν  αυτό  που  κάποιοι  ονόμαζαν  εξέλιξη;  Ή  μήπως η
συνήθης ρότα της ζωής. Έτσι κύλαγαν στο ποτάμι της ζωής, μου έμοιαζε όπου όταν ξεκινάει
ορμητικό και άγριος και σχεδόν φονικός χείμαρρος, από τα σπλάχνα του βουνού για να
καταλήξει  ήρεμο, γαλήνιο, ακυμάτιστο στις εκβολές του, στην επαφή του με το αλμυρό
νερό της θάλασσας. 

Στα δεξιά μου ήταν για άλλη μια φορά η πόλη, ένα βιομηχανικό κάδρο με κεντρικό
φόντο  τα  φουγάρα  και  τους  γαλάζιες  και  γκριζωπές  τυλίπες  καπνού  που  ξέβραζαν  οι
καμινάδες των εργοστασίων της βιομηχανικής ζώνης, ένα καινοφανές τοπίο στα δικά μου
μάτια,  που  δεν  είχαν  καμία  σχέση  με  την  πραγματική  πόλη.  Ένα  αποστειρωμένο
συμπέρασμα κενό από συναισθήματα, σαν μια ιατρική ανακοίνωση, βγαλμένη από τα χείλη
του  θεράποντα  ιατρού,  μια  χρήση  «ξύλινης»  γλώσσας  για  το  πεπρωμένο  του
αναπόφευκτου.  

Στη μέση της διαδρομής, σε έναν σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, εκεί όπου οι
ευφάνταστοι  ιδιοκτήτες των καταστημάτων καταφέρνουν να πωλούν είδη διατροφής σε
τιμές διπλάσιες ή ημιδιπλάσιες από τις ισχύουσες στην πραγματική αγορά και οι σεβάσμιοι
σεπτοί βενζινοπώλες αντίστοιχα είχαν το αναφαίρετο σχεδόν θεσμοθετημένο δικαίωμα να
πωλούν τα καύσιμα σε λιανικές τιμές προσαυξημένες κατά είκοσι τουλάχιστον λεπτά το
λίτρο,  έχοντας  το  θράσος  να  αποτυπώνουν  στις  θερμικές  αποδείξεις  κάτω  από  τον
διακριτικό  τίτλο  την  φράση  πανώλη  «ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ»  αλλά
κανένας δεν διαμαρτυρόταν, είχε ο καθένας την επιλογή να αφήσει το όχημά του και να
συνεχίσει το ταξίδι του με όποιο πρόσφορο μέσο, είχα μέσω της εφαρμογής στο κινητό μου
τηλέφωνο ολοκληρώσει την κράτηση σε ένα από τα πιο ιστορικά ξενοδοχεία της πόλης. Στο
παρελθόν,  στο  όχι  κα  τόσο  μακρινό  φημιζόταν  για  τις  μεταμεσονύκτιες  συναντήσεις
παράνομων  ζευγαριών,  ήταν  ένα  άντρο  παρανόμων  ερωτικών  συναλλαγών,  ένα
χαμαιτυπείο κρυμμένο πίσω από την ταμπέλα σοβαρού ξενοδοχείου. 

Δεν είχα δώσει μια τέτοιους είδους μη χρηστική, σχεδόν μάταια, πληροφορία στη
σύζυγό μου,  είχα  διαβάσει  τις  κριτικές  των πελατών,  με  την επιφύλαξη που πρέπει  να
διαθέτει ένας νοήμων γεμάτος σύνεση ταξιδιώτης, δηλαδή σαν ταξιδιώτης της κατηγορίας
μου, παντρεμένος έχοντας ξεπεράσει τα δύσκολα χρόνια της επταετίας (σύμφωνα με τις
στατιστικές) έχοντας αποκτήσει απογόνους, οι οποίοι διαρρήγνυαν τα ιμάτια πως όλα είχαν
επιστρέψει  στην  κανονικότητα.  Βέβαια  η  κριτική  θα  μπορούσε  να  είναι  το  επίπλαστο
αποτέλεσμα  μιας  συνωμοσιολογίας,  μια  πληρωμένη  συνθηματολογία  όμορφων
τακτοποιημένων λέξεων και σχέδια χαρούμενων εικονιδίων προσωπίδων , αλλά εν τέλει
όλες  οι  προηγούμενες  υποθέσεις  κατά  πάσα  πιθανότητα  ανήκαν  στη  σφαίρα  της
επιστημονικής φαντασίας. 

Περάσαμε  από τα  τελευταία διόδια  καταθέτοντας  τον  οβολό μας  στην  ιδιωτική
εταιρεία  εκτελούσα  χρέη  σύγχρονου  τελώνη  που  σίγουρα  είχε  συνάψει  μια  αρκετά
προσοδοφόρα  συμφωνία  με  το  ελληνικό  δημόσιο  πάντα  σύμφωνη  στο  πνεύμα  της
εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά αυτό είναι
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κάτι μη ταιριαστό με τη ιστορία,  κάτι  σαν το αλάτι  πάνω στο γλάσο μιας σοκολατένιας
πάστας. Σε κάθε περίπτωση  είχαμε εισέλθει στον αστικό ιστό της πόλης, οι μικροί μου
κοιτούσαν σχεδόν με  δέος τις  νέες  εικόνες ή τουλάχιστον  έτσι  που είχε  φανεί,  δηλαδή
κάπως έτσι θα ένιωθα στη θέση τους. Δεν είναι καθόλου εύκολο-το αντίθετο μάλιστα- να
εισχωρήσουμε, να εισέλθουμε εξ ολοκλήρου στη θέση του άλλου, να τα υποκαταστήσουμε
κατά μια  έννοια,  πρέπει  να  αποκολληθούμε βίαια,  όπως το μύδι  αποκόπτεται  από τον
βράχο από όλες τις αντιλήψεις, ιδεολογίες, ίσως και ιδεοληψίες, συμπεριφορές, στάσεις
ζωής για να έχουμε την απαιτούμενη εκείνη καθαρότητα ώστε να αποκτήσουμε έστω με τη
μορφή δανεισμού τη συνείδηση του άλλου έστω κι αν αυτός ο άλλος βρίσκεται στα στάδια
της εξέλιξης ως μέρος της διαδικασίας προς την ωρίμανση, όπως οι νεοσσοί,  συνεχιστές
κατά κάποιον τρόπο της ύπαρξής μας και στα σίγουρα της επιδιωκόμενης υστεροφημίας
μας, όσο ματαιόδοξο κι αν είναι αυτό, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης σκέψης
και συμπεριφοράς.

Η  λεωφόρος  Νίκης,  αντιμετώπιζε  έντονο  κυκλοφοριακό  πρόβλημα,  από  την
τελευταία φορά που είχα αντικρύσει, είχαν περάσει τα χρόνια και προφανώς είχαν αυξηθεί
οι ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων της πόλης, κοίταζα δεξιά τον Θερμαϊκό κόλπο, το
σημείο αναφορά της πόλης και έριχνα κλεφτές ματιές στα καφέ που απλώνονταν σαν δίχτυ
κατά μήκος του πεζοδρομίου απέναντι από την προκυμαία, νοσταλγώντας τα χρόνια που
είχαν περάσει, εκείνη κάπως τρελή και μπερδεμένη πρώτη νιότη, εκείνα τα χρόνια που είχα
χάσει και είχα κερδίσει και είχα ξαναχάσει και ξανακερδίσει τον προσανατολισμό μου σε
σχέση με τα θέλω μου. 

