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ΚΑΥΤΕΣ ΚΟΤΣΙΛΙΕΣ 

 

Οι κοτσιλιές είναι καυτές και νερουλές, μιλάω γιατί είμαι 

παθός. Είκοσι πέντε χρόνια πριν, το καλοκαίρι που τέ-

λειωνα το λύκειο. Μέσα σε ένα μήνα είχα γίνει τρεις φο-

ρές στόχος μοχθηρών και κακόβουλων πετούμενων του 

ουρανού, δύο πάνω στο σβέρκο και μια –απίστευτο και 

όμως αληθινό!-   στο αριστερό μου μάτι, μέσα απ’ τις  

φώτο γκρέι γυαλούμπες που φορούσα εκείνα τα χρόνια. 

Δεν μπόρεσαν να με προστατεύσουν, όμως ευτυχώς δεν 

έχασα και το φως μου. Μα ήταν τέτοιο το σοκ που για 

καιρό, περπατώντας στο δρόμο, αντί να προσέχω μπρο-

στά μου τις επικίνδυνες λακκούβες και τις κακοτεχνίες,  

κοιτούσα φοβισμένος τα ακροκέραμα των παλιών σπι-

τιών και τα ηλεκτροφόρα καλώδια, κάνοντας τους ανά-

λογους ελιγμούς. Μα αν σε είχαν βάλει στο μάτι, όπου 

και να περπατούσες κινδύνευες. Το ναρκοπέδιο δεν διέ-

θετε λωρίδες διαφυγής. Πάντως η μάνα μου έλεγε πως 

είναι γούρι να σε χέζουν περιστέρια και ίσως να ‘χε δί-

κιο. Έτσι κι αλλιώς, από τότε, δεν ξανάφαγα καυτή κο-

τσιλιά στη μούρη, σημάδι πως η τύχη με είχε εγκατα-

λείψει δια παντός.  

Παρόλα αυτά τα περιστέρια μου είναι συμπαθή γιατί 

ομορφαίνουν την πόλη, ειδικά τις πλατείες. Και σφίγ-

γεται το στομάχι μου κάθε φορά που βλέπω κάποιο πα-

τικωμένο στη μέση του δρόμου με ανοιγμένα τα φτερά,  

έτοιμο να πετάξει, μα δεν πρόλαβε. Μια γκρίζα 

χαλκομανία στην μέση της ασφάλτου, κάτω απ’ τα 

σύννεφα του ουρανού, ανάμεσα σε πολυκατοικίες, 
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αρουραίους και ανθρώπους, όλα γκρίζα και μελαγ-

χολικά. Όλα τόσο όμορφα. 

Τώρα τις καυτές κοτσιλιές τις πετάω εγώ. Είμαι ο μέγας 

κότσιλος του σύμπαντος, ένα γκρίζο πετούμενο του 

ουρανού που μετά από σαράντα τρία χρόνια απουσίας 

στην έρημο επιστρέφω σοφότερος και πλήρης, πετάω 

από πάνω μου τον μαγικό μανδύα, γίνομαι επιτέλους 

ορατός και όποιον πάρει ο χάρος, το πιθανότερο εμένα. 

Το ιστολόγιο αυτό θα περιέχει σύντομα κείμενα 

φαντασίας και πραγματικότητας, με την προϋπόθεση 

ότι θα κατανικηθεί μια έμφυτη τάση για χουζούρι, 

τεμπελιά και ονειροπόληση (εμείς δεν περιμένουμε να 

ξεκουραστούμε μόλις πεθάνουμε). Πρέπει επιτέλους να 

στρωθώ στη δουλειά. Χαρά  και εργασία λοιπόν, και 

πολλές καυτές κοτσιλιές στις μάπες και στα άδεια μας 

κεφάλια.   
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Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 

 

Ήταν στις τελευταίες τάξεις του σχολείου που ακού-

γαμε πρώτη φορά για κάτι  έκπτωτους  βασιλιάδες και  

άνεργους συγκλητικούς, για αόρατους θιάσους και αρω-

ματισμένους  νέους της εποχής, για μακρινές σατρα-

πείες και άλλα παρόμοια. Και όλα αυτά  μας ταρακου-

νούσαν και μας γοήτευαν, έστω και προσωρινά, εμάς 

τους βαριεστημένους περί των σχολικών νέους του 

1988. Κι ας μην τα απαγγέλλαμε σωστά, όπως και κείνη 

η κακομοίρα  η φιλόλογος που τα πετσόκοβε για να τα 

αναλύσει γραμμή προς γραμμή, λέξη προς λέξη και να 

μας διδάξει την περιλάλητη καβαφική ειρωνεία. Αυτό 

μονάχα και τίποτα άλλο. Και κει τέλειωνε η αποστολή 

της.  

Βέβαια, ο ποιητής είχε περισσότερα να μας πει, κι ας μην 

τον  καταλαβαίναμε ακόμα εκείνα τα άγουρα χρόνια. Ή-

ταν και άλλες οι  προτεραιότητες: Μαθηματικά, Φυσική, 

Χημεία, Πανελλήνιες  και ο στρατός ως μια κάποια λύση, 

στο τέλος μιας δύσκολης εφηβείας. Απώλεια, στέρηση, 

μοναξιά, η αδιόρατη λεπτή γραμμή της μαύρης χολής 

όλο και ξεμάκραινε. 

Ο καιρός των εξετάσεων δεν άργησε να έρθει και δίχως 

πολλά πολλά πανηγύρια πέρασα στη Στρατιωτική Σχο-

λή των Ευελπίδων. Πλέον, μια λαμπρή καριέρα -λέγανε- 

ανοιγότανε μπροστά μου και όλοι, συγγενείς και φίλοι, 

βιαζόντουσαν να ευχηθούν «και στρατηγός!» (Μόνο η 

μάνα  σιωπούσε βουρκωμένη). Εμένα, αυτό που μ’ 
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ένοιαζε ήταν ότι θα έφευγα, κι ότι θα είχα κάτι το 

σίγουρο, κι ας γύρναγα σαν τσιγγάνος εδώ και κει, κι ας 

είχα τον κάθε κλαπαρχίδα πάνω απ’ το κεφάλι μου. 

Αργότερα, βλέποντας και κάνοντας. 

Πρέπει να ‘ταν σε κάποια έξοδο, ένα μουντό σαββατιά-

τικο απόγευμα, Φλεβάρης του 1991.  Τριγυρνούσα ά-

σκοπα στο κέντρο, και κάπου στην Πανεπιστημίου,  έξω 

από το «ΡΕΞ», χαζεύοντας ένα πάγκο με βιβλία, το μάτι  

μου έπεσε σε μια συλλογή ποιημάτων του, 154,  που τα 

διάβασα απνευστί –κάπως βιαστικά βέβαια- το ίδιο 

βράδυ.  Ήταν πρωτόγνωρα και αποκαλυπτικά. Ο καθα-

ρός έρωτας απέναντι στο αναπότρεπτο του θανάτου, οι 

μνήμες ενάντια στη φθορά του χρόνου, η μοναχική αξιο-

πρέπεια κατά της κοινωνικής ηθικής, και άλλα τέτοια  

«σωκρατικά», τα ιστορικά του πλέον ερχόντουσαν σε 

δεύτερη μοίρα, και ο ποιητής, ανεπαισθήτως, εμφυσού-

σε μέσα μου  τα «καινά δαιμόνια» που θα συναντούσα 

αργότερα, ξανά και ξανά, σε βιβλία, μουσικές και ταινίες, 

και που με τα χρόνια θα αισθηματοποιούνταν 

«επικίνδυνα», μα και τόσο ευεργετικά,  εντός μου. Όλα 

αυτά τα  «μισοειδωμένα πρόσωπα και  οι αβέβαιες μνή-

μες», σύντροφοι πιστοί για πάνω από μια δεκαετία στις 

άνυδρες βόλτες μου σε Λαμία, Σάμο και Πρέβεζα, και 

στην Αθήνα, και μέχρι την οριστική μου επιστροφή στην 

Πάτρα, στην πόλη που σε ακολουθεί. 

Και η παρέα των μυστικών φίλων με τα χρόνια όλο με-

γάλωνε. Πλάι στον Καβάφη, ο «Ξένος»,  ο «Αλέξης Ζορ-

μπάς», ο Ξανθούλης, «Τα Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά», ο 
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Κουμανταρέας, το «Οδός Πανός», ο Ταχτσής, ο Μίσσιος, 

ο Τσαγκαρουσιάνος και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι. Μα 

και οι παλιοί ρεμπέτες, και ο Χατζιδάκις, και ο Άσιμος,  

ατέλειωτες οι λίστες, και τα όνειρα, που σίγουρα κάποτε 

θα έπαιρναν εκδίκηση, ευεργετικά παυσίλυπα άλλης 

μιας  δίσεκτης ζωής μοναξιασμένης που κάποτε, με τη 

σειρά της  κι αυτή, έλαβε τέλος. 

Σήμερα, λοιπόν, που οι λαμπρές καριέρες ανήκουν στο 

μακρινό και λησμονημένο παρελθόν, που οι αστραφτε-

ρές στολές με τα γαλόνια κλείστηκαν για πάντα στην 

ντουλάπα, σήμερα, λοιπόν, όλα αυτά μοιάζουν τόσο ξέ-

να, σαν ένα ακόμα απ’ τα πολλά τρομακτικά όνειρα που 

έβλεπα όταν ήμουνα μικρό παιδί, μα απ’ όλα το πιο ζω-

ντανό. Στον Ποιητή που μας δίδαξε Ζωή και Τέχνη, εμείς 

τα μακρινά ανίψια και νόθα  τρισέγγονα,  χρωστάμε 

πολλά, μα πιο πολύ το κουράγιο να αντέχουμε και να ελ-

πίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε την μία και μοναδική 

ζωή που ζούμε πιο υποφερτή, λιγότερο οδυνηρή, ενά-

ντια σε κάθε κακιά μοίρα που την προκαθόρισε χωρίς 

καν να μας ρωτήσει. Ακόμη «κι αν δεν μπορείς να κάμεις 

τη ζωή σου όπως τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχι-

στον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις», μας ψιθυρίζει 

διαρκώς με την λεπτή κουρασμένη του φωνή. 

Ένας αρχαίος μύθος λέει ότι, στις αρχές του προηγού-

μενου αιώνα, μέρες 1901 μ.Χ.,  ο ποιητής διερχόμενος 

για Ιταλία, πέρασε και απ’ τα μέρη μας.  Κατακαλόκαιρο 

ήταν, θείος Ιούλιος στα τελειώματα και η  ζέστη πολλή. 

Έμεινε μόνο τρεις μέρες στην πόλη, σε ένα ξενοδοχείο 
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«καθαρώτατο, άνετα επιπλωμένο, και διαθέτει καλή 

κουζίνα», σημείωνε ευχαριστημένος στο ημερολόγιό 

του. Και παρ’ όλη την τρομερή ζέστη, έκανε βόλτες 

στους δρόμους και στις πλατείες και θαύμασε τα αξιοθέ-

ατα, η εντύπωση που αποκόμισε ήταν θετική. Όλα αυτά 

πολύ παλιά, τον καιρό που κι αυτός ήταν νέος ακόμα –

δεν είχε πατήσει τα σαράντα- ταξίδευε κάπου κάπου, 

δεν έγραφε πολύ και κρυβόταν  με συστολή πάντα πίσω 

από τις «άτιμες» τις σκάλες.  

Μα τα χρόνια πέρασαν. Πλέον, δεν τον διαβάζω τακτικά, 

μα κάπου κάπου τον συναντώ,  απόγευμα, λίγο πριν 

σουρουπώσει, γυροφέρνει κι αυτός σε δρόμους και πλα-

τείες, εδώ και κει, όπου λάχει, χωρίς σκοπό, χωρίς προο-

ρισμό και πάντα μόνος. Κάπου κάπου σταματά κάποιον 

πλανόδιο μικροπωλητή, ρωτάει για την ποιότητα των 

παιχνιδιών, μα ποτέ δεν αγοράζει κάτι, για ποιον άλλω-

στε. Όταν κουραστεί κάθεται στην Πλατείας Όλγας, α-

νάβει τσιγάρο και παραγγέλνει διπλό ελληνικό. Σκέτο. Ή 

άλλες φορές, πιο αργά, κάνα ούζο με ξυροκάρπια. Για 

ώρες, κάθεται μόνος και αμίλητος, άγνωστος μεταξύ α-

γνώστων -αυτός ο μέγας- και χάνεται στα δικά του.  Και 

σαν βραδιάσει για τα καλά κατηφορίζει προς το λιμάνι 

και το σταθμό των τρένων και χώνεται  στα σκοτεινά 

δρομάκια πίσω από τα ΚΤΕΛ. Παρά την ηλικία του, 

περπατά γρήγορα και νευρικά,  ρίχνοντας βιαστικές μα 

διαπεραστικές ματιές στους μελαμψούς νέους με τα 

κουρελιασμένα ρούχα και τα πεινασμένα μάτια, ίσως 

κάτι να του θυμίζουν. Εγώ, όσες φορές προσπάθησα να 

τον πλησιάσω και να του μιλήσω –τουλάχιστον ένα 
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ευχαριστώ – δεν τα κατάφερα. Άνοιξε το βήμα του και 

ξεμάκρυνε, δεν ξέρω γιατί, μόνο καμιά φορά ένα ελαφρό 

μειδίαμα ή μια κίνηση του κεφαλιού όλο συγκατάβαση. 

Δεν επέμεινα, δεν ήθελα να γίνω φορτικός και αδιάκρι-

τος. Έτσι κι αλλιώς απεχθανόταν από πάντα  τις πολλές 

συνάφειες και συναναστροφές. Και δεν ξέρω καν που 

μένει. 
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ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΛΓΑΣ 

 

Από χτες έβαλε ζέστες και δεν φυσάει καθόλου. Τα δε-

ντρα στέκονται ακίνητα σαν πεθαμένα, κάποια παιδά-

κια παίζουν ακόμα στις κούνιες, νεαροί κουβεντιάζουν 

στα παγκάκια καπνίζοντας. Ο ήλιος από ώρα κρυμμένος 

πίσω από τις πολυκατοικίες. Το καφενείο έχει λίγο κό-

σμο, η εφημερίδα δεν γράφει τίποτα το σημαντικό, μόνο 

τρεις κηδείες στην προτελευταία σελίδα. Αυτή, γύρω 

στα σαράντα, κάθεται μόνη και καπνίζει αργά. Φοράει 

εφαρμοστό τζιν και μπλούζα καφετιά στο χρώμα των 

μαλλιών της. Είναι όμορφη, σοβαρή και λυπημένη, αξιο-

πρεπής και πλήρης. Το παιδί με το δίσκο της φέρνει το 

ούζο που είχε παραγγείλει. Πίνει μια γουλιά, τραβάει και 

μια τζούρα απ’ το τσιγάρο της και ατενίζει ψηλά την 

τέντα του μαγαζιού. Ένας ξεθωριασμένος σκύλος περ-

νάει βαριεστημένα από δίπλα της  και της κουνάει την 

ουρά. Δεν δίνει σημασία. Συνεχίζει να καπνίζει και να 

πίνει το ούζο της. Κάποια στιγμή χτυπάει το κινητό της, 

το σηκώνει με αγωνία. Ψάχνει τριγύρω χαρούμενη, τα 

μάτια της ζωηρεύουν, βγάζουν μικρές φλογίτσες. Την 

πλησιάζει ένας άντρας στην ηλικία της, αγκαλιάζονται 

και φιλιούνται, γελούν με την καρδιά τους. Ένας πλανό-

διος μουσικός παίζει ακορντεόν και τραγουδά κάποιο 

παλιό ρετρό. Η φωνή του είναι βραχνή και φάλτσα, α-

κούγεται κουρασμένος μα κάνει ότι μπορεί, τα δίνει όλα. 

Όταν τελειώνει το τραγούδι ζητάει μια μικρή βοήθεια. 

Δεν του δίνει κανείς. Φεύγει με σκυμμένο το κεφάλι για 

το επόμενο μαγαζί. Ο ξεθωριασμένος σκύλος τον ακο-
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λουθεί.  Εκείνο το απόγευμα, το γυφτάκι που πουλάει 

τα κόκκινα μπρελόκ δεν πέρασε.  
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ΤΑ ΜΗΛΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΗ 

 

Στις τρεις χτυπά γερά το ξυπνητήρι. Ανοίγει τα μάτια, 

ακούει το βουητό του ανεμιστήρα, τα ξανακλείνει, σφίγ-

γει το μαξιλάρι, γυρνά πλευρό, ξαναγυρνά, τεντώνεται, 

τανιέται, ρίχνει και μια εκκωφαντική πορδή διαρκείας. 

Είναι μόνος, μούσκεμα στον ιδρώτα, μα τουλάχιστον 

κλάνει ελεύθερα. Στο τέλος αποφασίζει να σηκωθεί.  Βα-

ρύς και παρασάνταλος, σάπιος. Τα όνειρα μακάβρια, 

εξουθενωτικά, η τουαλέτα τρία μίλια δρόμος, γεμάτος 

ναρκοπέδια. Μια κατσαρίδα πετάγεται μπροστά του, 

παγώνει και τον κοιτάζει τρομαγμένη –σκέφτεται πως 

έφτασε η ώρα της- κάνει ντρίπλα και την αποφεύγει. 

