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Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι του Σ. Καρυδάκη. Το analphabet 

δεν είναι όνομα εκδοτικού οίκου, αλλά λογότυπο του συγγραφέα. 

 

Το σχέδιο του τοξότη στο λογότυπο της τελευταίας σελίδας είναι του 

ζωγράφου, χαράκτη και σχεδιαστή αρχαιολογικών ευρημάτων Ανδρέα 

Κοντονή, www.andreaskontonis.com/home.html 
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Η αναπαραγωγή και η πώληση σε εκτυπωμένη μορφή ή ηλεκτρονικά ή με ο-

ποιονδήποτε τρόπο μέρους ή ολόκληρου του έργου αυτού, επιτρέπεται μόνο 

μετά από έγγραφη άδεια του συγγραφέα του, σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 

και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του. 

 
  

http://www.analphabet.gr/


5 
 

 
 

Σπύρος Καρυδάκης 
 
 

Η Μεγάλη Μετανάστευση 

Των Δέντρων 
 

δ έ κ α α φ η γ ή μ α τ α 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a n a l p h a b e t 
2018 

  



6 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1. Τρία τάνγκο: 11 
2. Πολύ ακριβό κρέας: 15 
3. Ο κήπος με τις παιωνίες: 23 
4. Ο Διγενής στην Πεντέλη: 29 
5. Τα νεύρα μου είναι άσκημα: 39 
6. Το νεκροταφείο επεκτεινόταν και η πατρίδα νικούσε: 43 
7. Ο μισθοφόρος: 49 
8. Πίνειν, παίζειν και τα δίκαια φρονείν: 51 
9. Οι κλέφτες των νεκρών: 61 
10. Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων: 87 

  



7 
 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Τα αφηγήματα της συλλογής πρωτοδημοσιεύθηκαν: 

— Από τα Τρία τάνγκο, το Τάνγκο του πιλότου Σεργκέι στο περι-
οδικό της Ζακύνθου Ραπόρτο, τχ. 54, Ιούνης 2007. Τα άλλα δύο είναι 
αδημοσίευτα. 

— Πολύ ακριβό κρέας· με τον τίτλο Στον πάγκο του χασάπη, στο 
ένθετο της εφημερίδας Τα Νέα, 1920 Ιουλίου 2003. Στο διήγημα βα-
σίστηκε η ταινία μικρού μήκους Στον πάγκο του χασάπη, 2006, σε 
σενάριο και σκηνοθεσία Χάρη Ραφτογιάννη, που παρουσιάστηκε σε 
ελληνικά και διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ. 

— Ο κήπος με τις παιωνίες· στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος της 
Κυριακής, 31 Δεκεμβρίου 2006. 

— Ο Διγενής στην Πεντέλη· στην εφημερίδα Τα Νέα, 29 Ιουλίου 2004. 
— Τα νεύρα μου είναι άσκημα· στο περιοδικό του Γ. Κορδομενίδη 

Εντευκτήριο, τχ. 50, Απρίλιος-Ιούνιος 2000, entefktirio.blogspot.gr. 
— Το νεκροταφείο επεκτεινόταν και η πατρίδα νικούσε· στο Εντευ-

κτήριο, τχ. 55, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2001. 
— Ο μισθοφόρος· στο Εντευκτήριο, τχ. 46, άνοιξη 1999. 
— Πίνειν, παίζειν και τα δίκαια φρονείν· στην εφημερίδα Τα Νέα, 

22 Αυγούστου 2001. 
— Οι κλέφτες των νεκρών· συμπεριλήφθηκε στην ανθολογία διη-

γημάτων Σου γράφω ένα γράμμα, Εμπειρία Εκδοτική, Αθήνα 2008. 
— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων· στην εφημερίδα Ελεύθε-

ρος Τύπος της Κυριακής, 26 Αυγούστου 2007. Συμπεριλήφθηκε στην 
ανθολογία του Μάκη Πανώριου Το ελληνικό φανταστικό διήγημα ΣΤ΄, 
Αίολος, Αθηνα 2012. 

 
Όλα τα πεζά του τόμου ξανακοιτάχτηκαν για την παρούσα έκδοση και 
μερικά ξαναγράφτηκαν. 
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Τρία τάνγκο 
 
 

Σιδηρουργείο 
 

Έσπαγε τα κόκκαλα με τα δόντια, ρουφούσε το μεδούλι, κι 

όπως παραπατούσε γελώντας και σκορπίζοντας ένα-ένα γα-
ρύφαλλα, άφηνε στο τσιμέντο αίμα κι αλάτι ο βοηθός μου στο 
σιδεράδικο, πατρός αγνώστου. Εγώ, κι ας λέω “εγώ”, ήμουν 
απών απ’ όλα, χωστός μες στις παλιές μου αρβύλες, τουφέκι 
σωπασμένο. 