 Στο βάθος του οπτικού μας πεδίου ο Λευκός Πύργος ―οι νεαροί επιβάτες των πίσω
καθισμάτων λόγω θέσης και ύψους δεν είχαν τη δυνατότητα να τον εντοπίσουν, μιας και
ήταν  προτιμότερο  να  απολαμβάνουν  τη  θέα  της  θάλασσας―,  κρυμμένος  πίσω  από  τα
πεύκα, ήταν το σημάδι μας. Ένα σημάδι που είχε καθοδηγήσει γενιές και γενιές. Ήταν το
σημείο όπου θα ανηφορίζαμε προς την οδό Αγγελάκη. Είχαμε ανοίξει τα παράθυρα και τότε
συνειδητοποίησα  πως  ήταν  η  πρώτη  φορά  που  επισκεπτόμουν  μέσα  στην  καρδιά  του
καλοκαιριού την πόλη. Η μοίρα ή οι ανάγκες είχαν φέρει έτσι τα πράγματα, που δεν είχα
νιώσει τον καλοκαιρινό παλμό της πόλης. Ένας παλμός που ήταν αδύναμος, μιας και οι
κάτοικοί της, ιδίως τα σαββατοκύριακα, κι η μέρα που είχαμε ανηφορήσει ήταν Κυριακή,
είχαν ως καταφύγιο τις παραλίες τής χερσονήσου. Με πιο απλά λόγια, η πόλη ήταν έρημη,
θυμίζοντας πόλη σε κατάσταση πανδημίας. Οι πινακίδες του αυτοκινήτου μου παρέπεμπαν
στον τόπο κατοικίας  του ιδιοκτήτη,  κι  αυτοστιγμεί  αποφάσισα να το προστατεύσω, μια
θολή  εφηβική  ανάμνηση,  ίσως  όμως μια  προνοητικότητα  ενηλίκου,  το  αυτοκίνητο  από
πιθανούς  βανδαλισμούς  άμυαλων  θερμόαιμων  οπαδών  ποδοσφαιρικών  ομάδων,  που
αντλούσαν κι έστρεφαν το μίσος τους  προς κάθε τι αθηναϊκό, όχι βέβαια πως οι οπαδοί
των ομάδων της πρωτεύουσας είχαν καλύτερη διαγωγή, δεν ήταν δηλαδή οι μεν αποπαίδια
και οι δε αριστοκράτες, όλοι στο ίδιο βρωμερό καζάνι έβραζαν, να σταθμεύσω το όχημά
μου  στο  παρακείμενο  του  ξενοδοχείου  κλειστό  φυλασσόμενο  χώρο  στάθμευσης,
πληρώνοντας ασφαλώς το αντίτιμο για την ικανοποίηση της φοβίας μου. Ήταν γνωστό πως
ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου ήταν ο ίδιος ο φόβος. Κι εκείνα τα στερεότυπα της
εφηβείας, είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Πόσο δύσκολο ήταν να απαλλαγούμε από όλα
εκείνα τα στερεότυπα. Όποιος τα κατάφερνε γινόταν σοφότερος, είχε κατακτήσει τη σοφία,
είχε αυτή την αναμφίβολη ισχυρή αίσθηση της εσωτερικής γαλήνης. 

   Στον  χώρο  της  υποδοχής  ο  υπάλληλος  ζούσε  και  ανέπνεε  στον  ρυθμό  της
ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ. Ήταν εκείνη η ποδοσφαιρική σεζόν που έμοιαζε πολύ
πιθανό να κατακτήσει η ομάδα του τον τίτλο του πρωταθλητή. Δεν είχε τίποτα άλλο στο
μυαλό  του.  «Σας  έδωσα  το  καλύτερο  δωμάτιο»  είπε  κοιτάζοντας  με  νόημα  τους
πιτσιρικάδες. «Από το ένα μπαλκόνι βλέπεις το γήπεδο της Τούμπας», είπε και το πρόσωπο
του φωτίστηκε, σάμπως να είχε λάβει την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, ή σαν να είχε
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κατά έναν ανεξήγητο λόγο υπερλειτουργήσει το υπεύθυνο εκείνο μέρος της μάθησης του
εγκεφάλου, να είχε φιλτράρει αιώνες ανθρώπινης γνώσης μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα,
σαν  είχε  διυλίσει  εκατομμύρια  πληροφορίων και  είχε  κρατήσει  το ευγενές  χρήσιμο και
χρηστικό απόσταγμα αυτών και συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό, εξακολούθησε το πρόσωπό
του  να  λάμπει  σαν  αυγουστιάτικη  πανσέληνος,  σαν  κάποιος  προβολέας  να  τον  φώτιζε
δημιουργώντας  τις  τέλειες  συνθήκες  φωτισμού,  δημιουργώντας  τις  κατάλληλες  γωνίες,
έκανε την κρίσιμη ερώτηση, την ερώτηση κάθε ποδοσφαιρόφιλου, το μέγα ερώτημα των
απανταχού φιλάθλων άνω των πενήντα σε φιλάθλους, ή μη, κάτω των δέκα ετών «τι ομάδα
είσαι;» κι ο πιο μικρός είπε ανερυθρίαστα, με τη δικαιωματική αθωότητα των εννέα του
χρόνων «Ολυμπιακός» και την αμέσως επόμενη στιγμή, σάμπως ο προβολέας να έσβησε,
το πρόσωπό του συννέφιασε, σκοτείνιασε έμοιαζε με τον κόσμο του Τόλκιν, με τον κόσμο
της Μόρντορ, σαν να είχε μεταμορφωθεί στο Γκόλουμ, έτσι με τους οφθαλμούς να θέλουν
πεταχτούν από την έκπληξη έξω από τις κόγχες, με τα χέρια του σαν να μαζεύουν όπως τα
πλοκάμια του χταποδιού σε μια ανθρώπινη επιθετική θωπεία σαν να κολλάνε στα πλευρά
του,  με  το  στόμα  του  να  ανοίγει  και  να  φαίνεται  η  γλώσσα  του  που  ήταν  έτοιμη  να
πλαταγίσει,  ανιχνεύοντας τις κατάλληλες λέξεις,  ιχνηλατώντας τις προθέσεις του μικρού,
του μεγαλύτερου αδελφού και του πατέρα τους. «Καλά, άσ’ το» αποκρίθηκε τελικά. Με μια
δυσκολία στις κινήσεις, σάμπως να είχε λαβωθεί στα χέρια, σαν να είχε υποστεί κατάγματα
στα άνω άκρα, έδωσε το κλειδί του δωματίου μας αποφεύγοντας τις υπόλοιπες κουβέντες
που θα ακολουθούσαν αν είχε δημιουργηθεί μια κάποια κατάσταση ευφορίας, σε πλήρη
συνάρτηση ασφαλώς με τις οπαδικές μας προτιμήσεις. Εκείνες οι λέξεις σάμπως να είχαν
γίνει ιδανικοί αυτόχειρες, σάμπως να είχαν ψυχορραγήσει στο ικρίωμα. Παρά ταύτα είχε
την ευγενή καλοσύνη να μας ενημερώσει πώς στην τιμή του δωματίου περιλαμβανόταν το
πρωινό της επόμενη ημέρας.