Σηκώνει το καπάκι της λεκάνης, κλείνει το αριστερό του 

μάτι και σκοπεύει, κατουράει για ώρα και νιώθει ανα-

κούφιση. Στον καθρέπτη πιτσιλιές από οδοντόκρεμα και 

κάποιες ξεραμένες μύξες κρύβουν το θολό του βλέμμα. 

Τα γένια μακραίνουν και ασπρίζουν ασταμάτητα, πρέ-

πει να τα κόψει, ίσως και να τα βάψει, μα τούτη την ώρα 

–την πιο δύσκολη της μέρας- χρειάζεται καφέ και κάτι 

για τον πονοκέφαλο. Η τηλεόραση λέει ειδήσεις, μα δεν 

υπάρχουν νέα πια, τα έχει ξανακούσει, μπορεί σε κάποια 

άλλη ζωή, ίσως και χτες. Την αφήνει να βουίζει. 

Η γκαρσονιέρα είναι υπόγεια, δεν την βλέπει ήλιος ποτέ, 

κι αυτός παρακολουθεί την κωμωδία της ζωής απ’ τον 

φεγγίτη. Κάποιος πετάει τρία σάπια μήλα στο πεζοδρό-

μιο. Μαζεύονται γάτες και τα κοιτάζουν με περιέργεια, 

τα μυρίζουν, τα γλύφουν. Μα οι γάτες δεν τρώνε μήλα, 
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ειδικά τα τρύπια, τα συφοριασμένα. Αυτά ανήκουν μόνο 

στα σκουλήκια τους. 

Ξαναγυρίζει στο κρεβάτι. Για ώρα ακίνητος και άσκε-

φτος, ο ανεμιστήρας σταθερός, κατά πάνω του, πρέπει 

να ψωνίσει, να προλάβει τα μαγαζιά ανοιχτά, τον φούρ-

νο, το σούπερ μάρκετ, το περίπτερο, σίγουρα δεν είναι 

Κυριακή,  είναι όμως απόγευμα και κάνει ζέστη, ο τόπος 

βράζει στους σαράντα και οι ζέστες τον πειράζουν στο 

νευροφυτικό. Τελευταία στιγμή αποφασίζει να σηκωθεί, 

φοράει βιαστικά ένα σορτς και τις παντόφλες και 

βγαίνει έξω. Ψωνίζει, λέει δυο κουρασμένες καλησπέρες 

και  επιστρέφει στο σπίτι με τις σακούλες παραμάσχα-

λα. Η πόλη άδεια, οι πλατείες νεκρές, στους δρόμους ψυ-

χή. Θα κάνει καιρό να ξαναβγεί έξω, δεν υπάρχει σοβα-

ρός λόγος,  μήνας διακοπών, αυτός ξέμεινε πάλι εδώ. Θα 

τσιμπήσει κάτι ανόρεχτα, θα φτιάξει δεύτερο καφέ, θα 

ξαπλώσει πάλι στο κρεβάτι, θα προσπαθήσει να 

διαβάσει κάτι, τελικά θα πάρει το λάπτοπ αγκαλιά για 

θερμοφόρα. Η νύχτα θα μπει σαν κλέφτης απ’ τον 

φεγγίτη και τα σάπια μήλα θα γίνουν πέντε ολοστρόγ-

γυλα φεγγάρια με κρατήρες. Τότε οι γάτες θα εξαφανι-

στούν χωρίς να τα πειράξουν. Αυτά ανήκουν μόνο στα 

σκουλήκια τους, αυτό το είπαμε. Τελικά ίσως βγει και 

λίγο για περπάτημα, το σκέφτεται,  σκέβρωσε τόσες ώ-

ρες στο κρεβάτι. 

Και η νύχτα, φίλε, θα περάσει πάλι όπως-όπως. Το πρώ-

το φως θα κάψει κάποιους ξεχασμένους βρικόλακες με 

κατακόκκινα μάτια και τα σκουπιδιάρικα του δήμου θα 
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αδειάσουνε με κρότο και θόρυβο τους σιδερένιους κά-

δους. Τα σκουλήκια  θα συνεχίζουν να ξεκοιλιάζουν  τα 

χαλασμένα μήλα. Δεν θα μείνει τίποτα. Μόνο  φλούδες 

και κοτσάνια.    
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ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΗ 

 

Στον Γιάννη Βαΐτσα 

Φίλε, τα χρόνια πέρασαν και η καρδιά μας γέρασε. 

Μίσθια δουλειά, σωροί χαρτιών, συναλλαγές, φριχτές 

ανταποδόσεις, έγνοιες μικρές και λύπες μας εκούρασαν, 

θολώσανε τα μάτια και ο νους μας. Λειώσαμε και τε-

λειώσαμε σαν στήλες στα γραφεία, ανδρείκελα της μοί-

ρας ξεχασμένα, με αισθήσεις διάχυτες και σώμα τρύπιο, 

φαγωμένο που στη θύμιση πονά. Νύχτα αξημέρωτη υ-

πήρξε η ζωή μας που η αγάπη άργησε, προσπέρασε, δεν 

έφτασε ποτέ. Τίποτα πλέον φίλε δεν μας σώνει. Όπου κι 

αν πάμε, βαριά σκιά σαν σύννεφο θα μας ακολουθεί. 

Γιατί είχαμε την κακιά την ώρα μέσα μας. Ρηγάδες που 

πολέμησαν για ανύπαρχτα βασίλεια, τώρα γυρίζουμε 

στα ακάθαρτα του δρόμου με τα φτερά σπασμένα, μάτι 

θολό και βήμα τσακισμένο, ωχροί, λεροί κι ασήμαντοι, 

καθένας μόνος του κι από άλλο δρόμο. Τόσο νέοι που 

φτάσαμε ως εδώ, τόσο γρήγορα, γιατί βιαστήκαμε, δε 

μάθαμε, δε ρωτήσαμε, κανέναν, σ’ αυτό το έρημο νησί 

στο χείλος της αβύσσου,  στο φθονερό καταφύγιο, σέρ-

νοντας μαζί την αιώνια πληγή. 

Το ξέρεις φίλε πια καλά, όταν οι άνθρωποι θέλουν να σε 

πονέσουν σκαρφίζονται χιλιάδες τρόπους. Πέταξε το ό-

πλο μακριά και τρέξε, σωριάσου πρηνής, φυλάξου από 

τα γύναια και το μαστροπό λαό, τα χάχανα του κόσμου 

μη σε αγγίζουν. Φυλάξου απ’ όλους, κι από μένα που σου 

ιστορώ. Μόνο τα όνειρά σου κράτησε σφιχτά στην α-
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γκαλιά σου, μην τα προδίδεις, των άλλων, των πολλών, 

των συνετών νοικοκυραίων δεν είναι τόσο ωραία.  

Και να γράφεις φίλε, να ταξιδεύεις. Εμείς δεν έχουμε άλ-

λο τρόπο, δεν έχουμε άλλη γη. Δικά μας παιδιά οι λέξεις, 

απ’ το αίμα και απ’ το σπέρμα μας βγαλμένες. 
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ΤΥΧΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

 

Μνήμη Μάνου Λοΐζου 

Ένα μεσημέρι κάποιου σκουριασμένου μακρινού καλο-

καιριού τον συνάντησε τυχαία στο περίπτερο μέσα σ’ 

ένα βιβλίο και σε μια φωτογραφία. «Κοίτα που μ’ έβαλε 

ο φίλος μου» του παραπονέθηκε και χαμογέλασε πικρά 

(το χαμόγελό του ήταν πάντα πικρό). Έδωσε το λιγοστό 

χαρτζιλίκι του που το μάζευε καιρό, τετρακόσιες δραχ-

μές ίσα-ίσα και το πήρε. Μέχρι εκείνη τη μέρα γνώριζε 

μόνο τα τραγούδια του, τα άκουγε και σιγοτραγου-

δούσε. «Υπομονή»  του ψιθύριζε εκείνος, όλα περαστικά 

είναι. Ένα μικρό νησί μέσα στη θάλασσα της λύπης. Μό-

λις το διάβασε πειράχτηκε, μικρό παιδί ακόμα στα δεκα-

τρία, μα κατάλαβε, αμέσως τον ένιωσε για συγγενή του. 

Το βλέμμα της μαύρης χολής. Μετά από λίγα χρόνια έ-

φυγε απ’ το σπίτι και άλλαξε πουκάμισο, άλλαξε ζωή. 

Στην βιασύνη του τον ξέχασε. Εκείνος όμως όχι. Τον εί-

δαν μετά από καιρό πάλι κοντά σε κείνο το περίπτερο 

και τον γύρευε. Ήθελε να τον ευχαριστήσει μα δεν τον 

βρήκε. Όταν κουράστηκε να ψάχνει κάθισε στο απένα-

ντι καφενείο και άναψε τσιγάρο. Ήπιε πολύ ούζο και με-

θυσε. Κάτι άρχισε να σιγοψιθυρίζει, έναν παλιό σκοπό, 

όχι δικό του, σφύριζε ρυθμικά και χαμογελούσε με κέφι. 

Άρχισαν να τον τρώνε τα δάχτυλα, μα δεν είχε μαζί του 

την κιθάρα να παίξει. Όμως τουλάχιστον χαμογελούσε 

με κέφι. Μόλις βράδιασε του είπανε πως είναι αργά –

είχε μείνει τελευταίος- και το μαγαζί πρέπει να κλείσει. 
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Δεν είπε τίποτα. Σηκώθηκε σιωπηλός, πλήρωσε και χά-

θηκε στο σκοτάδι. Δεν ξαναφάνηκε από τότε. 

(Τον περιμένει χαμογελαστός στην είσοδο. Μέσα γιορ-

τάζουν τον ερχομό του παλιοί φίλοι, οι γονείς, αγαπη-

μένοι συγγενείς και κάποιοι αρχαίοι σοφοί. «Καλώς τονε 

κι ας άργησε! Τι σου ‘λεγα, μικρέ; Λίγη υπομονή ήθελε.») 
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ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ 

 

Περιφρονώ τις συνήθειες των πολλών, την λογική του 

κράτους και την ηθική των συγγενών μου. Αγαπώ με 

πάθος τους κυνηγημένους, τους ανορθόδοξους και τους 

αναθεωρητές. 

                                                                               Μ.Χ. 

Μόλις τέλειωσα το τελευταίο τεύχος του ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ 

αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον Μάνο Χατζιδάκι. Αν έλε-

γα ότι το διάβασα μονορούφι θα ήταν ψέμα. Τετρακό-

σιες και περιπλέον σελίδες δεν διαβάζονται μονορούφι. 

Ο Νίκος Γκροσδάνης, επιμελητής του αφιερώματος, έκα-

νε θαυμάσια δουλειά με αγάπη και έρωτα για τον μεγά-

λο Έλληνα. Αν και άλλες φορές στο παρελθόν το «Οδός 

Πανός» έχει κάνει αφιερώματα στον Μάνο Χατζιδάκι, 

αυτό νομίζω είναι το καλύτερο. Και στα εκατό χρόνια 

από τη γέννησή του θα είναι ακόμη καλύτερο! Ο Γιώρ-

γος Χρονάς θα θυμάται και θα ξαναθυμάται τον Μεγάλο 

μας Ερωτικό που όχι άδικα στιγμάτισε τόσους ανθρώ-

πους που τον γνώρισαν προσωπικά, αλλά και πολλούς 

άλλους που «απλά» άκουσαν τις μουσικές του ή διάβα-

σαν τα γραφτά του. Γιατί ο Μάνος δεν υπήρξε απλά ο 

μεγαλύτερος Έλληνας συνθέτης ή ένας μελωδιστής πα-

γκόσμιας κλάσης. Πάνω απ’ όλα ήταν ένας προοδευτι-

κός διανοούμενος, πρόσωπο δημόσιο με συνεχείς πα-

ρεμβάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. 

Και δεν μάσαγε τα λόγια του. Εκατό χρόνια μπροστά 

από την εποχή του, ντόμπρος και σταράτος, άντρας 
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χίλια τα εκατό, σίγουρα πολύ περισσότερο απ’ όσους 

κατά καιρούς ασήμαντους και πλέον ξεχασμένους τον 

χλεύασαν και τον λοιδόρησαν οι έρμοι, όχι βέβαια για 

την εργασία του, ούτε για τις ιδέες του αλλά γιατί απλά 

αγάπησε τολμηρά και παράφορα το ανδρικό νεανικό 

σώμα, όπως ένας Σωκράτης ας πούμε ή ένας Ντα βίντσι, 

ή ένας Καβάφης και τόσοι άλλοι σπουδαίοι άντρες. Από 

καμιά εποχή δεν έλειψαν οι «τα φαιά φορούντες» ηθικο-

λόγοι, μέτριοι σε όλα τους, βρωμεροί και τρισάθλιοι,  

κομπλεξικοί, καβατζωμένοι στην δήθεν οικογενειακή 

τους θαλπωρή και στην ακόμα πιο δήθεν επαγγελμα-

τική τους καταξίωση. Όλοι αυτοί οι άτριχοι πίθηκοι που 

με τα ατροφικά τους εγώ στέκονται  κατά καιρούς τρο-

χοπέδη στην πρόοδο του ανθρώπου. Μα η ιστορία προ-

χωράει μπροστά με τις εξαιρέσεις, τους ελάχιστους, 

τους προορισμένους. Και ένας από αυτούς υπήρξε και ο 

μέγιστος Μάνος Χατζιδάκις. Ένας Έλληνας σοφός, εφά-

μιλλος των αρχαίων, και Μεγάλος Ερωτικός που όπως 

είχε γράψει και ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος είναι ανα-

ντικατάστατος. Η απουσία του στοιχίζει στην Ελλάδα 

της κρίσης, της αναξιοπρέπειας και της Χρυσής Αυγής, 

στην Ελλάδα της διαρκούς ξεφτίλας, στερημένη από 

ελεύθερες φωνές, από πραγματικούς διανοούμενους με 

θερμή καρδιά και ψυχρό κεφάλι. Που όταν πρέπει δεν 

θα μασήσουν τα λόγια τους ή δεν θα σιωπήσουν. Δεν θα 

δειλιάσουν. 

Μα για μένα ο Μάνος Χατζιδάκις δεν υπήρξε μόνο ο 

μεγαλύτερος Έλληνας του εικοστού αιώνα ή απλά  ο πιο 

τρανός μελωδιστής του κόσμου,  αλλά και κείνο το μα-
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κρινό τρεμάμενο αστέρι του βοριά που φωτίζει το δρό-

μο μου τα βράδια, όποτε γυρνάω κουρασμένος σπίτι με-

σα από σκοτεινά και κακοτράχαλα δρομάκια της μονα-

ξιάς και του έρωτα. Πάντα μόνος και λίγο πριν να φέξει. 
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ΠΕΡΑΙΑΣ 

 

Με τον τρόπο του Γιώργου Χρονά 

Μόλις σκοτείνιασε τράβηξαν για το λιμάνι 

ο Νικηφόρος 

ο Σαρλώ 

ο Άσιμος 

ο Βελουχιώτης 

ο οξυγονοκολλητής από τη Βηρυτό 

η Νάταλι Σμιθ 

ο Ντρες 

η Λιάνα Τεκίλα 

ο Σωκράτης 

ο Μάνος 

και  

ο Μάρκος ο Βαμβακάρης 
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Σ’ ΕΝΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΙΑΣ 

 

Μνήμη Μένη Κουμανταρέα 

Ήταν το 1997 που για πρώτη φορά έπεσε στα χέρια μου 

βιβλίο του. Εκείνον τον καιρό υπηρετούσα σ’ ένα νησί 

του Αιγαίου, πλάι στην Τουρκία, σ’ ένα στρατόπεδο 

πραγματικά στην άκρη του κόσμου. Ο διοικητής, ανίκα-

νος και παρανοϊκός -κατά τ’ άλλα ευσεβής χριστιανός 

και αριστερός ψάλτης στην εκκλησία του διπλανού 

χωριού- φώναζε ότι του πριονίζουμε την καρέκλα και ο 

Ταξίαρχος, πάντα ετοιμοπόλεμος, παρίστανε σε κουκλο-

θέατρο τον Μέγα Ναπολέοντα. Τα πράγματα λοιπόν 

ήταν ζόρικα, όχι μόνο για τους φαντάρους, αλλά και για 

τους μόνιμους, και για μένα φυσικά, φέρελπις τότε αξι-

ωματικός, στην αρχή της καριέρας του, που παρ’ όλη τη 

σκληρή μου ψυχολογική προετοιμασία από τη Σχολή 

Ευελπίδων -τη μεγάλη του γένους σχολή, όπως μας 

λέγανε τότε για να καμαρώνουμε και να παρηγοριόμα-

στε- άντεχα και δεν άντεχα. Στα είκοσι πέντε σου χρόνια 

τα πράγματα είναι δύσκολα έτσι κι αλλιώς.  