Γελούσε αποτρόπαια, είχε στραβό στόμα, και το κύκλωμα 
των γαγγλίων του καθώς πυρωνόταν τού σάρωνε το πετσί με 
χυμούς ακεραίων αριθμών δρεπανηφόρων, που θερίζαν τα 
μηδενικά του. 

Έτσι ήταν εκείνος ο Μάρτης, μινύριζε ο τόρνος, με τ’ ατσάλια 
να οξειδώνονται φασκιώνοντας τάφους, τους οποίους εδήλω-
νε ο ίδιος, τόσο το φάρδος κι από βάθος να χωράνε ο έρως κι 
ο πόνος. Γλυκασμός του σίδερου, χέβιμέταλ, καθώς αρχαϊκά 
μυρολογούσε κάθε Παρασκευή βράδυ που καθαρίζαμε το μα-
γαζί, τρώγαμε σουβλάκια, πίναμε τσίπουρο απαραιτήτως. Κι 
ονειρευόταν ένα κατάκλειστο βουνό όλο μολύβδινες ορθο-
πλαγιές, μουσειώματα τεράτων, με φτερά να σημαδεύουν τις 
φωλιές της αθανασίας. Τόσα ήξερε το καημένο. Σου ξηγούσε 
το τίποτα. 

Έκλεβε λιγάκι το ταμείο, πύρωνε άσκημα κάπου-κάπου και 
χαλούσε τα μέταλλα. Μα ήταν γερός. Οι συμπτώσεις του συ-
ρίζαν, όπως ο χάλυβας στο αγιασμένο λάδι. Η πτώση αυτή 
μοσχοβολάει γάλα — δεν θέλω να τον δω όπως γιο μου, όμως 
τώρα έχω κλάψει. Έχω πάει σχολείο, εγώ. Ξέρω τους περί-
πτερους ναούς και τις κλίσεις των ρημάτων στο χώμα. 

Και «Δε μου λες, μάστορα», μου λέει, «όταν ήσουν παιδί 
εσύ, να πούμε, δεν ήθελες να ’χεις την πρώτη γκόμενα και να 
σε τρέμει η πιάτσα;»  
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Τι να του έλεγα; Εγώ, κι ας λέω “εγώ”, στην ηλικία του 
πολιτευόμουν στις φυλακές για το κοινό καλό, τετράκις εις 
θάνατον, είχα σκοτώσει ανθρώπους. 

Μα αυτό ήταν άλλο. 
Πόσο σύμμετρο ύψος λοιπόν θαυμάτων, τι φοβέρα που κά-

νει θάλασσα τα υπάρχοντά σου, γέρο μου! Μάλλον έχω πα-
ρεκκλίνει λιγάκι από το κάστρο στο μπορντέλο, έτσι ήμουν 
ανέκαθεν: επικός. 

Εκείνη τη μέρα η ψυχή του έκανε γκέλες παραδέρνοντας 
πάνω από ζεστά δέντρα, αγκαλιές του χώματος, και ήσαν οι 
χαβούζες του λογισμού του τίγκα. Μα ο λόγος αποσοβεί τις 
πλάγιες αισθήσεις. Κι έτσι ξοδεύτηκε ολότελα. 

Τώρα είμαι στον τόρνο μόνος. Και τα γρέζια, που τα σαρώ-
νω κάθε βράδυ Παρασκευής, κόβονται απ’ το κορμί μου. 
 
 
 

Τρομοκράτης 
 
Τρέχουν οι ρόδες. Η μηχανή σου μ’ έχει πειράξει. Τραχιά τα 
ρόδα στο μέτωπό σου. 

 

Ήταν τότε που συνέκοπτα τις προτάσεις, στρογγυλεύοντας 

μια πίστη όλο κόψη και κρυστάλλινη. Μήπως είχες βγάλει φτε-
ρά, μήπως είχες πετάξει πάνω από τη θάλασσα, πιστεύοντας 
σαν ηλίθιος ότι θ’ αρμοζόταν το μέτρο της στην πολιτεία, ψό-
φια σαν σωρός κατσαρίδες; 

Αλλ’ όχι. Πολυμήχανος σε κείνο το σπίτι, σερνόσουν με τα 
τέσσερα στο πάτωμα. Κανονικά θα ήσουν στρατιώτης, όμως 
πώς να ξεχάσω τόσα σου δάκρυα, τόσα σου γέλια, έτσι που 
αντηχούσε βαρύτονα το τίποτα, σαπίλα ιριδίζουσα κι εσύ μα-
νιόκηπος, όπως πήγαινες κι όπως ερχόσουν από πλατεία σε 
δρόμο και πάλι σε μένα. 