Στον  έβδομο  όροφο,  έπειτα  από  μια  άκρως  κλειστοφοβική  ανάβαση  σε
ανελκυστήρα  που  ίσα  που  χώρια  τα  άτομα  και  τις  βαλίτσες  του,  εξήλθαμε  από  τον
θαλαμίσκο  και  στρίψαμε  αριστερά,  ήμουν  ο  πρώτος  στη  σειρά  σε  ρόλο  ιχνηλάτη  και
ακολουθούσε ο μικρός κι ο μεγαλύτερος ως κυρίως σώμα κι οπισθοφυλακή τη μητέρα τους.
Στρίψαμε  στον  διάδρομο  αριστερά  και  έπειτα  από  τρεις  πόρτες  το  707  δωμάτιο  μάς
περίμενε. 

Προχώρησα  προς  το  μπαλκόνι,  το  δωμάτιο  μύριζε  καθαριότητα  μια  μυρωδιά
αλαργινών εποχών, οσμές από το παρελθόν,  από τα χρόνια που ήμουν παιδί,  τότε που
επισκεπτόμασταν το χωριό,  κάθε  Πάσχα και  Αύγουστο,  με τη γιαγιά  μου να φοράει  το
μαύρο τσεμπέρι σαν ασπίδα προστασίας σε κοτσίδες που ασήμιζαν στο φως της ημέρας και
τα μαύρα γυαλιά ηλίου, μέρα νύχτα μιας και η ασθένεια της φωτοευαισθησίας, ή κάτι που
έμοιαζε σαν παραφυάδα ή περικοκλάδα αυτής, έκανε τα μάτια της να δακρύζουν σε την
παραμικρή έκθεση στο φως, πάντα αναρωτιόμουν πώς ήταν να βλέπεις τον κόσμο πίσω
από φιμέ τζάμια, γιατί κάπως έτσι ήταν, σαν πείραμα ανθρώπινης συμπεριφοράς. Οι τοίχοι
ήταν  βαμμένοι  στο  χρώμα  του  φιστικιού,  τα  έπιπλα  ήταν  φτηνά,  αλλά  καινούρια  και
στιλάτα, όπως ορίζεται από τα περιοδικά που ασχολούνται με το περιβόητο και περιλάλητο
σε κάποιους κύκλους «ευ ζην», το μπάνιο θύμιζε φωτογραφία από τα εν λόγω περιοδικά,
με τις  αντικριστές  ντουζιέρες,  με τα πλακίδια από ψαμμόλιθο  που σχημάτιζαν κάτι  σαν
ψηφιδωτό,  να  ρίχνουν  τα  χρώματα  τους,  μπλε,  φαιοπράσινα,  κόκκινα,  κίτρινα,  στα
πλαστικά τζάμια που προστάτευαν το υπόλοιπο μπάνιο όταν το νερό έτρεχε και έπεφτε σε
εκατοντάδες σταγόνες στο πάτωμα αναπηδώντας σαν τις σταγόνες της βροχής στην πέτρα
στη σκληρή ύπαιθρο, χρωματίζοντας τις διάφανες πόρτες σαν φωτογραφία της νυχτερινής
κίνησης της πόλης τραβηγμένη μέσα από αυτοκίνητο, διαθλώντας το χρώμα στον κεντρικό
καθρέπτη και  διασκορπίζοντάς  το  σε  όλο  το  έπιπλο του  μπάνιου,  στον  νιπτήρα,  στους
μεταλλικούς  χαλκάδες  με  τις  πετσέτες  πάνω  τους   που  έμοιαζαν  σαν  ετοιμοθάνατοι
παρατημένοι  κύκνοι  με τους λαιμούς τους να ακολουθούν από αδυναμία τον νόμο της
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βαρύτητας,  μέχρι  και  στη μπαταρία της βρύσης,  δίνοντας πλαστά εικονικά ξεχειλωμένα
χρωματικά είδωλα, κάτι σαν αφηρημένη τέχνη. 

Η συσκευή της τηλεόρασης ήταν κρεμασμένη στη γωνία του τοίχου σαν απλωμένη
μπουγάδα με μαύρα ρούχα ή σαν αράχνη, που είχε στήσει κι υφάνει περίτεχνα τον ιστό της,
περιμένοντας τα υποψήφια θύματά της, ώστε να τραφεί από τη σάρκα και το αίμα τους,
αλλά για εμάς θα περίμενε χωρίς ελπίδα, μέρα νύχτα, σαν τρένο που εκτροχιάστηκε, μη
μπορώντας  προσεγγίσει  και  να  ολοκληρώσει  τη  διαδρομή  φτάνοντας  στον  τελικό
προορισμό  του.  Δεν  θα  μέναμε  στο  δωμάτιο  τόσο  όσο  να  κάνουμε  το  λάθος  να  την
ανοίξουμε,  εκείνον  τον  εφιάλτη,  το αποθετήριο  πληγωμένων συναισθηματικά  ανίκανων
ανθρώπινων υπάρξεων, εκείνη τη συσκευή που μετέφερε και μετέδιδε χωρίς αντίλογο του
λοβοτομημένου δέκτη τον φόβο, τον φόνο, τον ψόγο, όλο εκείνο το ψυχικό συνονθύλευμα
που οδηγούσε εν καιρώ αλλά με μαθηματική ακρίβεια στις παρυφές της τρέλας. 