Στην πρώτη μου άδεια απ’ το νησί, μπαίνοντας σ’ ένα 

κεντρικό βιβλιοπωλείο της Αθήνας, έπεσα πάνω στον 

«ΩΡΑΙΟ ΛΟΧΑΓΟ», βιβλίο του Μένη Κουμανταρέα ,που 

ήταν λογικό ο τίτλος του να με τραβήξει σαν μαγνήτης, 

παρ’ όλο που ακόμα δεν ήμουν ούτε ωραίος ούτε 

Λοχαγός, έτρεφα πάντως βάσιμες ελπίδες πως κάποτε 

θα γινόμουν κι απ’ τα δύο. Το ίδιο βράδυ κιόλας διάβα-

σα το βιβλίο απνευστί και ένιωσα πραγματικά συμπόνια 
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και κατανόηση για κείνον τον παλιό μου συνάδελφο  

που σε πιο δύσκολους καιρούς απ’ τους δικούς μου 

ταλαιπωριόταν κι αυτός, τριγυρνώντας στους σκοτει-

νούς και πολυδαίδαλους διαδρόμους των Υπηρεσιών, 

ψάχνοντας να βρει το δίκιο του. Μα οι εξουσίες πάντοτε 

ήταν, είναι και θα είναι πανίσχυρες, δεν θα χαμπαριά-

ζουν από δικαιοσύνη, το άτομο απροστάτευτο και μόνο, 

και ο χρόνος θα περνάει ανεπιστρεπτί, και ο ωραίοι 

Λοχαγοί θα κουράζονται, θα τσακίζουν και θα σπάνε. 

Αυτός νομίζω είναι και ο πιο σημαντικός άξονας των 

ιστοριών του Κουμανταρέα, η φθορά του αδυσώπητου 

χρόνου και η τελική παραίτηση. Έτσι κι αλλιώς, το να 

ζεις είναι δύσκολο πράγμα, κουράζει.  

Όμως, από κείνη την πρώτη ανάγνωση κατάφερα να 

συλλάβω μόνο αυτή τη την συνιστώσα του έργου, την 

καφκική. Πολύ αργότερα που θα το ξαναδιάβαζα, έχο-

ντας αποκτήσει και τις ανάλογες ανησυχίες, θα με άγγι-

ζε και ο άλλος του άξονας, η λανθάνουσα δηλαδή επιθυ-

μία και η σύγχυση των συναισθημάτων του ηλικιωμέ-

νου δικαστή για τον νεαρό αξιωματικό, μα και αυτό ειδι-

κά το απαράμιλλο υπαινικτικό ύφος του συγγραφέα  –

τα «κρυμμένα» που θα έλεγε και ο Καβάφης- που θα το 

συναντούσα αργότερα και σε άλλα κορυφαία του έργα. 

Μα τα χρόνια πέρασαν όπως περνούν, γρήγορα και 

άτσαλα, κι εγώ, για άλλη μια φορά,  άλλαξα πουκάμισο. 

Από χρόνια πλέον οι στολές και τα γαλόνια είναι παρελ-

θόν, ξεφτισμένη ανάμνηση μιας δίσεκτης και μοναξια-

σμένης νιότης, που δεν νοσταλγώ και ιδιαίτερα. Η γνω-
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ριμία μου όμως με τον Μένη Κουμανταρέα υπήρξε 

καθοριστική. Αυτός, αλλά και άλλοι σπουδαίοι ποιητές 

και συγγραφείς, όπως ο Καβάφης, ο Καμύ, ο Ξανθούλης, 

ο Χρονάς και ο Τσαγκαρουσιάνος, που ευτυχώς γνώρισα 

έγκαιρα, καθόρισαν τόσο την ηθική μου, όσο και την 

αισθητική μου, παίρνοντας κουράγιο να σκάψω μέσα 

μου και να βρω τον αληθινό μου εαυτό, χωρίς ντροπές 

και περιττές μεταμέλειες που θα ‘λεγε κι ο Ποιητής. Και 

γι’ αυτό τους ευγνωμονώ.  

Ο  Μένης Κουμανταρέας είναι σημαντικός συγγραφέας, 

επιδραστικός για τις γενιές του μέλλοντος που θα 

‘ρθουν.  Μέσα στα γραφτά του βάζει όλη του την αλή-

θεια, όλο του το είναι, δεν κοροϊδεύει τον αναγνώστη, 

δεν παίζει παιχνίδια μαζί του, δεν αστειεύεται. Με το 

αίμα του και το σπέρμα του γράφει. Όπως και πρέπει.  
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Ο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 

 

Την τραγωδία πρέπει να την ζεις και όχι να την παίζεις                                                                                                       

Ζαν Ζενέ 

Είχαν περάσει είκοσι χρόνια από τότε που έφυγε και δεν 

ξαναγύρισε. Τον έψαχνε κάθε βράδυ στις πλατείες και 

τα σκοτεινά σοκάκια, στις πιάτσες των ταξί, στα ουζερί 

και στα καφενεία, εκεί που οι γέροι παίζουν τάβλι, στα 

μπουρδέλα και στα κωλόμπαρα που βρωμάνε πατσουλί 

και ξεραμένα χύσια, στις ταβέρνες με τα παλιά κρασο-

βάρελα που στο βάθος τους ακούς λυπητερά ταξίμια  

μπουζουκιών και υγρές ραγισμένες φωνές. Παντού. Και 

στα λιμάνια τον έψαχνε, στα τρένα, στους σταθμούς και 

στις κρυψώνες που οι αλήτες παίζουν κλέφτες κι αστυ-

νόμους. Κάπου κάπου πέρναγε και απ’ την παλιά του 

γειτονιά, το σπίτι τους από χρόνια γκρεμισμένο. Κανείς 

δεν ήξερε, όλοι είχαν από τότε να τον δουν, τον είχανε 

ξεχάσει. Πρέπει να έχει πεθάνει, είπαν, μα δεν τους πί-

στεψε και η ξεραμένη μουσμουλιά της αυλής χαμογέ-

λασε πικρά. Στο τέλος, όταν κουράστηκε να ψάχνει, εκεί 

στη μέση της μεγάλης πλατείας –η χοντρή κυρία με τον 

μπόμπο της κοιτούσαν τρομαγμένοι- λούστηκε με το 

μπιτόνι της βενζίνης και άναψε τσιγάρο. Ιούλιος μήνας 

ήταν, στα τελειώματα. Είχε γενέθλια και η ζέστη πολλή. 
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ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

 

Ο άνθρωπος είναι κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί                                                                                                           

Φρ. Νίτσε  

Στην παλιά εποχή, λέει ο μύθος, τα γένη των ανθρώπων 

ήταν τρία, το αρσενικό, το θηλυκό και το ανδρόγυνο. Εί-

χαν σώμα στρογγυλό, τέσσερα χέρια και τέσσερα πόδια, 

και ένα κεφάλι με δύο πρόσωπα, το ένα απέναντι απ’ το 

άλλο. Ήταν τότε οι άνθρωποι φοβεροί και τρομεροί και 

με μεγάλη έπαρση, τόλμησαν ακόμα και με τους θεούς 

να τα βάλουν. Οι θεοί σκέφτονταν τι έπρεπε να κάνουν 

μα δεν έβρισκαν λύση. Δεν ήθελαν ούτε να τους αφανί-

σουν εντελώς, όπως έκαναν με τους Γίγαντες –θα 

έχαναν τις τιμές και τις θυσίες τους- ούτε όμως και να 

τους αφήσουν να παρεκτρέπονται. Τότε είπαν να κό-

ψουν τον καθένα στη μέση και έτσι, ασθενέστεροι και 

πολυπληθέστεροι, θα τους ήταν πιο χρήσιμοι. Από τότε 

κάθε άνθρωπος, με σύμμαχο τον Έρωτα, ψάχνει να βρει  

το άλλο του μισό, να ενωθεί μαζί του και να ξαναγίνει 

δυνατός. Μα όπου και να κοιτάξεις ραγιάδες, υποκριτές 

και σκλάβοι, εθελόδουλοι και κακοί ηθοποιοί και οι θεοί 

είναι πλέον πολύ προσεκτικοί, διαρκώς τους ξεγελάνε. 

Όσο και να ψάχνουν, δεν πρόκειται να βρουν το άλλο 

τους μισό.  

Εκεί τελειώνει ο αρχαίος μύθος που ως συνήθως δεν 

λέει όλη την αλήθεια. Έτσι, από την μεγάλη σφαγή  κά-

ποιοι γλύτωσαν, κρυμμένοι στα υπόγεια σκοτάδια, και 

παρέμειναν ολόκληροι. Οι θεοί ακόμη και σήμερα αγνο-
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ούν την ύπαρξή τους, έτσι κι αλλιώς είναι λιγοστοί, απ’ 

αυτούς δεν κινδυνεύουν. Είναι αυτοί που δεν έχουν ανά-

γκη τον έρωτα, γνωρίζουν την απάτη και φυλάγονται. 

Έτσι ζουν ολομόναχοι και δυνατοί μέσα στα σκοτάδια, 

απ’ τον κόσμο μακριά. Μα όλο και λιγοστεύουν αυτοί. 

Όλο και λιγοστεύουν. 
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ΝΤΟΥΠ 

 

Είχε βραδιάσει για τα καλά, μεσάνυχτα και κάτι. Γυρ-

νούσα σπίτι απ’ τον δρόμο της παραλίας, το είδα μπρο-

στά μου ξαφνικά. Ξαπλωμένο στη μέση του δρόμου, ζα-

λισμένο απ’ το χτύπημα,  δεν μπορούσε να κάνει βήμα, 

ούτε και  να καταλάβει  τι του είχε συμβεί. Ήταν μικρό, 

κατάμαυρο και λίγες στιγμές πιο πριν κλωτσούσε 

πετρίτσες πλάι στο κύμα. Άκουσε τη μαμά του να το 

φωνάζει, θέλησε να περάσει τον δρόμο πάλι, να βρεθεί 

κοντά της, δεν πρόλαβε. Τώρα είναι σωριασμένο στο 

δρόμο καταμεσής, άχνα δεν βγάζει. Απ’ τα μάτια του 

τρέχουν αίματα, μα με όσες δυνάμεις του έχουν απομεί-

νει σηκώνει το κεφαλάκι του και την κοιτάζει με απορία. 

Παραδίπλα τα αδέρφια του αμέριμνα παίζουν και γε-

λούν. Το είδα κάπως αργά, δεν πρόλαβα να φρενάρω. 

Πρόσεξα τουλάχιστον να μην το πατήσω. Όμως την ώρα 

που πέρναγα από πάνω του άκουσα ένα «ντουπ». 

Κοίταξα πίσω στον καθρέφτη. Δεν φαινόταν τίποτα. 

Μόνο μια κόκκινη λίμνη. 
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ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΙΛΙΑΝΙ 

 

Χτυπήθηκε απ’ τον θάνατο                                                                                  

την στιγμή της δόξας  του 

Οι γυναίκες του Μοντιλιάνι είναι γυμνά αερικά με 

στόματα μικρά και άδειες κόγχες. Το βλέμμα τους πάντα 

μελαγχολικό, καρφώνει το άπειρο. Τους αρέσει μόνο να 

ξαπλώνουν νωχελικά σαν τις γατούλες και να χαϊδεύ-

ονται. Ο Αμεντέο κάθεται στο μπαρ και τις χαζεύει. Πα-

ραμένει ακόμα ανυπάκουος, ταραξίας και αδέκαρος. Πί-

νει αψέντι και διαβάζει Νίτσε, βήχει δυνατά και κάπου 

κάπου ξερνάει μαύρο σαπισμένο αίμα. Η Ζαν στέκεται 

δίπλα του. Τον παρακαλεί να προσέχει την υγεία του, 

«μην πιεις άλλο», του λέει. Κρατάει τρυφερά τα χέρια 

του και  χαϊδεύει τα όμορφα μακριά του μαλλιά. Αυτός 

πίνει άλλη μια γουλιά απ’ το πράσινο δυναμωτικό του  

και της χαμογελά με αθωότητα. «Όταν γνωρίσω την 

ψυχή σου, θα ζωγραφίσω και τα μάτια σου», της λέει 

και  η τυφλή Ζαν κοκκινίζει από ντροπή. 
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Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Την πρωτοείδε καθισμένη στα σκαλοπάτια, έξω απ’ το 

σπίτι της, μαζί με τη φίλη της. Χτενίζανε τις κούκλες 

τους και τις μαλώνανε αυστηρά για κάποια αταξία τους. 

Αυτός βοηθούσε τους γονείς στη μετακόμιση, κουβα-

λούσε τα μικροπράγματα. Ο πατέρας του στρατιωτικός, 

είχε πάρει πάλι μετάθεση. Πέρασε από μπροστά τους 

και τις χαιρέτησε, μα αυτές δεν καταδέχτηκαν να του μι-

λήσουν. «Είναι ψηλομύτες!», σκέφτηκε. 

Του άρεσε πολύ και της έγινε κολλιτσίδα. Ήταν όλο κόν-

ξες και νάζια και δεν ήθελε να κάνει παρέα μαζί του, μα 

ούτε και με τα άλλα αγόρια τις γειτονιάς έπαιζε. Προτι-

μούσε τις φίλες της και πιο πολύ εκείνο το  αγοροκόρι-

τσο που όλα τα παιδιά το τρέμανε, ακόμα και τα πιο με-

γάλα. Όλο μαζί τις έβλεπες, στο κυνηγητό, στο σκοινάκι, 

στις κούκλες. Ήταν αχώριστες. Αυτός έπαιζε με τα άλλα 

αγόρια μπάλα, πόλεμο, κάποιες φορές ανάβανε τα αίμα-

τα, τσακωνότανε και λίγο. Μα αυτή την αγαπούσε, ας ή-

τανε στριμμένη, κι ας μη του έδινε σημασία. Και ζήλευε 

πολύ που την έβλεπε συνέχεια με κείνο το αγοροκόρι-

τσο. 

 Ένα απόγευμα που καθόταν μόνη της στα σκαλοπάτια 

βρήκε το θάρρος και της το ‘πε. Ναι, την αγαπούσε πο-

λύ, όταν θα μεγαλώνανε θα  την παντρευότανε. Είχε γί-

νει κατακόκκινος απ’ την ντροπή του και έτρεμε ολό-

κληρος. Παρ’ όλα αυτά, την κοίταξε κατάματα και της έ-

πιασε τα ολόλευκα χεράκια της. Πάνω στην ταραχή του 
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προσπάθησε να της δώσει και ένα φιλί στο μάγουλο, μα  

αυτή πρόλαβε και τραβήχτηκε. Θύμωσε. Τον απείλησε 

ότι θα τα πει όλα στους γονείς της. Έτσι κι αλλιώς ήταν 

ήδη αρραβωνιασμένη, ερχόταν δεύτερος, του είπε με κα-

κία. Με τη φίλη της θα παντρευόταν, αργότερα, όταν θα 

τέλειωναν το σχολείο, όχι με κείνον που ήταν τόσο ά-

σχημος και κοντόχοντρος, σωστό γιουβαρελάκι. Το εί-

χανε πει και στους γονείς τους. «Έχουμε φιληθεί κιό-

λας. Εσύ ζουμπά έχεις φιλήσει κορίτσι;», τον ειρωνεύτη-

κε και έβαλε τα γέλια. Είχε μείνει άγαλμα, δεν μπορού-

σε να καταλάβει. Δεν πρόλαβε καν να τις ζητήσει κά-

ποιες εξηγήσεις ή έστω να τις αστράψει ένα χαστούκι, 

αυτό θα τις άξιζε. Είδε από μακριά το αγοροκόριτσο να 

πλησιάζει βιαστικά προς το μέρος τους, φοβήθηκε και 

το ‘βαλε στα πόδια. Έκανε πολλές μέρες να ξαναβγεί στη 

γειτονιά. 

Κάποτε, ο πατέρας είπε ότι έπρεπε να φύγουν πάλι για 

κάποια άλλη  πόλη μακρινή. Η κατάρα της αράχνης. Έ-

κλαψε πολύ. Της είπε τα δυσάρεστα, μα δεν την ένοιαξε 

καθόλου. «Καλά να πάθεις», του είπε γελώντας. Της ζή-

τησε τουλάχιστον μια φωτογραφία για να τη θυμάται, 

μα κι αυτή του την αρνήθηκε. Την μίσησε πολύ. Ήθελε 

να πεθάνει, να την σκοτώσει, να την κάνει χίλια κομμά-

τια, να της κόψει το κεφάλι με το σπαθί του και να το 

δώσει στους φίλους  του να παίζουν μπάλα. Μα ήταν βέ-

βαιος πως και τότε αυτή θα γελούσε μαζί του, καρφί δεν 

θα της καιγόταν. 
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Τώρα, μετά από είκοσι χρόνια, ξανάβλεπε το πρόσωπό 

της στην εφημερίδα. Φαινόταν ανέμελη κι ευτυχισμένη, 

όπως τότε. Ίδιο βλέμμα, ίδιο χαμόγελο, ακόμη και το 

χτένισμά της ολόιδιο είχε μείνει. Παραδίπλα ο άντρας 

της και στην αγκαλιά κρατούσε το γιο της μωρό ακόμα. 