Και είπες χαρούμενος: «Διάβασες τι έλεγα; Τα ’λεγα σε 
κείνους, αλλά σ’ εμάς μιλούσα». 

Και τι σου καταμαρτύρησαν, λοιπόν; φόνο τροχαίον κι α-
νάπαιστο, φαναράκι όπου άναβε το μίσος σου τρίζοντας. Κι 
έλεος μονάχα από μένα για τον βαρύ σου νου σαθρόν από 
πόθο, ορθός να διαρκέσεις πάνω απ’ τα φριχτά περιγράμματα. 
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Από πού έρρευσε τότε το φως; Ήσαν όλοι μια κλίκα, ρου-
φιανοπολιτικοί, πουτανοκυρίες, λεφτάδες από ζώντας τους 
πεθαμένοι, ψευτοαντιεξουσιαστές δούλοι της αμερικανιάς, κι 
από κοντά οι μικροί πολίτες με πέτσινες ψυχούλες κατάξερες, 
πάγος κραταιός μες στο κέρινο απαύγασμα της τράπεζας, 
πορφυρίτης και μάρμαρο τάφου. 

Λαλούσαν οι εκτυπωτές. Ποιον να πρωτοξεπαστρέψεις; Κι 
αν είχες κατάμαυρο αίμα, δεν θα ’φτανε για τόσον θάνατο. 
Τρεις φορές το φωνάζω. 

Έτσι γουργούριζαν οι φλέβες σου όμορφα. Κι από τότε σε 
ψάχνουν και σε φοβούνται οι μπάτσοι. Γράψανε, σκότωνες με 
συνείδηση. 

 
Τρέχουν οι ρόδες. Και τα ρόδα που σου έχω δωρίσει, όλα 
ολοκόκκινα και μαύρα. 
 
 
 

Το τάνγκο του πιλότου Σεργκέι 
 

Ο τέως στρατιωτικός πιλότος Σεργκέι ο “Αλαράμπ”, μετά μα-
φιόζος, ξέφυγε απ’ τον κλοιό χορεύοντας λες τάνγκο ή φοξ-
τρότ. Ήταν νέος κι άλκιμος, σταμπαρισμένος όμως στο κύτος 
του αεροπλάνου του που ήταν όλο φτυσιές από τους αγγέ-
λους. Χρυσάφι εντούτοις, λόγω της όψης των πραγμάτων που 
φανερώνει μονάχα το φοβερό ύψος. 

Έρχονταν Ιλλυριοί, Δάκες κι άλλα τέτοια φύλα, το σμήνος 
των Ερώτων φτερούγιζε με ολέθρια χάρη στη βεράντα κι ο 
πιλότος Σεργκέι ο “Αλαράμπ”, τώρα μαφιόζος, σακατεμένος 
από τη νοσταλγία, φούμερνε πούρα και έπινε μπράντι, με δυο 
ανήλικες πουτάνες δεξιά κι αριστερά του, σώες, ανάλλαχτες 
από τους χρόνους της απελπισίας, που η μια του χάιδευε τα 
μαλλιά και η άλλη τις πατούσες. 

«Αχ, Βλαντιμίρ Ίλιτς Ουλιάνοφ, αχ Βλαντιμίρ Ίλιτς! Πώς 
τρεμοπαίζαν οι μέρες, οι χαρές των όπλων, τον καιρό εκείνο 
που τα φτερά μου ήσαν κερί και θάνατος, κι αναστενάζαν οι 
τουρμπίνες μου ρουφώντας στοιχειά εναέρια και πολύχρωμα 
πουλιά! Πέφτανε φύλλα των ουρανών, πέφταν οι άνθρωποι 
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και οι πόλεις τους, κι ο πόνος μου ήταν από κεράσια της συν-
τριβής. Ήσαν ωραία εκείνα τα χρόνια μου με τ’ αεροπλάνο!» 

Πάνω σ’ αυτό ακριβώς ο Σεργκέι ο “Αλαράμπ”, προσγειω-
μένος Ίκαρος, χώνει χαχανίζοντας στο στόμα το πιστόλι και 
σκορπίζει τα μυαλά του. Ύστερα ήρθαν οι μπάτσοι. Ήρθανε 
και μεσόκοπες γειτόνισσες, που τον θαυμάζαν γυμνό και μα-
τωμένο, τέτοιο παλληκάρι, και ουρλιάζανε με υστερία: 

«Τον σκότωσαν! Τον σκότωσαν! Καλά του κάμαν!» 
Κατόπιν τον ξεπετσιάσαν οι φοιτητές στο ανατομείο. Κόβα-

νε το ωραίο κορμί, κομμάτιαζαν τα σπλάχνα, και καθώς τον 
πετούσαν στο κρεματόρειο της πανεπιστημιακής κλινικής 
κομμάτι-κομμάτι, απογειωνόταν σε τούφες ο καπνός του απ’ 
το φουγάρο, για πάντα και για πάντα στα φοβερά ουράνια. 