Άνοιξα  το παράθυρο.  Κύματα ζεστού αέρα ράπισαν το πρόσωπό μου,  χωρίς  να
θέλουν να μου θυμίσουν πως ήταν καλοκαίρι, η συγκεντρωμένη υγρασία, είχε φροντίσει
για αυτό. Ο ήχος της πόλης κινείτο στο χαμηλότερο επίπεδο ντεσιμπέλ μόνο κάποιοι κούκοι
ακούγονταν, σποραδικά η αλήθεια ήταν, να μονολογούν και πού και πού θόρυβος προϊόν
χαλασμένης εξάτμισης· πασίδηλο αποτέλεσμα συντήρησης αυτοκινήτου που δεν είχε γίνει
στην ώρα του από την αμέλεια που επέφερε η ραστώνη του καλοκαιριού. Στα δεξιά μου
έστεκε  το  Επταπύργιο  και  πιο πάνω το  δάσος  του Σέιχ-Σου,  χωρίς  τον  «δράκο»  του,  ο
οποίος είχε εκτελεστεί πενήντα και πλέον χρόνια πίσω, καταδικάζοντάς τον οι θεμιστοπόλοι
χωρίς  καν  να  είναι  σίγουροι  για  την  ενοχή  του,  πιθανά  περισσότερο  σίγουροι  για  την
αθωότητά του, μια άλλη Αντιγόνη, θυσία στον βωμό της απονομής δικαιοσύνης με όποια
μέσα και στοιχεία, ήταν εξαιρετικά δύσκολα εκείνα τα χρόνια, ήταν η τελευταία εκτέλεση
στην Ελλάδα. Άφησα το βλέμμα μου να κυλήσει προς τα κάτω, σαν σκρολάρισμα, πάντα
προς τα δεξιά,  και να σταματήσει στο γήπεδο της Τούμπας, μπορούσα να διακρίνω τους
τρεις από τους τέσσερις πυλώνες φωτισμού, και ένα μέρος των κερκίδων από την εξωτερική
τους πλευρά αν ήταν ημιτελείς ή αν είχαν φθαρεί σε τόσο μεγάλο βαθμό από το πέρασμα
του χρόνου θα μπορούσα να τις παρομοιάσω με τις εξέδρες του Κολοσσαίου, εκεί λοιπόν
όπου το ίδιο απόγευμα θα ξετυλιγόταν σαν κουβάρι, όλα εκείνα τα πάθη, όλα τα ταπεινά
χαμερπή ένστικτα του οπαδού σάμπως να άφηνε την ικανότητα τη σκέψης στο ενδιαίτημά
του, να την κλείδωνε παρέα με τον εγκέφαλό του σε μια γυάλα με υγρή φορμόλη,  τον
οπαδό  που  θα  φώναζε  σάμπως  το  αύριο  μετά  βεβαιότητας  να  απουσίαζε,  θα  έβριζε
θέλοντας  να  ξεδιπλώσει  ανερυθρίαστα  όλο  το  ρεπερτόριο  των  βωμολοχιών  που  είχε
περισυλλέξει  όλα  τα  χρόνια  παραμονής  του  στα  τσιμεντένια  έδρανα  της  ζωής,  να
προσπαθεί με όλη τη θέληση που μπορούσε να προέλθει από τα μύχια της ψυχή τους να
τον ακούσουν οι ποδοσφαιριστές, χρησιμοποιώντας τη πιο δυνατή φωνή που μπορούσε να
βγάλει το λαρύγγι του και παράλληλα να είναι και στοχευμένη θα μπορούσε κάλλιστα να
παρακαλάει  εντός του για το γύρισμα το κεφαλιού των ποδοσφαιριστών της αντίπαλης
ομάδας με σκοπό να τους σακατέψει την ψυχολογία, και να αποκτήσει το πλεονέκτημα η
δική του ομάδα εκεί όπου όλοι οι προβολείς θα φώτιζαν τα γυμνασμένα, ιδρωμένα κορμιά
είκοσι δύο μονομάχων που ήταν έτοιμοι- από τα παιδικά τους χρόνια- να θυσιαστούν στον
αυτοκράτορα  της  μπάλας,  να  θυσιαστούν  στο  όνομα  ένα  παιχνιδιού  που  ο  μισός
πληθυσμός  του  πλανήτη  λάτρευε  και  άλλος  μισός  αγαπούσε  να  μισεί.  Είκοσι  δύο
μαντράχαλοι να κυνηγάνε μια πέτσινη μπάλα· εάν αυτό δεν ήταν κατάλοιπο από την εποχή
του ανθρώπου των σπηλαίων που κυνηγούσε με το ρόπαλό του το γεύμα του, τι άλλο θα
μπορούσε να είναι; 

Κάτω από τον έβδομο όροφο. Πίσω από την οδό Αγγελάκη δέσποζε ο πύργος του
ΟΤΕ ένα κακέκτυπο του Λευκού Πύργου,  μια έμπνευση γερμανικής  προέλευσης,  κάπως
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παράταιρος με την εικόνα της πόλης. Βέβαια όταν άνοιγε τις πόρτες της η Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης εκεί κάθε αρχές προς μέσα Σεπτέμβρη ο πύργος σαν να μεταμορφωνόταν
σαν να φόραγε τα καλά του, σαν να ήταν η Σταχτοπούτα του παραμυθιού και να βρισκόταν
στο επίκεντρο της περιοχής. Μπορούσα να δω μέχρι τη συνοικία της Καλαμαριάς, με τα
όμορφα  σπίτια  που  έμοιαζαν  έτσι  στη  σειρά  σαν  αστικός  οδηγός  βουλεβάρτου,  με  τα
ακριβά  εστιατόρια,  πιο  αριστοκρατικά  από  εκείνα,  τα  αποκαλούμενα  λαϊκής  βάσης,
εστιατόρια της πόλης αν κι εγώ έκλινα ως προτίμηση σαφώς προς τα δεύτερα, εκεί όπου ο
λαός του μόχθου ζούσε και ανέπνεε στους χώρους με καρέκλες που έτριζαν σε κάθε κίνηση
του καθήμενου, με λεκιασμένα στις άκρες τραπεζομάντηλα, με πλακίδια του πατώματος
που δεν πληρούσαν τους κανόνες υγιεινής, με χώρους προετοιμασίας γευμάτων που άξιζαν
στα  σίγουρα  τη  βλοσυρή  ματιά  των  υγειονομικών  ελεγκτών,  η  φρενήρης  ενέργεια  του
συναγελασμού, σαν μια ρέουσα αυτανάφλεξη της ζωής που ήταν εκεί σαν αόρατος κριτής
κι  αναγεννιόταν  συνεχώς κι  αδιαλείπτως από τις στάχτες της σαν φοίνικας,  και  όχι  στα
καθαρά άσπρα βαμβακερά σεντόνια που είχαν κερδίσει με μια κάποια θεατράλε έπαρση
ρόλο των τραπεζομάντηλων, ούτε στους μαιτρ με τα αποστεωμένα λεπτά δάκτυλα και το
λεπτό συμμετρικό μουστάκι και πάχους δύο εκατοστών καρφιτσωμένο στο άνω χείλος ου
σου έδινα με τρόπο τον κατάλογο, ούτε στον εστιάτορα που δήλωση σεφ γαστριμαργικής
πανδαισίας, έχοντας αφήσει την ιχθυόσκαλα της πόλης της Καβάλας, θέλοντας να μιμηθεί
τους  εστιάτορες  των  οποίων  τα  καταστήματα  είχαν  την  έδρα  τους  στις  πιο  ακριβές
συνοικίες  του  Παρισιού,  την  αρχή  του  δρόμου  που  οδηγούσε  στο  αεροδρόμιο
«Μακεδονία»,  το  ξενοδοχείο  «Μακεδονία  Παλλάς»  με  τα  δωμάτια  που  μπορούσα  να
θαυμάσω,  σύμφωνα  με  το  βαλάντιο  μου,  μόνο  στις  φωτογραφίες  των  ταξιδιωτικών
περιοδικών  και  στους  ιστότοπους  προτάσεων  διαμονής-διακοπών  ή  στις  ιστοσελίδες
κράτησης  δωματίων  ξενοδοχείων,  μπανγκαλόους,  εξοχικών  κατοικιών  και  αυτόνομων
ενοικιαζόμενων δωματίων,  μπορούσε  το βλέμμα μου να φύγει μέχρι εκεί όπου τελείωνε
το  βαθύ  γαλάζιο,  να  αγναντεύει  ανέμελα,  όπως αγναντεύει  ανέφελα  ένας  ονειροπόλος
θαλασσοπόρος  την  ανοιχτή  θάλασσα,  επιθυμώντας  από  τα  βάθη  της  ψυχής  του,  νέες
προκλήσεις, νέες άγνωστες διαδρομές. 

Δεν έδωσα ποτέ ιδιαίτερη σημασία στο χρήμα, πάντα πίστευα ότι ήταν απλώς το
μέσο ικανοποίησης  αναγκών  και  ενίοτε  ευσεβών πόθων και  φλεγόμενων  παθών,  κι  ως
αλυσιδωτή αντίδραση ποτέ δεν εγκλωβίστηκα σε ρητά όπως «ο χρόνος είναι  χρήμα» ή
«χρόνου φείδου» αλλά ήταν τόσο δυνατή η επιθυμία να κερδίσω τον χρόνο, να δείξω όσο
περισσότερα μπορούσα στους απόγονους, έτσι  που έκλεισα το παράθυρο δίνοντας κάτι
σαν διαταγή, κάτι σαν πρόσταγμα, ώστε να προχωρήσουμε στην εξερεύνηση της πόλης, να
προσχωρήσουμε στα άδυτά της.  