Το αγοροκόριτσο έλειπε από τη φωτογραφία.  

Την αναγνώρισε αμέσως, προτού καν διαβάσει το όνομά 

της, στο ρεπορτάζ που ακολουθούσε. Σκοτώθηκε το 

προηγούμενο βράδυ σε τροχαίο, έγραφε. Επί τόπου. Ο 

άντρας της χαροπάλευε στην εντατική κάποιου κρατι-

κού νοσοκομείου. Το παιδί της ήταν σώο και αβλαβές, 

δεν είχε πάθει τίποτα. «Λόγω της σφοδρότητας της σύ-

γκρουσης, το κεφάλι αποκολλήθηκε απ’ το σώμα, έσπα-

σε το παρμπρίζ και…» 

Δεν ήθελε να διαβάσει άλλες λεπτομέρειες. Έκοψε 

προσεκτικά την μικρή  φωτογραφία, τη δίπλωσε και τη 

φύλαξε στο πορτοφόλι του. 
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Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

 

Είχε βαρύνει απ’ το φαγητό και χάζευε στην τηλεόραση 

τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας. Σήμερα έμεινε σπίτι, 

δεν πήγε πουθενά όλη μέρα, ούτε για ένα καφέ. Χρειαζό-

ταν ξεκούραση. Αύριο ξεκινούσε άλλη μια δύσκολη βδο-

μάδα. 

Χτες γιορτάσανε μέχρι αργά όλοι μαζί -γονείς, αδέρφια, 

πεθερικά- στην κοντινή ταβέρνα. Από απλός ταμίας 

γινόταν υπεύθυνος δανείων, δεν ήταν δα και μικρό 

πράγμα. Δούλευε στην τράπεζα κοντά τέσσερα χρόνια 

και οι ικανότητές του επιτέλους αναγνωρίζονταν. Δεν 

τον ένοιαζαν οι  παραπάνω ώρες της δουλειάς, ούτε οι 

περισσότερες ευθύνες. Ήταν τριάντα χρονών και λα-

μπρές προοπτικές καριέρας ανοίγονταν πλέον μπροστά 

του. 

«Πω, πω, τι πράγματα είναι αυτά; πάει, χάλασε ο κό-

σμος», σχολίαζε έκπληκτη η πεθερά του, με το φρύδι της 

διαρκώς σηκωμένο και ύφος τριακοσίων και βάλε καρ-

διναλίων. Το ρεπορτάζ έδειχνε κάποιες γυναίκες χωρίς 

πρόσωπο και γδαρμένη τη φωνή να περιγράφουν το οι-

κογενειακό τους δράμα. Παραδίπλα τα παιδιά τους, με 

σβησμένα πρόσωπα κι αυτά, έκλαιγαν τρομαγμένα. Η 

κοινή γνώμη για άλλη μια φορά παρακολουθούσε σοκα-

ρισμένη την κτηνωδία της ανθρώπινης φύσης, σχολίαζε 

η παρουσιάστρια του καναλιού. «Μα υπάρχουν τέτοια 

τέρατα που δέρνουν τις γυναίκες και τα παιδιά τους;» 

συνέχισε η πεθερά να απορεί. Ο άντρας της, σιωπηλός, 
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τακτοποιούσε τα κούτσουρα στο τζάκι  και η φωτιά κά-

θε τόσο όλο και δυνάμωνε. Η κοπέλα κρατούσε τρυφερά 

το χέρι του αρραβωνιαστικού της και χαμογελούσε με 

ότι κι αν έβλεπε στην οθόνη, λίγο την ένοιαζαν αυτά. Εί-

χαν πρόσφατα δώσει λόγο, μετά από τρία χρόνια σχέ-

σης, και σύντομα θα παντρεύονταν.  Ειδικά τώρα, μετά 

και απ’ την προαγωγή του. 

«Ντουφέκι χρειάζονται τα καθάρματα»  συμπλήρωνε  ε-

κείνος, θυμωμένος από την επιείκεια του νομοθέτη, 

μετά από λίγο ρεύτηκε σιγανά. Όμως πιο πολύ τον εκ-

νεύριζε  η δειλία των θυμάτων.  Καλά τα παιδιά, αυτά 

μπορούσε κάπως να τα δικαιολογήσει, μα οι γυναίκες, 

πως ανέχονταν τέτοιες συμπεριφορές; Σ’ αυτό συμφω-

νούσε και η πεθερά, μα και η αρραβωνιαστικιά του,  χα-

μογελαστή πάντα κι ευδιάθετη, κουνούσε με συγκατά-

βαση το κεφάλι. Προσπαθούσε να τον ηρεμήσει. Δεν 

μπορείς  να βγάλεις άκρη με τους ανθρώπους, ποιος ξέ-

ρει τι κουβαλά ο καθένας μέσα του, έλεγε, έτσι είναι η 

ζωή, δύσκολη και επικίνδυνη. Τα παιδιά, αυτά τα αδύνα-

μα πλάσματα λυπόταν πιο πολύ, τα αθώα, που δεν 

φταίγανε σε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, αυτή ήταν πάντα 

των ήρεμων και φυσιολογικών πραγμάτων. Τέτοια του 

έλεγε και τον χάιδευε με αγάπη. Η μητέρα της παρακο-

λουθούσε έκπληκτη και λίγο με δυσφορία. Ήταν αυτά 

λόγια της μονάκριβης κορούλας της ή μήπως δεν είχε 

ακούσει καλά; Μόνο ο πεθερός παραπέρα χάζευε αμίλη-

τος την φωτιά που κάθε τόσο όλο και δυνάμωνε.  
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Η δημοσιογράφος, φανερά στεναχωρημένη, μιλούσε 

τώρα για τα καραβάνια των εξαθλιωμένων προσφύγων 

από τις χώρες της ανατολής  και μετά από λίγο κάπως 

τα έμπλεξε με την συνεχιζόμενη πτώση του χρηματιστη-

-ρίου και την αύξηση της ανεργίας.  Ήταν αργά και όλα 

αυτά μπερδεύονταν μέσα στο κεφάλι του, μαζί με τα α-

θλητικά που ακολούθησαν και το ντέρμπι των αιωνίων 

αντιπάλων που δεν άρχισε καν λόγω των αιματηρών ε-

πεισοδίων.  Ο καιρός αύριο θα είναι αίθριος με λίγες νε-

φώσεις στα δυτικά, είπαν στο τέλος, μα τουλάχιστον 

αυτά δεν τον αφορούσαν άμεσα. Ρεύτηκε άλλη μια 

φορά και κείνη τη στιγμή, σαν να ‘ταν συνεννοημένοι οι 

δυο τους,  η πεθερά του χασμουρήθηκε, σταυρώνοντας 

ευλαβικά το ορθάνοιχτο στόμα της.  

Αυτό ήταν τουλάχιστον ένα ευχάριστο μήνυμα. Σε λίγο η 

κωλόγρια με το διαρκώς υψωμένο φρύδι και το 

αγέρωχο ύφος τριακοσίων και βάλε καρδιναλίων που 

είχε μπαστικωθεί απ’ το πρωί στο σπίτι τους θα έδινε 

εντολή στον άντρα της για αναχώρηση. Ήταν ώρα για 

ύπνο και αυτός ο σκυφτούλης, ο άντρας της, άχνα δεν 

θα ‘βγαζε και θα υπάκουε, θέλοντας και μη. Δεν θα πη-

γαίνανε μακριά, από πάνω μένανε, μα τουλάχιστον θα 

μπορούσε επιτέλους να κλειδώσει την πόρτα του. Είναι 

αυτός ο άντρας του σπιτιού ή δεν είναι, απορούσε κά-

ποιες φορές. Και μπορεί να είχε όλους τους γαμημένους 

διευθυντές και  προϊστάμενους  να τον σκοτίζουν στη 

δουλειά, είχε κι αυτή  στο κεφάλι του μόλις γύριζε στο 

σπίτι. Μα έφταιγε κι αυτός. Ας μην έμπαινε σώγαμπρος 

στο κωλόσπιτο. Μιλιά δεν μπορούσε να βγάλει εκεί 
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μέσα, κιχ. Μόνο απ’ την αρραβωνιαστικιά του δεν είχε 

κανένα παράπονο, αυτή δεν του χάλαγε χατίρι ποτέ.    

Όταν φύγανε οι γονείς και μείνανε μόνοι κάνανε έρωτα. 

Απ’ την αρχή της φάνηκε κάπως βίαιος και απότομος. 

Βέβαια είχαν καιρό να βρεθούν στο κρεβάτι, είχε κι αυ-

τός τρεχάματα με τη δουλειά, κουραζόταν πολύ τελευ-

ταία, που όρεξη για φιλιά και για χάδια. Όμως παλιό-

τερα ήταν πιο τρυφερός, πιο μαλακός, την φιλούσε πα-

θιάρικα, την χάιδευε σ’ όλο της το κορμί, της έλεγε γλυ-

κόλογα, την έφτιαχνε αλλιώτικα. Σήμερα όμως, μετά α-

πό τόσο καιρό, ήθελε να ξεθυμάνει. Όρμηξε πάνω της 

σαν ταύρος, της χούφτωσε με δύναμη το βυζί, δάγκωσε 

τις ρόγες πεινασμένα και έχωσε το χέρι του βαθιά μέσα 

στο μουνί της. Ούρλιαξε απ’ τον πόνο αυτή, μα κείνος το 

πέρασε για κραυγή ηδονής και καύλωσε πιο πολύ. «Μη, 

σταμάτα, δεν μπορώ!» φώναζε κλαίγοντας εκείνη, μα  

αυτός ήδη της είχε σκίσει την κιλότα και είχε μπει μέσα 

της. Είχε αφηνιάσει τελείως. Της έριχνε χαστούκια στο 

πρόσωπο, της τραβούσε τα μαλλιά, της δάγκωνε με 

λύσσα τα χείλη μέχρι που μάτωσαν. Ύστερα την γύρισε 

ανάποδα και την γάμησε από πίσω. Την έβριζε χυδαία, 

«Θα σε φάω καριόλα, θα σε σκίσω!» και δάγκωνε τον 

αφράτο της λαιμό. Κάποια στιγμή της χτύπησε και το 

κεφάλι στον τοίχο, ποτάμι το αίμα. Αυτή έκλαιγε και  

ούρλιαζε με όλη της τη δύναμη,  στο τέλος  λυποθύμησε. 

Αυτός δεν κατάλαβε τίποτα. Συνέχισε να την γαμάει με 

δύναμη μέχρι που έχυσε στον κώλο της και έπεσε 

ξέπνοος επάνω της. 
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Την άλλη μέρα προφασίστηκε ασθένεια και δεν πήγε 

στην τράπεζα.  Έκλαιγε και την παρακαλούσε γονατι-

στός να τον συγχωρέσει. Ζητούσε μια δεύτερη ευκαιρία 

για να επανορθώσει. Και οι γονείς της, προπαντός η μά-

να της, δεν έπρεπε να μάθουνε τίποτα. Δεν κατάλαβε 

ξαφνικά πως  θόλωσε, τι του συνέβη, κι έκανε τέτοια 

πράγματα. Αυτός που την λάτρευε και τόσο την αγα-

πούσε. Δεν θα ξαναγινόταν, σίγουρα, να του κοβό-

ντουσαν τα χέρια, έπαιρνε όρκους, φύλαγε σταυρούς. Έ-

πρεπε να τον πιστέψει και να τον συγχωρέσει.  
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Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ 

 

Ήταν σίγουρα ο καλύτερός του φίλος. Ο μοναδικός. Το 

φώναζε και το διατυμπανούσε σε κάθε ευκαιρία και κα-

μάρωνε γι’ αυτόν. (Του έλεγε πάντοτε πως κάπως υπερ-

βάλει.) 

Γνωρίστηκαν τυχαία σε μια ταβέρνα της απάνω πόλης, 

κοντά στο κάστρο. Δεν ξέρει πως, μα τον εμπιστεύτηκε 

και του ανοίχτηκε αμέσως. Εκείνο το βράδυ του μίλησε 

για τη γυναίκα του –την πρώην- που του γάμισε τη ζωή, 

για τη δουλειά του στο γραφείο που πλέον δεν αντέχει, 

για τα παιδιά του που δεν τον καταλαβαίνουν, για όλα. 

(Άκουγε αμίλητος, φυσώντας τον καπνό προς το ταβά-

νι.) 

Φίλους πολλούς δεν είχε πλέον, παντρεύτηκαν και 

χάθηκαν. Για συνάδελφους ούτε λόγος να γίνεται, όλο 

μουρμούρες και μισόλογα πίσω απ’ την πλάτη του, θα 

λέγαν για τον κερατά. Μίλησε και για τα οράματα της 

νιότης που ρίμαξαν και σάπισαν, για την κοινωνία την 

καλύτερη που αργούσε να ‘ρθει, για το κόμμα, δεν 

έλειπε ποτέ από πορείες και συλλαλητήρια, ακόμα δεν 

είχε χάσει την ελπίδα του. (Έπινε αμίλητος, καρφώνο-

ντας τα μάτια του στην πόρτα.) 

Τον συμπάθησε αμέσως, δεν ήξερε γιατί, πάντως όχι α-

πό λύπηση. Ίσως για τους γονείς που έχασε μικρός, για 

τον αδερφό με την παράξενη αρρώστια, γι’ αυτά που ή-

θελε να κάνει μα δεν μπόρεσε. Για την δική του τη σκλα-

βιά. Που κι αυτός ήταν μόνος, από μικρός συφορια-



                  Γιάννης Παπαγεωργίου - Κοτσιλιές 

σμένος. Ίσως. (Γνώριζε καλά από τέτοια. Του είπε και τα 

δικά του κοιτώντας τον στα μάτια.) 

Έγιναν αχώριστοι, κάθε βράδυ μαζί. Ποτά, τσιγάρα, 

μουσικές και αλητείες, καλαμπούρια, πικρή κουβέντα 

δεν αλλάξανε. Μα και στις στεναχώριες πλάι, τότε που 

έχασε τη μάνα του κι αυτός αρρώστησε βαριά. Ήταν σί-

γουρα ο καλύτερός του φίλος, ο μοναδικός. Το φώναζε 

και το διατυμπανούσε σε κάθε ευκαιρία και καμάρωνε 

γι’ αυτόν. (Του ‘λεγε πάντοτε πως κάπως υπερβάλει.) 

Όταν κάποτε τα έμαθε του ήρθε πυραμίδα στο κεφάλι, 

ούτε που του ‘χε περάσει απ’ το μυαλό. Δεν ήθελε να τα 

πιστέψει, μα του τα είπαν άνθρωποι νοικοκυραίοι, μειλί-

χιοι, μικροαστοί, σοβαροί και μετρημένοι. Κάτι για ύπο-

πτες παρέες, βόλτες παράωρες στα σκοτεινά, συναλλα-

γές που δεν ενέκρινε καθόλου. «Ξεφτιλίστηκες τελείως, 

ρεζίλι έγινες» παραμιλούσε. Τουλάχιστον να του τα αρ-

νιόταν κάπως, πως ήταν όλα ψέματα, λόγια του κακού 

κόσμο. Μα αυτός δεν είχε τίποτα να πει ή να κρύψει, δι-

καίωμά του, και δεν έπεφτε λόγος σε κανέναν. Καρφί 

δεν του καιγόταν τι λέει ο ένας και ο άλλος. Σιγά μη του 

χαλάσουν τη διαγωγή και την καριέρα. (Στα αρχίδια του 

τον έγραφε τον κόσμο.) 

Τα τηλέφωνα αραίωσαν, οι βόλτες λιγόστεψαν, σιγά σι-

γά έκοψε παρτίδες. Κάποτε έχασε τελείως τα ίχνη του, 

είχε αλλάξει και τηλέφωνο. Ίσως να είχε φύγει κι απ’ 

την πόλη. Κανείς δεν ήξερε. (Τουλάχιστον να τον ξανά-

βλεπε για να του εξηγήσει.) 
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Συναντήθηκαν ξανά τυχαία μετά από χρόνια. Περπα-

τούσε μόνος και ανάλαφρος, ελαφρά γκριζαρισμένος, μα 

με μια περίεργη λάμψη στα μάτια, αλλαγμένος. Είχε 

αφήσει γένια και μακριά μαλλιά, δυσκολεύτηκε να τον 

γνωρίσει. Πέρασε με τον φίλο του στο απέναντι πεζο-

δρόμιο, έκανε πως δεν τον είδε, μα δεν μπόρεσε να τον 

απόφύγει. (Τελικά δεν είχε εξηγήσεις.) 

Είχε παρατήσει τη δουλειά του, πρόωρη σύνταξη για λό-

γους ψυχοπάθειας και μούρλιας, η εκδίκηση της μαύρης 

χολής, είπε. Τώρα σπούδαζε τη φύση, τους αριθμούς και 

τους ανθρώπους, ποτέ δεν είναι αργά. Όχι, δεν είχε παν-

τρευτεί, συνήθισε μόνος, δεν είχε παράπονο. (Αυτή η 

περίεργη λάμψη στα μάτια.) 