Είχα εκείνη την παιδική περιέργεια, εκείνο το αμφίσημο συναίσθημα, αλλά από την
άλλη η οικογενειακή μου κατάσταση λειτουργούσε σαν θυμοφθόρο φάρμακο, σαν κάποιο
είδος υπνωτικού που μπορούσε  να ναρκώσει  τις  αναμνήσεις,  αν  και  είχα  χρόνια  τώρα
συνειδητοποιήσει, είχα καταλάβει τον εαυτό μου, όχι βέβαια σε απόλυτο βαθμό, θα ήμουν
το λιγότερο ηλίθιος αν πίστευα ότι ήξερα τον εαυτό μου από μέσα προς τα έξω και από έξω
προς τα  μέσα,  αλλά πίστευα ότι  ήξερα  πως ήθελα  να πορευτώ, πως θα  λειτουργούσα
συναισθηματικά και ψυχικά κυρίως όταν θα περνούσαμε από τα ίδια μέρη, από τα μέρη
εκείνα όπου είχα περπατήσει, είχα γελάει, είχα αγαπήσει, είχε φιλήσει, είχα, είχα, είχα… κι
ίσως  όμως  αυτό  να  ήταν  μια  ιδέα,  μια  αόριστη  εντύπωση,  που  δεν  λειτουργούσε  ως
διελκυστίνδα.

Κατεβήκαμε από τις  σκάλες,  αποτέλεσμα επιθυμίας  των παιδιών,  ήταν  κι  αυτός
ένας τρόπος διοχέτευσης της ενέργειας, στο τέλος της διαδρομής, είχα εκείνο το αίσθημα
φλόγωσης  στους  τετρακέφαλους  μύες  μου  όπως  και  το  μούδιασμα  σαν  κράμπα  στις
γάμπες, ήμουν αγύμναστος κοντά μια δεκαετία, όχι ασφαλώς πώς ήμουν πότε λάτρης της
άθλησης.

65



Η Θεσσαλονίκη των ευσεβών μου πόθων

Περπατήσαμε  μέχρι  την  Αγίου  Δημητρίου,  με  ένα  κάποιο  δέος,  αντίστοιχο
Γιαπωνέζων τουριστών χωρίς καλώδια στο αίμα, παρατηρήσαμε την αψίδα του Γαλερίου,
μόνο που τα περιστέρια είχαν κάνει αιώνιο στέκι τους, κουτσουλώντας κατά το δοκούν,
κουρνιάζοντας στις πτυχές του μνημείου,  έχοντας σαν παρέα τους, μετανάστες που δεν
είχαν  τρόπο  να  περάσουν  την  ατελείωτη  ώρα  τους,  ναρκομανείς,  αναξιοπαθούντες
ζητιάνους,  όλους  εκείνους  που  δεν  είχαν  δηλαδή  τη  δυνατότητα  να  περάσουν  το
σαββατοκύριακο  σε κάποια από τις γειτονικές παραλίες.

Για  μια  στιγμή  πέρασε  από  το  μυαλό  μου  η  ειδή  της  Λίλιθ  ―μ’  έκανε  να
χαμογελάσω―,  τίποτα δεν ήταν ίδιο, δεν ήμουν ο ίδιος,  ούτε εκείνη ασφαλώς θα ήταν,
ακόμη και τώρα να εμφανιζόταν άξαφνα μπροστά μου, έτσι χωρίς προειδοποίηση, θα είχα
χάσει εκείνη την έκπληξη, εκείνη την ορμή, εκείνο τον ανίκητο πόθο, ήμουν ένας άλλος.
Καλύτερα. Ποια θα ήταν η αντίδρασή μας όταν θα έβλεπε ο ένας τον άλλον, δεκαπέντε
χρόνια  μετά,  έτσι  πιο  παχουλοί,  πιο  γερασμένοι,  πιο  κουρασμένοι,  με  τις  ρυτίδες  να
αυλακώνουν το μέτωπο, με τις πρώτες κηλίδες γήρατος να εμφανίζονται μικροσκοπικές, και
δειλά δειλά στο δέρμα κάτω από τον δείκτη και τον παράμεσο, με τη λήμη να καλύπτει τις
γωνίες στα μάτια μας χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Τα παιδιά με είδαν να χαμογελώ, να
κοντοστέκομαι για ένα δευτερόλεπτο τόσο όσο χρειάστηκε για να πάρει η ανάμνηση να
ανέβει στο λεωφορείο της λήθης και να χαθεί στο βάθος του ορίζοντα, σαν να εξατμιζόταν,
αφήνοντας  μια  αχλή  σαν  αντικατοπτρισμός  απελευθέρωσης  αερίων  ελαφρότερων  του
οξυγόνου. 
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ατεβήκαμε την οδό Ναβαρίνου, εκεί όπου οι εργασίες του Υπουργείου Πολιτισμού
αποκάλυψαν και αποκάλυπταν το ανάκτορο και τα παρακείμενα συγκροτήματα του
αυτοκράτορα Γαλερίου ήταν σε πλήρη εξέλιξη, τα περισσότερα σωζόμενα κτίσματα

είχαν  αποκαλυφθεί,  έμοιαζαν  με  δέντρα  που  ήταν  εγκλωβισμένα  για  αιώνες  και  είχαν
καταφέρει να θρυμματίσουν το γήινο κέλυφος τους. Περπατώντας στον πεζόδρομο είχαν
χαλαρώσει κάπως τα μέτρα επιφυλακής, τα παιδιά ήταν μπροστά βαδίζοντας και τρέχοντας
χωρίς να μπορούν επακριβώς να ορίσουν την κίνησή τους, με τις πολύχρωμες βερμούδες
τους, με τα λεπτά χέρια που απλώνονταν και κινούνταν σαν να πήγαιναν σε μια παρέλαση
που πλησίαζε τα όρια της καρναβαλιστικής, ή με τις τούφες των μαλλιών τους να πηγαίνουν
από δω κι από κει, ανάλογα με την κίνησή τους και το ελαφρό καυτό αεράκι που φυσούσε ,
νοτιάς  από  τη  θάλασσα  που  βρισκόταν  κάποιες  εκατοντάδες  μέτρα  μακριά  μας,  εγώ
κρατούσα μέσα στη χούφτα μου το απαλό χέρι της γυναίκας μου την ώρα που ο ήλιος με τις
ακτίνες του έκαναν τα μαλλιά της να μοιάζουν χρυσαφένια και εγώ θαμπωμένος με μια
δόση εσωτερικής έκπληξης σάμπως να ανακάλυπτα την αγάπη για άλλη μια φορά, αν και
ήξερα, το ήξερα πολύ καλά πως η επανεφεύρεση της αγάπης δεν ήταν τίποτα άλλο από το
σκαλοπάτι που οδηγούσε στην κατανόηση της συντροφικότητας και την μεταρσίωση του
αλληλοσεβασμού.  

Κ

Σταματήσαμε εκεί όπου κάποτε ήταν τα βιβλιοπωλεία της οδού, εκεί όπου διέθετα
μέρος των χρημάτων μου σε μεταχειρισμένα βιβλία, ώστε να κυλάει πιο ανώδυνα και με
μια  δόση  ονειροπόλησης  μέσω  της  μαγείας  της  μεταφοράς  του  αναγνώστη  σε  άλλους
τόπους και χρόνους κάνοντας να ταυτιστεί ή να μην ταυτιστεί με τον κεντρικό ήρωα, το
υπόλοιπο της θητείας μου διαπιστώνοντας κάθε φορά πόσο σοφότερο μπορεί να σε κάνει η
ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου, μην παραλείποντας ασφαλώς τα βιβλία εκείνα που
δεν είχαν τίποτα να προσφέρουν ούτε καν κάποια ψιχία ψυχαγωγίας, παντελώς άχρηστα,
κατασπατάληση  πόρων  υλικών  και  πνευματικών,  αλλά  ασφαλώς  αυτό  ήταν  κάτι  που
έπρεπε  να  απασχολεί  τους  εκδότες,  με  μια  κάποια  αντίληψη  της  σοβαρότητας  του
φαινομένου,  τώρα  πια  ο  χρόνος,  μέσα  σε  όλη  εκείνη  την  τρέλα  σχετικά  με  τη
σημαντικότητα του χρόνου, δεν περίσσευε για περιττές ενέργειες. Βέβαια, αν χαμήλωναν οι
ρυθμοί της ζωής, όταν δηλαδή ο χρόνος θα είχε τη δυνατότητα να διασταλεί, όπως τότε
πριν την βιομηχανική επανάσταση, τότε ίσως το περιττό να ήταν μέρος του αναγκαίου.

Και τώρα που όλα έμοιαζαν τόσο μακρινά, όχι ότι δεν ήταν, σαφώς και ήταν θα
ήμουν  άφρονος  αν  δεν  το  αντιλαμβανόμουν,  στη  θέση  των  βιβλιοπωλείων,  ήταν
καταστήματα πώλησης χειροποίητου παγωτού. Ήταν ένα από τα γνωστότερα στην Ελλάδα.
Είχε διαβάσει σε ιστοσελίδα με εξειδίκευση και μάλλον θεματολογία αποκλειστικά από τη
Βόρεια Ελλάδα πως είχε τριακόσιες εξήντα γεύσεις, διαφορετικές, τις οποίες παρασκεύαζε
στο εργαστήριο και παρουσίαζε στα ψυγεία του καταστήματος λιανικής πώλησης μέσα σ’
ένα βάθος δύο ετών. Τα παιδιά δεν θα μπορούσε να ξεφύγουν από τη δαγκάνα της έλξης
του πιο αγαπημένου γλυκίσματος.

Καθίσαμε  στο  παγκάκι.  Είχε  περάσει  ανεπιστρεπτί  η  εποχή  όπου  είχαμε  την
ικανότητα να μείνουμε όρθιοι για όση ώρα απαιτείτο, σε ένα μπαρ ή σ’ ένα κλαμπ ή σε μια
συναυλία ή στην ουρά για εισιτήρια ποδοσφαιρικού αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μην
υπολογίζοντας  τον  χρόνο,  σχεδόν  αναίσθητοι  στο  οτιδήποτε  μάς  περιέβαλλε,  μας
αφορούσε, πήγαζε από μέσα μας. Κι ύστερα ήρθε ύπουλα ο χρόνος και μας νίκησε. Πρώτος
ήρθε ο πόνος στη μέση, μια σουβλιά στο πίσω μέρος σαν μαχαιριά που κατάφερε να με
κάνει πρώτα να διπλωθώ στα δύο να μαγκώσω να απλώσω στο κρεβάτι ανήμπορος για
τρεις μέρες. Ύστερα ήρθαν οι πόνοι στα γόνατα, σαν κάποιος είρωνας ρατσιστής να μου
έμπηζε  χειρουργικές  βελόνες  με  την  επιστημονική  ακρίβεια  που  απαιτείτο  για  την
περίσταση  μέσα  στις  επιγονατίδες.  Κι  ύστερα  ήρθε  το  τελειωτικό  χτύπημα.  Εκείνο  το
πρήξιμο  στα  πέλματα  και  στους  αστραγάλους  φτάνει  μόνο  να  καθόσουν  όρθιος  για
περισσότερο από δεκαπέντε λεπτά. Ήταν βέβαιο πως δεν χρειαζόταν πελματογράφημα για
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να ειπωθεί η αλήθεια, η αλήθεια που ήδη γνωρίζαμε. Είχαμε ηττηθεί, ήμασταν κάτι σαν
ελεύθεροι  πολιορκημένοι,  μόνο  που  ήμασταν  πολύ  μεγάλοι,  εξαιρετικά  κουρασμένοι,
υπερβολικά τσακισμένοι, ακραία απογοητευμένοι για επιχειρήσουμε την ηρωική έξοδο, δεν
είχαμε πόλη για να προστατεύσουμε και να μας προστατεύσει με αντίτιμο τη μετονομασία
της  σε  Ιερή,  τελούσαμε  εν  πλήρη  συνειδήσει,  αντίθετοι  κι  αντίθετα  με  το  πνεύμα  της
εποχής, ξέραμε από πού είχαμε ξεκινήσει  και πού θέλαμε να φτάσουμε αφ’ ης στιγμής
ξεκινήσαμε  την  κοινή  μας  πορεία,  οι  προηγούμενες  πράξεις  είχαν  τη  θέση  τους  στο
ντουλάπι της ιστορίας, ανήκαν στη λήθη. 

Τα παιδιά γύριζαν γύρω από τον εαυτό τους, σαν να κυνηγούσαν την αόρατη στα
μάτια των ενηλίκων ―αλλά ορατή, απτή και υπαρκτή στα δικά τους― ουρά, έμοιαζαν κάθε
στιγμή σάμπως να χάνουν την ισορροπία τους, αλλά την τελευταία στιγμή κατάφερναν να
την κρατήσουν, με μια κάποια ρηξικέλευθη θεατρικότητα, θυμίζοντας τους ριψοκίνδυνους
κασκαντέρ δικυκλιστές στο βαρέλι του θανάτου, ένα βάναυσο θέαμα φερμένο από τα βάθη
της ανθρώπινης ύπαρξης, νιώθοντας ηδονή και φόβο και έκπληξη εμπρός στο ενδεχόμενο
του ατυχήματος που κατά πάσα πιθανότητα θα εξελισσόταν σε δυστύχημα. 

«Λοιπόν πως σου φαίνεται η πόλη;» ρώτησα τη γυναίκα μου. Ένιωσα σαν να ήμουν
ένοχος για κάτι που δεν είχα κάνει συνειδητά ή για κάτι που είχα πράξει, αλλά ήταν θολό
και ομιχλώδες, σαν φερμένο από έναν αλλοτινό κόσμο, μια αίσθηση μεταφυσική, κάτι που
δεν υπήρχαν λέξεις ή συνδυασμός λέξεων, ώστε να οριστεί με μια κάποια ακρίβεια, να
επεξηγηθεί, να εξέλθει ένα νόημα. Δεν είχα μοιραστεί μαζί της τις σκέψεις μου, όχι από
εγωισμό ή αδιαφορία, αλλά περισσότερο από κάτι που πλησίαζε τη ντροπή, λίγο πριν την
επαφή με το συναίσθημα,  κάτι σαν ερασιτεχνική εξομολόγηση από έναν ενοχικό αθώο,
ήταν τόσο λεπτή, τόσο κρυστάλλινη, τόσο αληθινή, τόσο εύθραυστη για να υποστεί  ―ναι
θα ήταν μια εικονοποίηση βασανιστηρίων― τις  εξομολογήσεις  ενός ρομαντικού ηλίθιου
παρελθοντολάγνου, που κάποτε είχα υπάρξει.    