Αυτός τα ίδια, όπως τα ήξερε. Ίδια δουλειά, ίδια στέκια, 

τίποτα δεν είχε αλλάξει, στην ρουτίνα του. Του σύστησε 

και τον φίλο του, εισαγγελέας στο επάγγελμα, δικαστι-

κός καριέρας, όμως δεν είναι σαν τους άλλους, ετούτος 

ξεχωρίζει, θέλησε να δικαιολογηθεί. Μα είναι ο καλύτε-

ρός του φίλος, ο μοναδικός. Το φώναζε και το διατυμπα-

νούσε σε κάθε ευκαιρία και καμάρωνε γι’ αυτόν. (Του έ-

λεγε πάντοτε πως κάπως υπερβάλει.) 
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Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 

 

Καινούργιο φέρετρο η καινούργια μέρα                                                                                              

Ν. Καρούζος                                                               

Στο υπόγειο του Καρούζου οι τοίχοι είναι υγροί, ξεφτι-

σμένοι, τα έπιπλα λιγοστά, ένα κρεβάτι εκστρατείας α-

πό τα χρόνια του εμφυλίου, ένα ερμάριο γεμάτο βιβλία 

και αποκόμματα εφημερίδων, δυο ψάθινες καρέκλες, έ-

να μικρό τραπέζι. Ο κύριος Νίκος μένει μόνος και δεν δε-

χεται επισκέψεις, για κανέναν πλέον δεν είναι διαθέσι-

μος. Το ούζο του το πίνει σε πλαστικό κυπελάκι, πάντα 

σκέτο -ξεροσφύρι και χωρίς νερό- και απ’ το μισάνοιχτο 

παράθυρο βλέπει τα πόδια να περνούν ασπόνδυλα, χω-

ρίς κεφάλια. Κάπου κάπου ένας κανελής σκύλος στέκε-

ται στο πεζοδρόμιο και τον κατουρά, μα δεν δείχνει να 

ενοχλείται. Και όταν σκοτεινιάσει για τα καλά, αυτός, ο 

γιος του χάους και της νύχτας, φοράει το καλό του το 

κουστούμι και παίρνει αμπάριζα τους δρόμους και τα 

μπαρ ως το πρωί. Μόνο την Πέμπτη το απόγευμα κάνει 

μια εξαίρεση. Ανοίγει το τάβλι και τον περιμένει. Ο Λοΐ-

ζος έρχεται πάντα αργοπορημένος, δίνει ένα σάλτο και 

μπαίνει μέσα απ’ το παράθυρο. Πίνουνε ούζα, καπνίζουν 

άφιλτρα και παίζουν πόρτες, πλακωτό και φεύγα, ατέ-

λειωτες παρτίδες όλη νύχτα. Κάποια στιγμή ο Μάνος 

παίρνει την κιθάρα και παίζει το τελευταίο του τραγού-

δι ή πιο σπάνια κάποια ξεχασμένη μελωδία του Γιάννη 

Σεβαστιανού Μπαχ. Αυτός, πάνω στο τσιγαρόχαρτο, 

γράφει ένα ποίημα και του το χαρίζει. Στη γωνία απόμε-

ρα κάθεται, σεμνός κι ακριβοδίκαιος, ο κυρ Αλέξανδρος 
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Παπαδιαμάντης.  Πίνει αμίλητος το κρασάκι του και  πα-

ρακολουθεί. Είναι ο αυτόπτης μάρτυρας, ο διαιτητής 

τους, ο κριτής των τελευταίων ημερών, αυτός, ο ανοξεί-

δωτος, που το πρωί, στο τέλος της κοπιαστικής ολονυ-

χτίας, θα επικυρώσει το αβέβαιο αποτέλεσμα. Ισοπαλία. 
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ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ 

 

Το ουζερί είναι γεμάτο από νωρίς. Αυτός κάθεται μόνος, 

πίνει το ούζο του και φουμάρει αργά. Κάθε τόσο ρίχνει 

καμιά λοξή ματιά έξω στην πλατεία. Μέσα οι παρέες εί-

ναι κεφάτες, πολύβουες. Το κασετόφωνο παίζει λαϊκά 

στη διαπασών και τα τζιτζίκια έχουν αρχίσει το φάλτσο 

τραγούδι τους μέσα στα αυτιά του. Προσπαθεί να τα 

αγνοήσει, να σκεφτεί κάτι ευχάριστο, κάπου αλλού να 

στρέψει την προσοχή του, μα δεν τα καταφέρνει. Δεν 

πειράζει. Μετά το δεύτερο καραφάκι, θα μεθύσουν, θα 

ζαλιστούν και θα σταματήσουν από μόνα τους.   

 Έξω δεν κυκλοφορεί ψυχή. Γενάρης στα τελειώματα, 

δέκα παρά, απόβραδο παγερό, μοναξιασμένο και το ψι-

λόβροχο σου περονιάζει τα κόκαλα. Ακόμα και τα αδέ-

σποτα έχουν εξαφανιστεί. Μόνο ένας κατάμαυρος γά-

τος, ανεβασμένος στον ξέσκεπο κάδο, ψάχνει στα σκου-

πίδια. Ξαφνικά, γυρνάει το κεφάλι προς το μέρος του 

και τον κοιτά. Αυτός του χαμογελά, σβήνει την γόπα  

στο τασάκι και παραγγέλνει ένα καραφάκι ακόμα.  

Τις τελευταίες μέρες δεν κοιμάται καλά, τα νεύρα του  

σμπαράλια. Είναι στα μαύρα πανιά. Από τη μια εκείνο το 

κωλοόνειρο που τον ξυπνάει κάθε βράδυ μούσκεμα 

στον ιδρώτα, απ’ την άλλη κάθε τόσο ζαλάδες και ίλιγ-

γοι. Τρία χρόνια τραβιέται στους ωριλάδες, μα δεν βρί-

σκουν τίποτα. Είναι ψυχολογικό, του λένε κάποιοι, πρέ-

πει να πάει στους ειδικοί,  χρειάζεται άλλη θεραπεία. Γε-

λιούνται αν νομίζουν ότι χάφτει μύγες, να πάνε αλλού 



 

.   51 

να πουλήσουν τα παραμύθια τους. Στο τέλος θα τον 

βγάλουν και τρελό οι κομπογιαννίτες. Μετά  σου λένε 

επιστήμονες.   

Στο τηλέφωνο είναι ο γιος του. Μόλις τέλειωσε το φρο-

ντιστήριο, πήγε καλά στο διαγώνισμα, δυστυχώς, δεν 

μπορεί να τον δει σήμερα, έχει κανονίσει με φίλους, αύ-

ριο όμως σίγουρα. Καλύτερα έτσι, σήμερα δεν έχει όρεξη 

να δει κανέναν. Ακόμη κι  αυτόν, που είναι η αδυναμία 

του. Κανέναν. 

Δεκαπενταύγουστος,  δέκα χρόνια πριν, στη γιορτή της 

πεθεράς. Τον βαστάει στην αγκαλιά του, δίπλα του 

εκείνη και γαντζωμένη στο παντελόνι η κόρη τους. Είναι 

όλοι μαζί, χαμογελάνε, η φωτογραφία τους δείχνει ευτυ-

χισμένους, αυτός έχει ακόμα τα  σγουρά του  τα μαλλιά. 

«Ότι κι αν πω δεν σε ξεχνώ…» παίζει στο κασετόφωνο. 

Τα τζιτζίκια σταμάτησαν και πήγανε για ύπνο. Το έχει 

τσεκάρει, στο δεύτερο καραφάκι πάντα σταματούν. 

Παραγγέλνει και άλλο. 

Χώρισαν το επόμενο καλοκαίρι. Μήνες πριν είχε προσέ-

ξει κάποια αλλαγή, μα δεν έδωσε σημασία. Μάλλον δεν 

ήθελε να το πιστέψει, μα αναγκάστηκε όταν, κατά δια-

βολική σύμπτωση, τους είδε με τα ίδια του τα μάτια με-

σα στο αμάξι του λεγάμενου. Στην αρχή αυτή προσπά-

θησε να τον βγάλει τρελό, ότι δεν πρόσεξε καλά, άλλη 

πρέπει να ήταν που της έμοιαζε, όχι αυτή, αποκλείεται. 

Έπρεπε να την πιστέψει, τον αγαπούσε, ορκιζόταν σε 

θεούς και σε  δαίμονες, ποτάμι τα δάκρυα. Όμως στο 

τέλος έσπασε και τα παραδέχτηκε όλα. Ήταν ερωτευ-
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μένη, είπε, έπρεπε να καταλάβει και  να τη συγχωρέσει, 

δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γι’ αυτό, ήταν πάνω απ’ 

τις δυνάμεις της, μα έφταιγε κι αυτός. Δεν την συγχώ-

ρησε.  Ζήτησε διαζύγιο και γύρισε στο πατρικό του. Και 

ο πατέρας του ήταν απόλυτος. Δεν έπρεπε να της δώσει 

δεύτερη ευκαιρία, θα του την ξανάκανε. Και η γειτονιά 

κουβέντιαζε, στη δουλειά  θα γελούσαν πίσω από την 

πλάτη του, θα μαθευόταν παντού, δεν μπορούσε να κά-

νει αλλιώς.  Όσο για τα παιδιά, θα μεγάλωναν και θα κα-

ταλάβαιναν. Τον άκουσε  και χώρισε. Πάντα τον άκουγε.  

Κατεβάζει το ποτήρι μονοκοπανιά. Το τασάκι γεμάτο 

στάχτες κι αποτσίγαρα, το βλέμμα άδειο, καρφωμένο 

στην κάφτρα. Το κασετόφωνο μιλάει για ένα λυπημένο 

σαββατόβραδο, μουντό, συννεφιασμένο, και τον χάρο 

που θα ‘ρθει την άλλη μέρα να τον πάρει. Μια νύχτα 

μόνο μένει και μετά τέλος. Ήταν το τραγούδι του πατέ-

ρα του, του άρεσε, το  χόρευε όμορφα. Σαν σήμερα τον 

έχασε, του λείπει πολύ, παράξενο, πιο πολύ και απ’ τη 

μάνα του. Ήταν σερνικός αυτός, λεβεντάντρας, τον κα-

τάλαβαινόντουσαν οι δυο τους. Δεν ήξερε να χορεύει, μα 

σήμερα ήθελε να σηκωθεί, για  πρώτη φορά στη ζωή 

του, κι ας γελούσαν όλοι με την πάρτη του. Ποιος ξέρει, 

μπορεί και να μη γελούσαν. 

Βρίσκεται όρθιος στη μέση του μαγαζιού. Τα χέρια μισά-

νοιχτα, σκυφτός, τα μάτια κοιτάνε το δάπεδο. Περιστρέ-

φεται αργά γύρω απ’ τον εαυτό του, μετά λίγο πιο 

γρήγορα, πιο γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα. Γύρω του 

σκάνε παλαμάκια και όπα και  το τραγούδι δυναμώνει, 
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δυναμώνει πιο πολύ, τα αυτιά του πονάνε,  έτοιμα να 

εκραγούν, μα δεν σταματά. Τα τζιτζίκια τρομαγμένα 

εγκαταλείπουν τη φωλιά τους, μιλιούνια γεμίζουν το 

πάτωμα. Πατάει όσα περισσότερα μπορεί, τα λειώνει με 

δύναμη κάτω απ’ τις πατούσες του, μα είναι πολλά, δεν 

τα προλαβαίνει. «Μπράβο μάγκα, έτσι, συνέχισε!», 

ακούει γύρω του φωνές, σπασίματα, γέλια και χάχανα. 

Κάποιοι βαράνε ακόμα παλαμάκια, ένας έχει πάρει το 

κασετόφωνο στα χέρια και χορεύει πλάι του. Αυτός δεν 

βλέπει τίποτα, με το κεφάλι κατεβασμένο πατάει όσα 

περισσότερα τζιτζίκια μπορεί…  

Το ρολόι στον τοίχο δείχνει περασμένες τέσσερις. Το 

ουζερί έχει αδειάσει, άδειο και το πακέτο με τα τσιγάρα. 

Φουμάρει αργά. Έχει μείνει τελευταίος. Το πάτωμα γε-

μάτο κομμάτια και θρύψαλα. Ο κάπελας πίσω από τον 

πάγκο πλένει ποτήρια, θα σκουπίσει αύριο. Τα τζιτζίκια 

κοιμούνται του καλού καιρού. 
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ΣΚΑΚΙ ΣΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 

 

Σάββατο βράδυ, σκάκι και σουβλάκι, με μπύρες, τσί-

πουρα και ουίσκια, στο κόκκινο τραπεζάκι του πεζοδρο-

μίου ο κιθαριστής γρατζουνάει στο σπινό παλιές ροκ 

μπαλάντες. Μέσα γλέντια, τραγούδια και χοροί, τρία 

ασπρόμαυρα γατάκια και ένα καφετί νιαουρίζουν απ’ 

την τσίκνα, ψάχνουν απελπισμένα την μανούλα τους, μα 

οι άμυνες των πιονιών είναι πανίσχυρες, αργούν να πέ-

σουν. Πρώτη θα σπάσει η σικελική των μαύρων, η βασί-

λισσα μισότρελη στη μέση της σκακιέρας, αναμαλλια-

σμένη, το αλκοόλ κάπως δυσκολεύει  τα πράγματα. Έχει 

αρχίσει να βρέχει πάλι, δροσερό μπουρίνι του καλοκαι-

ριού, βροντές κι αστροπελέκια, ο θρίαμβος των τρελών 

αξιωματικών, πλησιάζει το Βατερλό. Εκείνη τη μέρα ο 

στρατηγός είχε καούρες και πονόκοιλο, είπαν. Το άλογο 

στο ζήτα επτά, λοιπόν, το ματ του αποκλεισμού είναι 

αναπόφευκτο. Δίνουν τα χέρια, την επόμενη φορά ίσως. 

Πέντε το πρωί. Ξημερώνει. Μυρίζει βροχή ακόμα. Σκυ-

φτές μαυροντυμένες γριούλες κατηφορίζουν για την 

εκκλησία.  
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Ο ΠΡΙΓΚΙΠΠΑΣ ΤΗΣ ΛΥΠΗΣ 

 

Άιντε, και καλή τύχη μάγκες!                                                                                                

Π.  Σιδηρόπουλος 

Κίτρινο το σούρουπο, Παύλο, που να γυρίζεις, πληγω-

μένος στα κατάβαθα της τσέπης σου, με Χριστούς και 

αλήτες, φονιάδες και ληστές, φριχτούς νάνους και σο-

βαρούς κλόουν, πρεζάκηδες κι αδικοσκοτωμένους, ετού-

τη η πόλη σε τρελαίνει, φίλε, μου το ‘χες πει κάποτε, 

πρίγκιπα, δεν τα βλέπεις, όλα είναι φλου, φρίκη, μονα-

ξιά, μου λες, φύγε από δω, τρέξε να σωθείς, και που να 

πας, χαρμάνης κι άφραγκος, με τους χαμένους, τους κα-

τάδικασμένους, πάντα υπέρ αδυνάτων, μα μια ζωή 

σκοράριζες τον θάνατο. Να φεύγω τώρα, είπες, είναι αρ-

γά, τον ήλιο ακολουθάω κι όπου με βγάλει. Το ξέρω, φί-

λε, ανάσκελα θα με βρούνε ένα πρωί, μα δεν με νοιάζει, 

έτσι είναι αυτά, μόνο δώσε μια καληνύχτα στη μαμά και 

να μ’ αγαπάς, -ακούς;- όσο μπορείς να μ’ αγαπάς. Και μη 

λυπάσαι, θα τα ξαναπούμε. 
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ΑΠΙΣΤΙΑ 

 

Βρισκόντουσαν κάθε Τετάρτη πρωί που ο σύζυγος 

έλειπε μακριά για δουλειές. Πρώτα πηγαίνανε για καφέ, 

κάπνιζαν και πίνανε αμίλητοι και κοιτούσαν απ’ την 

τζαμαρία τους περαστικούς –κάπου κάπου κοίταγε και 

ο ένας τον άλλο στα μάτια και χαμογελούσαν- μετά στο 

ξενοδοχείο, πρώτος όροφος, το γωνιακό  δωμάτιο πά-

ντα,  με θέα το λιμάνι και τον σταθμό των τρένων. Δέκα 

χρόνια μεγαλύτερή του, λίγο πάνω απ’ τα σαράντα, της 

άρεσε η πλάτη του, την αγκάλιαζε σφιχτά, την φυλούσε 

με λαχτάρα, σχεδόν έκλαιγε. Μετά τον έγδυνε ολόκληρο 

και του δινόταν ολόκληρη. Αυτός πιο πολύ ήθελε να 

γλύφει τις μεγάλες της ρώγες και παρακάτω μέχρι τα 

σκέλια. Τότε βογκούσε απ’ τον πόθο, ριγούσε ολόκληρη, 

της ξέφευγαν και κάποια πυρόκαυλα επιφωνήματα. 

Έπεφτε πάνω της με ορμή, την έπαιρνε απ’ όλες τις με-

ριές, δυο και τρεις φορές, για ώρες, ασταμάτητα. Στο τέ-

λος κουλουριαζότανε πλάι του σαν γατούλα, χάιδευε τα 

πυκνά του μαλλιά και τον κοίταζε που ‘βγαζε τον καπνό 

απ’ τα ρουθούνια του. Η ώρα περνούσε, σηκωνόταν όρ-

θια, ντυνόταν βιαστικά, του άφηνε τα χρήματα στο κο-

μοδίνο, του έδινε ένα φιλί στο μάγουλο και γύριζε σπίτι. 

 Πριν ένα χρόνο γνωριστήκανε. Τετάρτη, μήνας  καυτός, 

ερωτικός, καταμεσήμερο, έβραζε ο τόπος, γυρνούσε ζα-

λισμένη και αποσβολωμένη στην πόλη. Ήθελε να γαμη-

θεί με ένταση, χωρίς λόγια, χωρίς αγάπες και λουλούδια, 

χωρίς προστυχιές. Κοιταχτήκανε με νόημα στα μάτια, 

προχώρησε μπροστά κι αυτός την ακολούθησε. Ο σύζυ-
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γος έλειπε μακριά για δουλειές. Πριν δέκα μέρες είχε 

σκοτωθεί ο γιος της με μηχανάκι σε τροχαίο. Στα δεκα-

επτά.     
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ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΠΟΥΛΙΑ 

 

                    Έχει το χρώμα των Πακιστανών η μοναξιά                                                                                                                  

Κ. Γώγου 

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τρα-

μπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών, σύρματα 

στα χέρια σας, στο λαιμό σας, στα πρισμένα αρχίδια σας, 

αραπάδες που σφουγγαρίζουνε τα φλέματα απ’ την ά-

σφαλτο, σουγιάδες σε βρώμικα αδιέξοδα, με σάπια δό-

ντια και ξεθυμασμένα συνθήματα, μυρωδιές από κάτου-

ρα και χαλασμένα σπέρματα, καθιστοί με ανοιχτά τα 

πόδια στο πεζούλι της κυλιστής σκάλας, φαντάροι με 

γυμνωμένα τ’ άγνωστα κεφάλια τους ερωτεύονται ομο-

φυλόφιλους, Κυριακή στην Ομόνοια, στην Πατησίων, 

πάνω κάτω, πάνω κάτω, όλοι αδέξιοι και λυπημένοι 

μπερδεύουνε τη γλώσσα τους, γεμάτα πύον τ’ αυτιά 

τους, γυρνούν ξυπόλυτοι, κλείνονται στους καμπινέδες 

και κλαίνε χαμένοι στην αποτρόπαια μοναξιά της γενι-

κής συνέλευσης, εκσπερματώνοντας ουρλιάζουν, ούτε 

ένας, ούτε ένας. Πόσο νωρίς φεύγει το φως απ’ τη ζωή 

μας, αδερφέ μου… 
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Ο ΤΡΟΜΟΣ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ 

 

Κηρύξανε ιερό πόλεμο κατά του ανθρώπου, του άπι-

στου, του δολερού και του ανευλαβή, αυτοί που τουλά-

χιστον πιστεύουν σε κάτι εξαίσια μεταθανάτιο και 

αυτόκτονούν. Δεν ζούνε μάταια λοιπόν, ο θάνατος και η 

ζωή τους έχει κάποιο σκοπό. Κι εκεί βέβαια θα είναι 

καλύτερα τα πράγματα, πάντα στα δεξιά του προφήτη, 

κοντά του πάντα, κι όσο περισσότερο το αίμα τόσο πιο 

κοντά του. Νέος μεσαίωνας ισλαμικός, η Ιερά Εξέταση 

ωχριούσε μπροστά του, θα πούνε οι ιστορικοί του 

μέλλοντος, χίλια χρόνια κράτησε κι αυτός, η νέα 

πανούκλα, ο θάνατος καθημερινή υπόθεση, οι άνθρωποι 

μέσα σε κλουβιά για να προφυλαχτούν, και τι ζωή να 

ζήσουν έτσι, για πιο λόγο άραγε, όλα για του θεού την 

πίστη την αγία, η ανθρώπινη ζωή και πάλι με μηδαμινή 

αξία, έτσι κι αλλιώς κάποτε όλοι θα πεθάνουμε, τι 

σήμερα, τι αύριο, τι στα εκατό , τι στα οκτώ, τίποτα δεν 

έχει σημασία πια, ο θάνατος είναι αληθινός δημοκράτης, 

αυτός δεν κοιτάζει πλούσιους και φτωχούς, ούτε βό-

ρειους και νότιους, ούτε μορφωμένους και αμαθείς, ο 

θάνατος είναι ο νέος Θεός και κείνοι οι προφήτες του 

που μοιράζουν στα τυφλά φωτιά και ατσάλι, όσο περισ-

σότεροι τόσο το καλύτερο, θυσία στον άγνωστο θεό της 

αγάπης και της σοφίας, πίθηκοι και ουρακοτάγκοι, η 

ανθρώπινη κατάσταση, η εκδίκηση των φτωχών και 

των απελπισμένων, ο επίγειος παράδεισος της ελευθε-

ρίας και της δικαιοσύνης αποδείχτηκε όνειρο, ίσως κά-

ποτε στο μέλλον, όμως στο πολύ μακρινό μέλλον, αν 
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καταφέρουμε να φτάσουμε ως εκεί, μα είναι νόμος της 

ιστορίας, φωνάζουν φανατικά  οι υπεραισιόδοξοι, προς 

το παρόν όμως λούφα και παραλλαγή, και να μην χά-

νουμε το κουράγιο μας, πάντα να ελπίζουμε.  

Στη φωτογραφία η κούκλα με το ροζ φορεματάκι γεμά-

τη σκόνη, τρύπες, αίματα, η μικρούλα δίπλα της νεκρή, 

σκεπασμένη από  την χρυσαφένια σακούλα. Οχτώ χρο-

νών. (Με αφορμή κάποια τρομοκρατική επίθεση, κάπου, 

κάποτε.) 
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ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 

 

Κάθε τόσο παραπατά, προχωράει ζιγκ ζαγκ, τα γόνατα 

λυγίζουν επικίνδυνα, στο τέλος πάντα καταφέρνει να 

στέκεται όρθιος. Περνάει απ’ τις καφετέριες, μιλάει σε 

περαστικούς, κοντοστέκεται στα παγκάκια της πλα-

τείας, ζητάει λίγα  ψηλά, λίγα κέρματα, ότι έχει ο καθέ-

νας, θέλει να συμπληρώσει για το εισιτήριο, μένει μα-

κριά, πρέπει να πάρει το λεωφορείο για το σπίτι. Έχει 

διάφορα ονόματα, αδυνατισμένος με βρώμικα ρούχα, 

μυρίζει δρόμο,  ιδρώτα και σκόνη, μια υποψία ομορφιάς 

στο χλωμό του πρόσωπο, ξανθός με ξεθωριασμένα χεί-

λη, δεν πρέπει να ‘ναι πάνω από εικοσιπέντε, ευγενικός 

και λυπημένος, ρωτάει αν υπάρχουν λίγα κέρματα, αν 

δεν του δώσουν γκρινιάζει σαν μικρό παιδί. Το βράδυ 

κάθεται στην πλατεία και κάνει τσιγάρο, δεν τρώει 

ποτέ, μόνο καπνίζει και πίνει κόκα-κόλα, οι κουβέντες 

με τους άλλους λιγοστές, βγάζει τα κέρματα από την 

τσέπη και τα μετράει. Του φτάνουν για το εισιτήριο,  το 

πρωί θα πάρει το πρώτο λεωφορείο της γραμμής, μόνος, 

αυτός και ο οδηγός. Παράδεισος και κόλαση στην ίδια 

στάση. Αύριο, μάλλον, χωρίς επιστροφή.    
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ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΚΑΣΕΤΑ 

 

Αν η καρδιά μπορούσε να σκεφτεί, θα σταματούσε                                                                                     

Φ. Πεσσόα 

Ένας μοναχικός περίπατος. Βράδυ απελπισμένο, σκοτει-

νό, χωρίς φεγγάρι, χωρίς αστέρια, ο μόλος  άδειος, ούτε 

ψαράδες με πετονιές, ούτε ζευγαράκια για ψιλοχαμού-

ρεμα, ούτε πλοία αραγμένα στο πλάι, ούτε λιμενό-

μπατσοι, τίποτα, και συ καθόσουν ζαρωμένος στο πέ-

τρινο παγκάκι και κάπνιζες, κρύωνες μα περίμενες. 

Άκρη άκρη εγώ, στην προκυμαία, όρθιος με τα χέρια 

στις τσέπες, χάζευα τη μαύρη θάλασσα για ώρα, άλλη 

μια νύχτα αναποφάσιστος. Έτσι έδειχνα μάλλον, γιατί 

ανησύχησες και ήρθες προς το μέρος μου, ρώτησες τι 

ώρα είναι, δεν είχα μα σίγουρα ήταν περασμένη, τα 

υπόλοιπα είναι γνωστά και θλιβερά, ανάξια λόγου, η 

ίδια χιλιοπαιγμένη κασέτα φθαρμένη στους αιώνες, οι 

ίδιες ψευδαισθήσεις, οι ίδιες υποσχέσεις, οι ίδιες ματαιό-

τητες, μισά ψέματα, μισές αλήθειες, όλα πουλιούνται και 

αγοράζονται, πάντα έτσι γινόταν, παζάρια, πληρωμές, 

φτηνές συναλλαγές, αγοροπωλησίες. Ο ήλιος θα βγει, το 

χαμόγελο θα ξεφτίσει, θα χαθούμε σαν τους βρικόλακες, 

στην πρώτη αχτίδα, θα εξαϋλωθούμε και θα χωθούμε 

στους τάφους μας. Απόγνωση. Ο καθένας μόνος του. 

Απελπισία. Θα αλλάξουμε ψεύτικα τηλέφωνα. Ερήμωση. 

Ψεύτικα ονόματα, πόνος, ψεύτικα φιλιά, απογοήτευση, 

όλα μάταια, μάταια, αδιέξοδα, άδοξα τελειωμένα. Δεν 

βγάζει πουθενά αυτό το πήγαινε έλα, το ξέρουμε κι οι 

δυο μα και τι να κάνεις, ο καθένας για τους δικούς του 
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λόγους, είπες, ίσως τα ξαναπούμε. Να προσέχεις. Τώρα, 

όμως, δωσ’ μου πίσω τον μπερέ. 
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

 

Σήμερα πέρασαν και της έκοψαν το ρεύμα. Το μεσημέρι 

που ξύπνησε η γκαρσονιέρα δεν είχε φως, το προηγού-

μενο βράδυ είχε, επομένως η ζημιά έγινε το πρωί, την ώ-

ρα που κοιμόταν. Σηκώθηκε απ’ το στρώμα μισοζαλι-

σμένη, το χέρι της πίεσε μηχανικά τον διακόπτη, τίποτα. 

Φόρεσε ένα βρακί, βγήκε στο διάδρομο, μήπως και είχε 

γενική διακοπή, όπως πριν από δυο βδομάδες, δυστυ-

χώς, τα φώτα άναψαν κανονικά,  κάτι έβρισε και ξανα-

μπήκε μέσα βιαστικά, εκείνη τη στιγμή άνοιγε η πόρτα 

του ασανσέρ. Σήκωσε τα στόρια της μπαλκονόπορτας 

να μπει λίγο φως και βγήκε στο μπαλκόνι. Ο πεζόδρομος 

κάτω χωρίς κίνηση, τα μαγαζιά κλειστά, ο ήλιος ευτυ-

χώς ψηλά, χτυπάει ακόμα τον τρίτο όροφο. Στην κουζί-

να οι πάγοι του ψυγείου δεν έχουν αρχίσει να λιώνουν, 

μάλλον πρέπει να ανοίξει την πόρτα του, θα μυρίσει, θα 

γεμίσει ο τόπς νερά, έχει ξεμείνει και μισό πεπόνι από 

χτες, πρέπει να το φάει, να μην πάει χαμένο. Το περίμε-

νε, κάποια στιγμή θα ερχόταν και η σειρά της, ο λογα-

ριασμός παραφούσκωσε, είχε μήνες να πληρώσει, του-

λάχιστον να αργούσαν λίγο, να ‘μπαινε το φθινόπωρο, 

να περνούσαν και τούτες οι ζέστες. Πάντως αργά ή γρή-

γορα θα γινόταν. Είναι που σήμερα το βράδυ θα έρθει ο 

έτσι, φοβάται μη τσαντιστεί και φύγει. Αν πάρει τηλέ-

φωνο δεν θα του πει τίποτα, θα κοιτάξει μόνο λίγο να 

συμμαζέψει το αχούρι, να κάνει ένα μπάνιο, να βαφτεί, 

να σενιαριστεί, να είναι έτοιμη. Ίσως πάλι και να μην 

έχει πρόβλημα, όπως τότε που βρήκε το στρώμα σκέτο 
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στο πάτωμα. Το προηγούμενο βράδυ ο χοντρός είχε 

σπάσει το κρεβάτι, ο έτσι το κατάλαβε μα έκανε τον 

ανήξερο. Είχε έρθει φτιαγμένος, την βούτηξε απ’ τα μαλ-

λιά και την πέταξε με δύναμη στο γυμνό στρώμα, την 

κατάβρίκανε. Τρεις φορές το κάνανε, ήταν το γαμίσι της 

χρονιάς και  ούτε γάτα ούτε ζημιά. Από τότε στο πάτω-

μα. «Ωραία είναι και χάμω, μωρή!», της είχε πει. Μα χω-

ρίς φως, τα πράγματα είναι διαφορετικά, ούτε τσιγάρο 

δεν θα μπορούν να στρίψουν, τι να σου κάνει κι ο φακός 

του κινητού, πρέπει να βρει κάνα κερί, κάνα ρεσώ, να 

βολευτεί κάπως η κατάσταση. Και αν η σημερινή βραδιά 

τσουλήσει νορμάλ, από αύριο θα προσαρμοστεί στα νέα 

δεδομένα. Τέρμα το μαγείρεμα και το ζεστό μπάνιο, πρέ-

πει να βρει και κάνα γκαζάκι, το τηλέφωνο θα το φορτί-

ζει όπου βρίσκει, πρέπει να προμηθευτεί και κάνα φακό, 

τέρμα και το κρύο νερό, τέρμα και το ψυγείο, το νερό 

τουλάχιστον δεν το κόβουν, έτσι έχει ακούσει, δεν είναι 

και σίγουρη όμως, και για τα κοινόχρηστα δεν ανησυχεί, 

το σπίτι είναι στο όνομα της μάνας της, ας τα πληρώσει 

η κωλόγρια. Ας τα κόψουν όλα, γενική διακοπή, λοιπόν, 

και το μουνί της Χάιδως. Όμως, το βράδυ θα έρθει ο έ-

τσι, θα γίνουν, θα την βρουν, θα την περάσουν φίνα. Θα 

φέρει και καμιά πίτα να φάνε, και κόκα-κόλα, και μπά-

φο να καπνίσουν, που ‘χει καιρό να κάνει. Ότι και να γί-

νει, θα περάσουν φίνα. Ας τα κόψουν όλα, οι καργιόλη-

δες. Ας τα κόψουν. 
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Η ΝΤΑΙΖΥ 

 

Εδώ και τρεις μήνες η γάτα του αδερφού μου έχει εξα-

φανιστεί. Του νιαούρισε για πρώτη φορά πριν από πέ-

ντε χρόνια, έξω απ’ την πόρτα του, την λυπήθηκε και 

της έδωσε να φάει απ’ το φαγητό του. Από κείνο το βρά-

δυ τον επισκεπτόταν καθημερινά. Αυτός της αγόρασε 

κονσέρβες και την τάιζε, είχαν καλή επικοινωνία, κατά-

λάβαινε ο ένας τον άλλον, από τους ανθρώπους, τουλά-

χιστον, την προτιμούσε. Μόνο καμιά φορά τον τσάντιζε 

και της έδινε καμιά σφαλιάρα, καμιά κλωτσιά, ως εκεί. 