«Διαφορετική» απάντησε εκείνη έχοντας αφήσει το βλέμμα της να απλωθεί σαν
δίχτυ προς το σημείο αναφοράς της πόλης, τον κόλπο. Κοίταζε με δυσκολία. Ένας καυτό
αέρας είχε σηκωθεί, λες και προσπαθούσε να κάψει τα πάντα, ενώ εκείνη είχε κλείσει τα
μάτια,  πόσο  όμορφη  έμοιαζε  έτσι  που  κοίταζε  τον  κόσμο  με  μια  δυσκολία  από  τις
χαραμάδες, πόσο ευάλωτη, πόσο ποθητή, έβαλα το μπράτσο μου γύρω από τον ώμο της
και  την  έκλεισα  με  μια  γρήγορη  κίνηση  στην  αγκαλιά  μου,  χώνοντας,  όπως  κάποιος
θρησκόληπτος το φυλακτό μέσα στον κόρφο του, το κεφάλι της πάνω στο στήθος μου,
δημιουργώντας με το άλλο χέρι ένα φυσικό τείχος προστασίας από τη σκόνη. Τα παιδιά
από την άλλη δεν είχαν νιώσει τίποτα. Ο αέρας ήταν σαν μην υπήρχε για εκείνα, δεν ήταν
ευάλωτα σε  τέτοιες  φυσικές  καταστάσεις,  είχαν  άλλωστε όλα χρόνια  μπροστά τους,  να
μεγαλώσουν,  να σκληρύνουν, να γίνουν ενήλικες,  με τα πάθη και τον πόθο να καίει  τα
σκέλια  τους  και  τις  καρδιές  τους,  με  τις  απογοητεύσεις  να  τους  περιμένουν  με  μια
προσμονή γεμάτη αναίδεια στην επόμενη γωνία, με τη συνειδητοποίηση των πραγμάτων,
έτοιμοι  να  πληγωθούν,  να  νιώσουν  εκείνο  το  ξάφνιασμα  που  νιώθει  κάποιος  όταν
αγκυλωθεί από το αγκάθι ενός τριαντάφυλλου, να νιώσουν εκείνο το αρχικό κάψιμο και
ύστερα  μια  μικρή  σταγόνα  αίματος  σαν  να  ήταν  έτοιμη  να  τοποθετηθεί  σε  πλακίδιο
εξέτασης  μικροβιολογικού  εργαστηρίου,  να  αποφασίσουν  ότι  οι  άνθρωποι  είναι
περιορισμένων δυνατοτήτων, και κάποιο εξ αυτών, οι λίγοι, οι πολλοί λίγοι, αυτοί που θα
διαλέξουν  για  τους  συντροφεύσουν  μπορούν  να  κάνουν  την  υπέρβαση,  έχουν  την
ικανότητα και τη διάθεση και σιδερένια θέληση να εξελιχθούν σε κάτι μεγαλύτερο, σε κάτι
που πλησιάζει  την έννοια του θείου, και να αποκτήσουν τιτάνιες ψυχικές δυνάμεις.  Και
εκείνοι οι άνθρωποι θα ήταν οι φίλοι τους οι πραγματικοί, οι εραστές, το άλλο τους μισό. 

«Δηλαδή;»  ρώτησα.  Κοίταζα  για  έναν  ανεξήγητο  λόγο  τα  παπούτσια  μου,
περιεργαζόμουν με την αετίσια ματιά ενός πολύπειρου υποδηματοποιού τη φόρμα τους, το
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πλαστικό που ένωνε τη σόλα με το κυρίως μέρος, τα μπλε κορδόνια που γίνονταν κάπως
πρασινωπά στο φως του  ήλιου,  τα μεταλλικά φιλιστρίνια  που κάποια είχαν  αρχίσει  να
οξειδώνονται από το πέρασμα του χρόνου και την υγρασία τού τόπου μόνιμης κατοικίας
μου, από όπου πέρναγαν τα κορδόνια σαν νωχελικά φίδια που μόλις ξυπνούσαν από τη
χειμέρια νάρκη, τη «γλώσσα» που έμοιαζε με πατάκι, σαν χαλί, με το στρίφωμα που είχε
γίνει από μηχανή, όλες εκείνες οι λεπτομέρειες που τελικά δεν αφορούσαν κανέναν παρά
μόνο τους ειδικούς, και δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η εξωτερίκευση της αμηχανίας μου,
υπήρχε τελικά εξήγηση,  μόνο που αρνιόμουν να αντιμετωπίσω. Η πόλη, η Θεσσαλονίκη
ήταν  δική μου αποκλειστική  υπόθεση.  Θέλω να πω πως οι  αναμνήσεις,  όλα όσα είχαν
συμβεί, όλα όσα είχα πράξει, ήταν κάτι σαν κτήμα μου, δεν υπήρχε η δυνατότητα όσο και
να το ήθελα να το μοιραστώ. Οι δικές μας αναμνήσεις είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν γνωρίζω
με ποιον ακριβώς λειτουργεί ο μηχανισμός της μνήμης και των εμπειριών, αλλά οι ίδιες
εμπειρίες αν μπορεί να υποτεθεί ότι υπήρχαν οι ίδιες ακριβώς εμπειρίες, χωρίς ούτε σε κατ’
ελάχιστη  μεταβολή  τους,  λαμβάνονται  και  αρχειοθετούνται  και  εκτιμώνται  διαφορετικά
από κάθε άνθρωπο. Δηλαδή αν ρωτούσε κάποιος την Αλίκη για τις κοινές μας εμπειρίες, θα
είχε διαφορετική άποψη από τη δική μου. Δεν θα υπήρχε πλήρης ταύτιση, δεν θα ήταν σαν
να θηλύκωναν το αρσενικό με το θηλυκό, θα υπήρχε η εφαπτομένη, αλλά όχι εκείνο το
γεγονός που θα χαρακτηρίζει το εξεταζόμενο αντικείμενο ως ερμητικά κλειστό, αεροστεγές.
Ο τρόπος θα ήταν διαφορετικός. Το ίδιο θα είχε συμβεί για να μην περιοριστώ μόνο στο
συναισθηματικό  ερωτικό  στοιχείο  και  τους  φίλους  που  είχαμε  βρεθεί  και  τώρα  όπως
συμβαίνει τις περισσότερες φορές αν όχι όλες τις φορές είχαμε γίνει κοκκία άμμου έρμαια
στην άμπωτη και την πλημμυρίδα της ζωής και της καθημερινότητας, είχαμε χαθεί σαν να
είχαμε  εξαϋλωθεί  θέλοντας  να  κλέψουμε  τη  δόξα  των  αερικών  ή  έστω  να  την
οικειοποιηθούμε,  είχαμε διασκορπισθεί,  προσπαθώντας να διαφυλάξουμε εαυτούς στον
χρισμένο  χτισμένο  άχραντο  μικρόκοσμό  μας,  τότε  λοιπόν  που  σαν  φοιτητές
προσπαθούσαμε  να  αποκωδικοποιήσουμε  τους  κωδικούς  της  ζωής  ώστε  να  την
ξεκλειδώσουμε, να την κάνουμε περισσότερο κατανοητή, να αντιληφθούμε τους κώδικές
της και τους κανόνες της, τότε που προσπαθούσαμε να λάβουμε τη θέση μας μέσα στην
κοινωνία,  κάτι  σαν  υπογραφή  πρωτοκόλλου  παράδοσης-παραλαβής,  ήταν  κάτι  που  αν
ερωτώμασταν τώρα ή τότε ο καθένας θα είχε τη διαφορετικότητα της θεώρησης, σαν να
κοιτάζαμε όλοι προς το ίδιο σημείο, προς το ίδιο κάτοπτρο, μόνο που ο αντικατοπτρισμός
της άποψης του καθενός μας είχε πέσει στα δίχτυα της ίδιας μεν σκηνής αλλά φερμένη στα
μάτια  μας  μέσα  από  διαφορετικά  κοίλα  ―κάτι  σαν  μαγικός  καθρέπτης― σαν
παραμορφωμένη,  ο  Δημιουργός,  ο  Πλάστης,  ή  έστω  ο  ανθρώπινος  εγκέφαλος  είχε
φροντίσει να μας ξεγελάσει. Ίσως τελικά να ήταν δίκαιο, υπήρχαν αν μη τι άλλο ψήγματα
δικαίου. Ποιο το νόημα της ίδιας της ζωής εάν κινούνταν όλοι, όλη η ανθρωπότητα στο ίδιο
μοτίβο ποιο το νόημα της ύπαρξης αν δεν ήταν διαφορετική στον και για τον καθένα μας;  