Όμως, ότι και να γινόταν, κάθε βράδυ είχε το φαγητό 

της. Τον περίμενε στο πατάκι έξω από την πόρτα να 

γυρίσει, όπως την πρώτη φορά. Είχε μάθει την ανάσα 

του, το περπάτημά του, ήταν πιστή και τον καταλάβαι-

νε, μου ‘λεγε, πιο πολύ απ’ τους ανθρώπους. Εγώ δεν 

είχα πολλά πάρε δώσε μαζί της, ούτε με σκυλιά ούτε με 

γατιά, γι’ αυτό και με φοβόταν κάπως, χωρίς να την έχω 

πειράξει ιδιαίτερα, δεν μου είχε εμπιστοσύνη. Το όνομα 

της το έδωσε κάποιο καλοκαίρι η ανιψιά μας, έτσι τυ-

χαία και της έμεινε. Μέχρι τότε ο αδερφός μου την φώ-

ναζε απλά «ψιτ, ψιτ». Κατά καιρούς εξαφανιζόταν, για 

ένα μήνα το πολύ. Πάει να γεννήσει, μου ‘λεγε ο 

αδερφός μου, ας μη φούσκωνε η κοιλιά της. Σίγουρα 

κάπου αλλού έβρισκε φαγητό, μα πάντα επέστρεφε και 

πάντα μόνη. Εγώ του έλεγα πως πρέπει να ‘ναι στέρφα 

και λεσβία, τουλάχιστον ασέξουαλ, αδιάφορη για τα 

ερωτικά. Δεν την είχα δει ποτέ με γάτο και την κορόι-

δευα, της έβγαζα τη γλώσσα και αυτή με κοιτούσε με 
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απορία. Τώρα, εδώ και τρεις μήνες έχει εξαφανιστεί. Ο 

αδερφός μου την περιμένει ακόμα να γυρίσει. Και όποτε 

τον πλησιάζουν άλλες γάτες με πονηρούς σκοπούς και 

του νιαουρίζουν, τις διώχνει μακριά.   
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ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΡΔΑ 

 

Θα περιμένω άλλη μια μέρα                                                                                                   

-το θαύμα δεν έγινε 

                                               Νικόλας Άσιμος 

Στον πλανήτη Κροκ ζουν όλοι πάνω σε τεντωμένο σκοι-

νί. Πανηγύρι και γιορτή η κάθε τους μέρα, τρελοί και πα-

λαβοί, δεν εκτελούν εργασία ούτε χαμαλίκι -φωτιά και 

πάγος τα όνειρά τους- χωρίς περαστικούς επαναστάτες 

της πορδής, ξεφτίλες-γελοίους-βλήματα και άτριχους 

πίθηκους, χωρίς βουστάσια, χοιροστάσια και προβατο-

ποιεία. Ο καβαλάρης του ουρανού, ο μέγας λεμονάτος 

του σύμπαντος, με το νεροπίστολο στο χέρι, σκοπεύει 

κατά πάνω τους και πυροβολεί. Το βαρέλι με τα σκόρδα 

γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει και όπου να ‘ναι θα σπάσει. Θα 

το δείξει και ο καιρός. (Είχε δίκιο ο έτσι, σωστά τα έλεγε. 

Κανείς όμως δεν τον έπαιρνε στα σοβαρά.) 
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ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΑΤΙ 

 

Όλη μου την εφηβεία την πέρασα ματιασμένος. 

Ανεξήγητοι πονοκέφαλοι, αδιαθεσίες, κεφάλι βαρύ κι 

ασήκωτο, και το κακό μάτι έφευγε μόνο με ειδικό τελε-

τουργικό από κατάλληλα  εκπαιδευμένη γειτόνισσα, φί-

λη της μητέρας μου. Σε ένα ποτηράκι με νερό έριχνε 

τρεις σταγόνες λάδι και αν γίνονταν μία μεγάλη που, ως 

εκ θαύματος, χανόταν μέσα στο νερό, δεν υπήρχε καμία 

αμφιβολία, ήσουν φουλ ματιασμένος. Ποτέ δεν ρώτησα 

τον χημικό του σχολείου πως εξηγεί η επιστήμη το συ-

γκεκριμένο φαινόμενο, γιατί την εποχή εκείνη πίστευα 

πραγματικά σε τέτοιου είδους μαγγανείες και ξόρκια, 

αφού τα δεχόταν και εκκλησία μας. Έτσι κι αλλιώς, έ-

φερνε αποτέλεσμα. Η καλή ξεματιάστρα λοιπόν σου έδι-

νε να πιεις τρεις γουλιές λαδόνερο από διαφορετικές με-

ριές του ποτηριού, σου σταύρωνε το κούτελο και ταυτό-

χρονα μουρμούραγε από μέσα της τη λυτρωτική προ-

σευχή. Έπειτα, χασμουριόταν με το στόμα ορθάνοιχτο 

για κάμποση ώρα, «σε καλό μου, τι κακό μάτι είναι αυτό, 

ποιος σε έφαγε παιδάκι μου» αναφωνούσε με θαυμασμό 

και το ‘παιρνε όλο πάνω της. Το απίστευτο είναι πως ό-

λο αυτό το κόλπο είχε αποτέλεσμα και ο πονοκέφαλος, 

η βαριά ζάλη περνούσε αμέσως. Ίσως βέβαια, τα ίδια 

αποτελέσματα να είχε και ένα απλό ντεπόν -τότε δεν 

είχαν βγει ακόμα στην αγορά τα αναβράζοντα- μα όπως 

και να ‘χει εκείνα τα χρόνια πίστευα στα μαγικά. Έτσι κι 

αλλιώς ήμουνα και σαββατογεννημένος, κάπως αλα-

φροΐσκιωτος δηλαδή, και στο ζώδιο λιοντάρι του Ιούλη, 
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σίγουρα  όλα αυτά έπαιζαν τον ρόλο τους. Δυστυχώς τα 

ματιάσματα ήταν συχνά, παρόλο που δεν ήμουν κανέ-

νας γόης, ψιλός και άγαρμπος ήμουνα, μία πάχαινα μία 

αδυνάτιζα και φορούσα κάτι μεγάλες γιαλούμπες φώτο 

γκρέι, γάμησέ τα δηλαδή, ποιο κακό μάτι και κουραφέ-

ξαλα. Παρ’ όλα αυτά αποφάσισα να γίνω και γω «ξεμα-

τιάστρα», ζήλεψα τη δόξα της γειτόνισσας, και αν  τα 

κατάφερνα θα προβιβαζόμουν και σε εξορκιστή, 

πολεμιστής του φωτός και κάθε επί γης κακού, αρωγός 

όλων των δυστυχισμένων του κόσμου. Η καλή γειτόνισ-

σα με ενημέρωσε για την διαδικασία. Την Μεγάλη Παρα-

σκευή, μετά την περιφορά του επιταφίου, έπρεπε να 

μπω μέσα στην εκκλησία και να πω τρεις φορές το 

συγκεκριμένο ξόρκι του κακού, το οποίο μεταβιβάζεται 

μόνο από άντρα σε γυναίκα και το αντίθετο. Μου το 

‘γραψε στο χαρτί: «Ο Χριστός  νικά κι όλα τα κακά σκορ-

πά και η παρθένα η παναγιά το μάτι της/του … νικά», 

όπου ενδιάμεσα έβαζες το όνομα του ματιασμένου.  Το 

ξόρκι έπρεπε να μείνει μυστικό απ’ τους αμύητους, αλ-

λιώς θα το έχανα, και μόνο σε κοπέλα βέβαια μπορούσα 

να το πω κάποια άλλη θαυματουργή Μεγάλη Παρα-

σκευή. Εννοείται πως ποτέ δεν ξεμάτιασα κανέναν –

ούτε εξορκιστής έγινα ούτε και μέντιουμαστρολόγος- 

και όλα αυτά με το πέρασμα του χρόνου ξεχάστηκαν. 

Σύντομα η καλή γειτόνισσα τσακώθηκε με την μάνα 

μου, κάποια στιγμή φύγαμε κι απ’ την γειτονιά, μετά α-

πό λίγο η μάνα μου πέθανε. Την καλή ξεματιάστρα τε-

λευταία φορά την είδα στην κηδεία της μάνας μου, πριν 
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από δεκατέσσερα χρόνια δηλαδή. Το περίεργο είναι πως 

από τότε δεν με ξαναμάτιασε κανείς.  
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ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

 

                                        Δεν λυπάμαι που μεγαλώνω                          

αφού έχω να θυμάμαι τόση ζωή                                                                                               

Γ.  Ξανθούλης 

Οι νύχτες του Ιούνη είναι πρόστυχες. Σήμερα η πανσέ-

ληνος φωτίζει σαν μέρα. Η φίλη του, η κουτσή με τα έ-

ντεκα δόντια, τον παράτησε από νωρίς. Ήπιαν νωρίς 

δυο πιοτά στο μπαρ και μετά έφυγε. Θα πήγαινε μόνη 

της για ύπνο, έτσι του ‘πε. Αυτός δεν νυστάζει ακόμα. 

Απόψε η νύχτα είναι βρωμερή και ύπουλη. Περπατάει 

στην άκρη της προκυμαίας, πετάει πετρούλες στο νερό, 

κάνουν φλοπ-φλοπ και μετά βουλιάζουν στον βυθό. Πα-

ρακάτω κάποιοι ψαρεύουν. Βαριέται. Σκέφτεται να γυ-

ρίσει σπίτι, να βάλει καμιά τσόντα, να δει καμιά ταινία, 

να χαλαρώσει. Τα όνειρα δεν κοστίζουν τίποτα. Έξω  

παντού ερημιά.  

Ο δρόμος για το παλιό τελωνείο παραμένει σκοτεινός 

και επικίνδυνος. Κάτω απ’ το υπόστεγο, η πεσμένη σκιά 

βογγάει και μουγκρίζει. Πλησιάζει κοντά. Είναι χτυπημέ-

νος άσχημα, κουλουριασμένος. Το πρόσωπο γεμάτο αί-

ματα, η μπλούζα του σκισμένη, πονάει παντού. Για μια 

στιγμή τον κοιτάζει με τα αθώα του γαλάζια μάτια και 

ξεσπάει σε υπόκωφο κλάμα. Δεν τον ρωτάει τίποτα, μό-

νο τον αγκαλιάζει. Τρέμει απ’ τον φόβο του, όλο του το 

κορμί σπαρταράει. Ήταν τέσσερις. Τον κλέψανε. Πορτο-

φόλι, κινητό, ποδήλατο, τα πάντα. Ευτυχώς, δεν ήταν 

μαζί η κοπέλα του. Όχι ασθενοφόρο, δεν είναι και του 
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θανατά, ούτε αστυνομία, οι μπάτσοι θα αρχίσουν να 

ρωτάνε, όπως πάντα, μαλακίες. Ούτε στο σπίτι του μπο-

ρεί να πάει απόψε, ποιος ακούει τους δικούς του, ειδικά 

τον πατέρα του. Τον βοηθάει να σταθεί στα πόδια του, 

στηρίζεται πάνω του και προχωράνε μαζί, κρατάει το 

στομάχι του και κουτσαίνει ελαφρά. Αργά αργά, βήμα 

βήμα. Δεν σταματάει να τρέμει. 

Πριν δυο βράδια τον είχε πετύχει στην πλατεία. Ήταν 

καλά. Είχε πιει λίγο απ’ όλα, κοκτέιλ πάρτυ, μπύρες, ού-

ζα, κρασιά, τέτοια πράγματα, φτηνά και αθώα. Κάπνιζε 

και γελούσε πλάι στην κοπέλα του, την ίδια ηλικία έχου-

νε. Τον ρώτησε για τα μαθήματα, πως τα πάει στη σχο-

λή. Δεν του απάντησε, μόνο συνέχισε να γελάει και να 

χαϊδεύει τη φίλη του, ήταν πιωμένη κι αυτή. Να προ-

σέχεις, του είπε, στην πλατεία συχνάζουν περίεργες φά-

τσες, κάθε καρυδιάς καρύδι. Όσο μπορώ, του απάντησε, 

όσο μπορώ προσέχω. 

Όταν φτάσανε σπίτι, τον έγδυσε προσεχτικά και τον 

έβαλε στο μπάνιο, κάτω απ’ το καυτό νερό. Ευτυχώς, οι 

πληγές ήταν επιφανειακές και δεν τον είχαν χτυπήσει 

στο κεφάλι. Είχε γαντζωθεί πάνω του και δεν σταμάτα-

γε να κλαίει με παράπονο μικρού παιδιού. Ξάπλωσε στο 

κρεβάτι και κουκουλώθηκε μέσα στα ζεστά σκεπάσμα-

τα. Δεν πεινούσε, μόνο να κοιμηθεί ήθελε. «Κρυώνω», 

του είπε και τον αγκάλιασε σφιχτά. Μετά από λίγο στα-

μάτησε να τρέμει, σταμάτησε να κλαίει, σταμάτησε και 

να κρυώνει. Τον είχε πάρει ο ύπνος. Έξω ξημέρωνε.  
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Η ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

Μνήμη Τάκη Κανελλόπουλου 

Ο έρως είναι μάχη, πόλεμος ανηλεής και αδυσώπητος, 

χωρίς νικητές. Ψέματα, ψέματα  και υστεροβουλίες, 

ψεύτικα φιλιά, κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, χλιαρές 

αγκαλιές, κάλπικες φιλίες και αιώνιοι όρκοι, την επόμε-

νη στιγμή προδίδεις, δολοπλοκίες, βασανίζεσαι να κρύ-

ψεις την αλήθεια, δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, ποτέ, ας 

ξεκινάει καμιά φορά έτσι, σε τιμωρεί, μας βρίσκει πάντα 

ανίδεους κι απροετοίμαστους, άβγαλτους, και κάποια 

στιγμή μας μαγκώνει, το γλυκόπικρο όρπετο, κολοβό, η 

σάρκα θολώνει το νου, τα φλογισμένα υγρά αδειάζουν, 

έχει πολλά ονόματα η αγάπη, διαλέγεις, κι ο τρίτος 

άνθρωπος ανάμεσα, οι αδαείς το λένε απιστία, εσύ 

μοναξιά, και βουλιμία, πρόσεχε ποιους βάζεις στη ζωή 

σου, αυτούς που μπαίνουν δίχως άδεια απ’ το παράθυ-

ρο, ποτέ δε σε ρωτούν, τρεις άνθρωποι στην ερημιά του 

κόσμου, δύο ποτέ δεν είναι αρκετοί, το μπέρδεμα, η 

προσωρινή λιποταξία, το σκέφτεσαι και τρομάζεις, μια 

παρένθεση λες, μα αυτές πληθαίνουν,  ολόκληρη η ζωή 

περνά με παρενθέσεις και διαλείμματα. Διπλές ζωές, μι-

σές ζωές. Ίσως. Το σφρίγος και η ορμή της νιότης, απ’ 

την άλλη το βαθύ αίσθημα της ωριμότητας.  Τα θέλεις ό-

λα. Τα τραύματα είναι επιπόλαια, μικρές οι εκδορές της 

θλίψης, μόνο οι ουλές αφήνουνε σημάδια, σε ακολου-

θούν, τις βλέπεις στον καθρέφτη και θυμάσαι, τις αγγί-

ζεις απαλά, δεν σε αφήνουν να ξεχάσεις, και κάθε τόσο 

τις ξύνεις να χυθεί το πύον, με ηδονή, κάποτε τις καυ-
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τηρίασες, μα δεν ήταν αρκετό. Αγκάθι που ματώνει πρέ-

πει να βγαίνει, είπες κάποτε, το μαχαίρι ήταν δίκοπο, η 

λάμα μπηγμένη βαθειά στα σωθικά. Σε πάγωσε.  

Ο θάνατος είναι μια κάποια λύση, σώζει. Παρακαλάς, μα 

δεν έρχεται. Πικρή αργοπορία. Τα κορμιά παλεύουν, οι 

ψυχές νωθρές, πάντα λιποτακτούν. Δεν έχει πέρασμα, 

δεν έχει επιστροφή. Κουράστηκες. Αυτός ο πόλεμος δεν 

έχει τέλος, δεν είναι η ατέλειωτη εκδρομή στην εξοχή 

που ονειρευόσουνα μικρή, στο λιβάδι με τις ανθισμένες 

μαργαρίτες.  Μόνο ο θάνατος σώζει. Στο τέλος του πα-

ραμυθιού.      
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Ο ΑΛΗΤΗΣ 

 

Πάντα μ’ αρέσει να περπατώ στη βροχή,                                                  

εκεί κανείς δεν  μπορεί να με δει να κλαίω                                                                                                  

Τσάρλι Τσάπλιν 

Όλη τη μέρα γύριζε στους δρόμους σαν αλήτης, με τα 

βρώμικα παλιόρουχα,  τα παπούτσια δίχως σόλες, χωρίς 

φράγκο στις τρύπιες του τσέπες, χωρίς σχέδια για το 

μέλλον, χωρίς σκοτούρες στο κεφάλι, μα πάντα με το 

καπέλο και το μπαστούνι του, και ευγένεια, και περπα-

τησιά καμαρωτή, και κομψότητα, και χάρη, δείγμα κα-

λής ανατροφής και κάποιας ξεπεσμένης ίσως αρχοντι-

κής καταγωγής. Δεν είχε οικογένεια, συγγενείς και φί-

λους, μόνος κι έρμος ήταν, μα αγαπούσε τα παιδιά και 

τους ανήμπορους, ήταν ευαίσθητος, η αδικία τον πλή-

γωνε. Όλους όσο μπορούσε τους βοηθούσε, ας μην είχε 

ποτέ φράγκο μες στη τρύπια του τσέπη. Και ερωτευό-

ταν σφόδρα τις καλές και όμορφες κοπέλες –το φιλί 

τους μόνο ζητιάνευε, τίποτα παραπάνω-  πάντα χωρίς 

ανταπόκριση, χωρίς ανταπόδοση. Μα δεν τον πείραζε, 

τουλάχιστον ένα χαμόγελο να του έδιναν, του έφτανε. 

Δεν εκτελούσε εργασία δεν είχε αφεντικά. Έτσι κι αλ-

λιώς δεν είχε ανάγκες. Μόνο όταν τον έκοβε καμιά φορά 

η λόρδα έκλεβε, για να φάει μόνο, τίποτα παραπάνω. 

Και τους φοβότανε τους μπάτσους -ίσως και να τους 

μισούσε- όταν τους έβλεπε να πλησιάζουν το ‘βαζε στα 

πόδια. Κι αν τον στρίμωχναν στη γωνία και δεν γινότανε 

αλλιώς, τους κατάφερνε –αυτός ο  αδύναμος μα τόσο 
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σβέλτος- καμιά κλωτσιά στα παχουλά τους κωλομέρια, 

καμιά ροπαλιά στο ξερό τους το κεφάλι. Πάντα τους ξέ-

φευγε. 

Και μόλις νύχτωνε, ο πάντα γελαστός Σαρλώ έπεφτε κα-

τάκοπος για ύπνο κάτω απ’ το παλιό γεφύρι και έβλεπε 

όμορφα όνειρα. Αύριο θα ξημέρωνε πάλι μια καινούργια 

μέρα.   
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Ο ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΣ 

Η βιβλιοθήκη μόλις είχε ανοίξει. Ανέβηκε τρέχοντας τα 

εξήντα δύο σκαλοπάτια της, τόσα ήταν, τα είχε τσεκάρει 

αρκετές φορές, μα για σιγουριά, κάθε φορά τα ξαναμε-

τρούσε. Κι αυτή τη φορά, ανέβηκε τρέχοντας και λαχά-

νιασε. Ήταν πρωί ακόμα, έβρεχε, ο ήλιος δεν είχε βγει. 

Δεν ίδρωσε πολύ, μόνο που του κόπηκαν τα πόδια απ’ 

την τρεχάλα. Η εξώπορτα του κτηρίου ήταν μισάνοιχτη, 

μέσα δεν υπήρχε ψυχή, μόνο την καθαρίστρια πρόσεξε, 

που κείνη την ώρα έφευγε. Του κούνησε το χέρι και του 

χαμογέλασε, σήμερα ήταν ευδιάθετη. Κοίταξε άλλη μια 

φορά τριγύρω και μπήκε μέσα διστακτικά. Πίσω απ’ τον 

γκισέ του δανεισμού, είδε την υπεύθυνη καθισμένη, ίσα 

που φαινόταν το κεφάλι της. Ευτυχώς, δεν τον πρόσεξε. 

Την άλλη φορά τον είχε διώξει κακήν κακώς, με 

κλοτσιές και φωνές η θεόμουρλη, δεν ήταν βλέπεις  ούτε 

καν εξωτερικός χρήστης, κατά λάθος είχε μπει. Είχε χά-

σει το δρόμο του πάλι, αυτή του μίλησε κάπως άσχημα, 

απότομα, «ουστ, βρωμιάρη, στο διάολο, έξω από δω!» 

τον κυνήγησε μέχρι τα σκαλιά κάτω, και οι φοιτητές 

τριγύρω γελούσαν με το χάλι του. Είχε φύγει κατατρο-

μαγμένος τότε, με την ουρά στα σκέλια. Ευτυχώς, αυτή 

τη φορά δεν υπήρχε κανείς να γελάσει μαζί του, είχε 

βέβαια πάλι χάσει το δρόμο του, μα κείνη η υστερικιά 

κυρία πίσω από τον πάγκο σήμερα δεν τον πήρε χαμπά-

ρι. Μπήκε μέσα ανενόχλητος και ανέβηκε τις σκάλες για 

τον δεύτερο όροφο, με κάποια προφύλαξη βέβαια. Πάν-

τα, όταν έμπαινε σε κλειστούς χώρους φοβόταν, έτρε-

μαν τα πόδια του απ’ την αγωνία, από ένστικτο, μα δεν 
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έκανε πίσω. Ήταν λίγο περίεργος και θαρραλέος μαζί. 

Και του το ‘λεγε κι η μάνα του, «μια μέρα, θα το φας το 

κεφάλι σου», αυτός μια ζωή ξεροκέφαλος, δεν άκουγε 

κανέναν.  Έφευγε απ’ τους δικούς του και αλήτευε, κι ό-

που τον βγάλει ο δρόμος.    

Ο δεύτερος όροφος ήταν κι αυτός ολότελα άδειος. Σιγή 

νεκρική, όπως ταιριάζει σε τέτοιους χώρους. Πλησίασε 

τα ράφια με τα βιβλία και προσπάθησε να διαβάσει στη 

ράχη τους  τον τίτλο, να δει σε τι αναφέρονται.  Δεν τα 

κατάφερε. Ήταν γραμμένα σε άγνωστη γλώσσα, ακατα-

λαβίστικη, δεν μπορούσε να βγάλει άκρη. Όχι ότι ενδια-

φερόταν για κάτι συγκεκριμένο, έτσι, μέχρι να περάσει η 

μπόρα. Και φυσικά από περιέργεια. Στη μέση του δια-

δρόμου ήταν πεσμένο ένα, ανοιγμένο στη μέση. Το μύρι-

σε, το έγλυψε και το δάγκωσε. Δεν είχε πολλές σελίδες, 

χωρούσε στα δόντια του και άρχισε να το μασουλάει. 

Του άρεσε η γεύση του χαρτιού. «Ουστ, κοπρόσκυλο, 

πάλι εσύ εδώ;» άκουσε ξαφνικά  τη γνώριμη γυναικεία 

φωνή πίσω του και άρχισε να τρέμει απ’ το φόβο του. 

Γύρισε το κεφάλι του και την είδε να τρέχει κατά πάνω 

του κρατώντας ένα σκουπόξυλο. Με το βιβλίο ανάμεσα 

στα δόντια, το έβαλε στα πόδια. Έτρεχε μέσα στους δια-

δρόμους όσο πιο γρήγορα μπορούσε, χανόταν στον ατέ-

λειωτο λαβύρινθο, γλιστρούσε, σκόνταφτε σε καρέκλες 

και τραπέζια, έπεφτε και σηκωνόταν, μα δεν μπορούσε 

να βρει την έξοδο, να ξεφύγει. Αυτή φώναζε, από κάποια 

γραφεία βγήκαν τρεις υπάλληλοι να βοηθήσουν. Άρχι-

σαν όλοι να τον κυνηγούν, προσπαθούσαν να τον περι-

κυκλώσουν, να τον απομονώσουν, να τον ακινητοποιή-
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σουν σε κάποια γωνιά. Ο μπόγιας θα ήταν πάλι το πε-

πρωμένο του, είχε ξαναδεί το κακό όνειρο, ευτυχώς στο 

τέλος κατάφερνε πάντα να δραπετεύει. Αγαπούσε την 

ελευθερία, μα την πρώτη φορά που τον πιάσανε και τον 

στειρώσανε τη θυμότανε καλά.  

Κάποια στιγμή όπως έτρεχε, είδε ανοιχτή μια λευκή 

πόρτα και μπήκε μέσα. Βρέθηκε στην τουαλέτα. Ήταν 

λάθος του, τώρα είχε εγκλωβιστεί. Τους έβλεπε όλους έ-

ξω απ’ την πόρτα λαχανιασμένους να κρατάνε το στο-

μάχι τους. Τον κοιτούσαν με άγριες διαθέσεις. Και τότε 

του ήρθε η φαεινή ιδέα. Έτρεξε προς τη λεκάνη, κράτη-

σε καλά την αναπνοή του και βούτηξε μέσα. Ήξερε καλό 

κολύμπι, μόνο που ο σωλήνας της αποχέτευσης ήταν 

κάπως στενός, ίσα που χωρούσε, φοβόταν μήπως  σφη-

νώσει σε καμιά γωνία. Και το βιβλίο του θα βρεχόταν, 

θα έλιωνε, μα έπρεπε να θυσιάσει τον χάρτινο μεζέ του, 

δεν είχε άλλη επιλογή. Ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. 

Όμως δεν ήξερε καν που θα τον οδηγήσει αυτή η σκου-

λικότρυπα. Ίσως σε κάποιο άλλο, παράλληλο σύμπαν, 

εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από δω, ποιος ξέρει, σε 

λίγα δευτερόλεπτα θα μάθαινε. Οι υπάλληλοι της βιβλιο-

θήκης κοίταξαν για λίγο με απορία μέσα στη λεκάνη. Ο 

μαλλιαρός εισβολέας είχε εξαφανιστεί. Χαμογέλασαν, 

τράβηξαν το καζανάκι και επέστρεψαν στις δουλειές 

τους.       
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ΚΟΥΚΑΚΙ-ΕΞΑΡΧΕΙΑ 

 

Κάθε ηθική  της μοναξιάς προϋποθέτει δύναμη 

                                                    Αλμπέρ Καμύ 

 

Βόλτα μακρινή περπατητή με πονεμένο πόδι, όπως κάθε 

απόγευμα. Σιγά σιγά το σκοτάδι βαραίνει, τα μαγαζιά α-

κόμα ανοιχτά, περνώ μέσα απ’ την αρχαία αγορά, ο βρά-

χος  φωτισμένος, το κρύο δριμύ, οι διαβάτες λιγοστοί, οι 

τουρίστες κι αυτοί μετρημένοι στα δάχτυλα, ένα ζευγά-

ρι χαμογελά, μια παρέα νεαρών, έντονες χειρονομίες και 

φωνές βαρβαρικές. Οι κεντρικοί δρόμοι ολοφώτιστοι, 

κιτρινωποί. Σύντομη επίσκεψη σε δυο μεγάλα βιβλιο-

πωλεία, σχεδόν άδεια κι αυτά, οι νέες κυκλοφορίες στη 

βιτρίνα ασήμαντες, χωρίς ενδιαφέρον, φεύγω χωρίς να 

αγοράσω τίποτα. Κάτω απ’ το υπόστεγο  ο άστεγος δια-

βάζει ένα βιβλίο, δεν ζητιανεύει, δεν παραπονιέται, τον 

προσπερνάω βιαστικά. Πλησιάζω στην πλατεία, μια γω-

νία πριν πέφτω μούτρα με μούτρα πάνω σε παλιό γνω-

στό, χαιρετιόμαστε βιαστικά και σπάω το κεφάλι μου 

να θυμηθώ που τον ξέρω. Μετά από δυο βήματα μπαίνω 

στην πλατεία. Έχει κόσμο μα είναι νεκρή, μαυσωλείο, 

όλα σε αργή κίνηση. Δυο αναμμένες φωτιές στις γωνίες. 

Βρωμάει κάτουρο μπύρας και χαλασμένο χασίς, βρωμά-

ει θάνατο, άδεια βλέμματα, σώματα καμπουριασμένα, 

τα προσπερνάω όσο πιο γρήγορα μπορώ με σφιγμένο 

στομάχι. Δεν θα ξαναπεράσω από δω, το  ορκίζομαι πά-

λι. Επιστρέφοντας, χωρίς να το καταλάβω, φτάνω 

στους τσολιάδες. Αλλαγή φρουράς, μια κλούβα της α-
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στυνομίας έξω απ’ το προεδρικό μέγαρο, οι μπάτσοι 

παίζουν με τα κινητά τους, κανείς δεν μου δίνει σημασία, 

αυτό με ενοχλεί λιγάκι, είμαι αόρατος, μάλλον ακίνδυ-

νος. Παρακάτω,  μέσα στα δέντρα, υποχρεωτική στάση 

για κατούρημα, ο καφές κι οι τσίχλες φταίνε. Το πάρκο 

σχεδόν άδειο, δυο σκιές μόνο, ύποπτες, επικίνδυνες,  κα-

νένας απ’ τους γνωστούς, ερημιά, κουρεμένο και ξεριζω-

μένο, είκοσι χρόνια  δεν το έχω ξαναδεί έτσι. Ξαναβγαί-

νω στο φως και ορκίζομαι πάλι πως δεν θα ξαναπεράσω 

από δω.  Η λεωφόρος είναι γεμάτη αμάξια. Σκλάβοι, εθε-

λόδουλοι, ραγιάδες, αμίλητοι, καχύποπτοι, αγέλαστοι, 

σεβαστοί επαγγελματίες, καριερίστες, αριβίστες, οικο-

γενειάρχες δήθεν με ήθος και αρχές, χωρίς αξιοπρέπεια,  

αυτοσεβασμό, κακοί ηθοποιοί, υποκρίνονται τους αν-

θρώπους. Τα μαγαζιά από ώρα κλειστά, ουρά οι ταξιτζή-

δες στην πιάτσα περιμένουν, οι πολύχρωμες πεταλουδί-

τσες του πεζοδρομίου χαμογελούν επαγγελματικά και 

δείχνουν το όμορφο κωλαράκι τους. Είναι προκλητικές 

οι καργιολίτσες. Για μένα, μόνο είκοσι ευρώ, μου λέει μί-

α. Την προσπερνώ χαμογελώντας. Μια άλλη φορά ίσως. 

Κοντά δυο ώρες περπάτημα, το πόδι αρχίζει να μ’ ενο-

χλεί, κουτσαίνω ελαφρά. Μόλις φτάσω στην υπόγα, Θα 

κάνω ένα καυτό μπάνιο, θα βάλω τσίπουρο και θα α-

κούσω λαϊκά. Στο τέλος, για ξεκαύλωμα,  θα δω καμιά 

τσόντα στο λάπτοπ, θα βαρέσω μαλακία και θα πέσω 

ψόφιος για ύπνο.  Αύριο, πάλι,  μια καινούργια μέρα. 

 



 

.   83 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
σελ. 

ΚΑΥΤΕΣ ΚΟΤΣΙΛΙΕΣ 9 

Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 11 

ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
       ΟΛΓΑΣ 

16 

ΤΑ ΜΗΛΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΗ 18 

ΣΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΗ 21 

ΤΥΧΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 23 

ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ 25 

ΠΕΡΑΙΑΣ 28 

Σ’ ΕΝΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ 
       ΤΗΣ ΕΡΗΜΙΑΣ 

29 

Ο ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 32 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 33 

ΝΤΟΥΠ 35 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΙΛΙΑΝΙ 36 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 37 

Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ 40 

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ  45 

Η ΠΑΡΤΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 48 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ          50 

ΣΚΑΚΙ ΣΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 54 

Ο ΠΡΙΓΚΙΠΠΑΣ ΤΗΣ ΛΥΠΗΣ          55 

ΑΠΙΣΤΙΑ 56 



                  Γιάννης Παπαγεωργίου - Κοτσιλιές 

ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΠΟΥΛΙΑ 58 

Ο ΤΡΟΜΟΣ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ 59 

ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 61 

ΦΘΑΡΜΕΝΗ ΚΑΣΕΤΑ 62 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 64 

Η ΝΤΑΙΖΥ 66 

ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΡΔΑ 68 

ΤΟ ΚΑΚΟ ΜΑΤΙ 69 

ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 72 

Η ΕΚΔΡΟΜΗ 74 

Ο ΑΛΗΤΗΣ 76 

Ο ΒΙΒΛΙΟΦΑΓΟΣ 78 

ΚΟΥΚΑΚΙ-ΕΞΑΡΧΕΙΑ  81 

  
 



 

.   85 



                  Γιάννης Παπαγεωργίου - Κοτσιλιές 



 

.   87 

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου γεννήθηκε το 1972 στην 

Πάτρα, όπου πλέον ζει μόνιμα. Κείμενά του και μικρές 

ιστορίες έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί στο Οδός 

Πανός του Γιώργου Χρονά. Αυτό είναι το τρίτο του βι-

βλίο.
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Οι ήρωες αυτού του βιβλίου  ξεγλίστρησαν μέσα απ’ τις 

ταλαίπωρες σελίδες ενός εφήμερου και κάπως παρά-

καιρου ιστολογίου (ούτε δυο χρόνια δεν κράτησε η 

λειτουργία του) μηδαμινής, εξάλλου, αποδοχής και 

αναγνωσιμότητας, που όμως, παρ’ όλες τις αντιξο-

ότητες, κατάφερε να  φέρει εις πέρας τη δύσκολη 

αποστολή του, κάτι σαν προθέρμανση, ας πούμε, και, 

φυσικά, το, έστω και αργοπορημένο, κλείσιμο παλαιών 

ανεξόφλητων λογαριασμών. Τότε που ακόμα ήμουν 

απελπιστικά ανυπεράσπιστος και αθώος.  

Τριάντα τέσσερα σκόρπια κείμενα, λοιπόν, ξέφτια και 

ρετάλια μιας δύσκολης πορείας προς την ενηλικίωση, 

όσο αυτή μπορεί να είναι ποτέ εφικτή, ασήμαντα, 

αυστηρά, υπό ό-ρους ποιητικής (όπως, βέβαια, και όλα 

τα προηγούμενα) που δυστυχώς, γι’ άλλη μια φορά, δεν 

βρήκα το κουράγιο να τα πετάξω στα σκουπίδια.  
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