«Ήμουν μικρή όταν είχα έρθει για τελευταία φορά. Με τον μπαμπά και τη μαμά»
αποκρίθηκε θλιμμένα. Έκλεισα τα βλέφαρά μου, σαν να ήθελα να διώξω την εικόνα. Εκείνη
την εικόνα και την άλλη που θα ακολουθούσε, σαν το επόμενο καρέ, θέλοντας με κάποιον
απροσδιόριστο τρόπο να την κόψω από το μοντάζ. Κάθε αναφορά στον πατέρα της και τη
μητέρα της ήταν μια μαχαιριά στην καρδιά της. Είχαν χαθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα,
είκοσι  χρόνια  πίσω,  λίγο  μετά  την  αρχή  της  ενήλικης  μνήμης  της,  όταν  εκείνη  ήταν
δεκαεννέα ετών, είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή σε εκείνο τον δρόμο του θανάτου
και της φωτιάς,  ή άλλως σύμφωνα με την επίσημη ονομασία του Εθνική Οδός Αθηνών-
Πατρών. Μια απρόσεκτη κίνηση ενός αγρότη ζαβλακωμένου από τις αγροτικές εργασίες και
το  πύρινο  λιοπύρι  που  σχεδόν  έλιωνε  τη  γη  και  έκανε  καυτό  τον  αέρα,  σαν  να  ήταν
προάγγελος αποκάλυψης, σαν να περίμεναν άπαντες να εμφανιστούν από το βάθος του
ορίζοντα πίσω από τους λόγους που περίκλειαν την πεδιάδα οι τέσσερις καβαλάρηδες που
είχε φανταστεί με το άρρωστο μυαλό του ή το καθοδηγούμενο χέρι του από τις εντολές του
Δημιουργού, που στέγνωνε τον ιδρώτα πριν καλά καλά σχηματιστεί  πάνω στους πόρους
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του δέρματος, οδηγού τρακτέρ από έναν κάθετο αγροτικό δρόμο, μια στιγμιαία αδράνεια, ή
έλλειψη προσοχής και το κακό είχε συμβεί. Η γυναίκα μου, τότε φοιτήτρια στο Παρίσι, ήρθε
με την πρώτη διαθέσιμη πτήση. Όλα τα υπόλοιπα είναι παρελθόν, βαθιά χωμένα δάκρυα,
θυμός, αποδοχή, πίκρα, απογοήτευση, σε ένα μπαούλο μνήμης και αναμνήσεων, που δεν
άνοιγε για κανένα τρόπο, μια αναπότρεπτη εφικτή λήθη, ώστε να μην τρελαθεί. 

Έβαλα πάλι το χέρι μου στον ώμο της. Την έσφιξα εκεί, βύθισα τα ακροδάχτυλά μου
στην μαλακή περιοχή δίπλα στην κλείδα, πριν τον υπερακάνθιο σύνδεσμο, σαν να ήθελα με
κάποιο τρόπο να της μεταβιβάσω τη συμπόνια μου, όχι ότι την είχε ανάγκη, με την έννοια
της προσποιητής δοτικότητας, θέλω να πω πως ήταν δεδομένη η αγάπη μου και η στήριξη
μου, δεν χρειαζόταν αποδείξεις, τέτοιου είδους, ήταν περισσότερο σαν επιβεβαίωση πώς
ήμουν δίπλα της. Ένα σήμα που μεταδιδόταν μέσω το αγγίγματος στην ψυχή. Μια ευγενική
υπενθύμιση,  ένας  άκομψος  όρος  ο  οποίος  χρησιμοποιείται  κατά  κόρον  από  τους
τεχνοκράτες της εποχής μας, ότι ήμουν δίπλα της, όπως πάντα για πάντα, με εκείνο το για
πάντα να τελεί υπό την αίρεση του φυσικού τέλους, ποιος στα αλήθεια ήταν σίγουρος πως
υπήρχε κάτι άλλο μετά το φυσικό τέλος; Ποιος είχε εξέλθει και εισέλθει στη σφαίρα της
ζωής για να ενημερώσει τους παραμένοντες μέχρι νεωτέρας στον πλανήτη; 

«Κατάλαβα»  ψέλλισα.  Δεν  υπήρχε  συνέχεια.  Δεν  υπήρχε  κανένας  λόγος  να
αναφερθώ στην πόλη του παρελθόντος. Δεν υπήρχε σημείο επαφής· καλύτερα έτσι. Ακόμη
κι η ανάμνηση της Λίλιθ ήταν θαμμένη στον λασπερό βυθό της λήθης, μόνο αραιά και πού
όταν τα ρεύματα από την κίνηση της γόνδολας της συγκίνησης τάραζαν τα νερά της λίμνης
των αναμνήσεων έφερναν για ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν ίζημα στα θολά ύδατα μέχρι να
κατακαθίσει και πάλι, μέχρι να θαφτεί, μέχρι την επόμενη φορά που γινόταν όλο και πιο
μακρινή  ως  προοπτική.  Έτσι  και  αλλιώς  ήμασταν  εκεί,  καθόμασταν  στο  παγκάκι,  οι
απόγονοί μας έπαιζαν αμέριμνοι όπως όφειλαν στην παιδική τους ηλικία, περιμένοντας να
αποφασίσει  η  διάθεσή  μας  εάν  θα  κάναμε  μια  θαλάσσια  βόλτα  με  το  καραβάκι  στον
Θερμαϊκό κόλπο ή εναλλακτικά ως άλλη επιλογή θα επιχειρούσαμε τον γύρο της πόλης με
το γνωστό αστικό λεωφορείο της γραμμής που λειτουργούσε ως μαγικό για την εξερεύνηση
της πόλης. 