Έτσι ανέβηκε, ξανάπεσε και ανελήφθη εντέλει ένδοξα ο 
Σεργκέι· και από τα έξι δισεκατομμύρια έλλογα κτήνη του 
πλανήτη, εγώ τον θυμάμαι μονάχα κι η μακρινή του μάνα. 
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Πολύ ακριβό κρέας 
 
 
Στον Δημήτρη Μαρωνίτη 

 
 

Οι άνθρωποι δεν υπάρχουν παρά μόνο κατά προσέγγιση, δυ-

στυχώς όμως κοστίζουν πολύ ακριβά. Η Κατερίνα ας πούμε 
ήταν χασάπισσα. Ο Λεωνίδας την είδε για πρώτη φορά ένα 
πρωί, καθώς ο ήλιος έπεφτε μέσα από τις τζαμαρίες πάνω 
στο ερυθρό κρέας και στα λευκά της χέρια, αλλ’ όχι και στο 
πρόσωπό της. Ο Λεωνίδας δεν είχε δει ποτέ χασάπισσα. Νόμι-
ζε ότι οι χασάπηδες είναι όλοι άντρες. Μπήκε αμέσως άσκεφτα 
στο χασάπικο και ζήτησε κρέας. 

«Τι κρέαας», ρώτησε η Κατερίνα, που ήταν μια μάλλον 
κοινότυπη κοπέλλα, λευκόδερμη. Έσερνε πάντοτε μελένια τη 
φωνή της, μυστική κληρονόμος ένος αφανισμένου από χιλιε-
τίες κόσμου βακχικών επιφωνημάτων. 

«Να, εννοώ κρέας», είπε με τη στέρεα πεποίθηση του πα-
ντελώς χαμένου ο Λεωνίδας, δείχνοντας στην τύχη ένα μέρος 
της βιτρίνας. Στο μέρος εκείνο αναπαύονταν κεφαλάκια. Η 
Κατερίνα είπε: 

«Πόοσα κεφαλάακια;» 
«Να, εννοώ όλα», απάντησε ο νέος, με την κρυφή σκέψη 

ότι τα πολλά κεφαλάκια θα έκαναν τα χέρια της να βιάζονται, 
μα και την εικόνα της να αργεί μες στο μυαλό του — ο Λεω-
νιδας, που είναι υδραυλικός, δεν σκέφτηκε το πράγμα ακριβώς 
έτσι, όμως ο κισσός ριζώνει στο χώμα και ελίσσεται με σκο-
τεινά, παράλογα κύματα βλαστών προς το φως, γι’ αυτό συχνά 
αλλού είναι η σκέψη μας κι αλλού ο λόγος της. Εξάλλου, μου 
αρέσουν πολύ τα λευκά, μακροδάχτυλα άνω και κάτω άκρα· 
γενικά, είμαι άνθρωπος των άκρων. 

Ο Λεωνίδας όχι, κι όμως τώρα παρατηρούσε με τα χείλη 
μισάνοιχτα από κατάπληξη τα χέρια της Κατερίνας. Εκείνα τα 
χέρια κρατούσαν τώρα τον μεγάλο μπαλντά. Με απόλυτη 
ακρίβεια, που ήταν η εικαστική επιστέγαση μιας καταβάθος 
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εξοργιστικής εξοικείωσης, έκοβε σε γωνία τη μούρη κάθε κε-
φαλιού έτσι ώστε να αποκαλύπτονται οι μυκτήρες, απ’ όπου 
έτρεχε ακόμα η μύξα του ζώου. Έσχιζε τον θόλο του κρανίου 
και τα μυαλά πρόβαλλαν ροδαλά, με το σκοτωμένο αίμα να 
πήζει στον ιστό των αρτηριών. Οι ρώγες των δακτύλων, κα-
τάλευκες όμως ματωμένες, κολλούσαν επισφαλώς πάνω στα 
κόκκαλα, πάνω στους μασητήρες μυς — και ο νεαρός υδραυ-
λικός κοίταξε άθελά του τις ρώγες του κοριτσιού, μικρές στα 
μικρά στήθη κάτω από την πάλλευκη ποδιά. Το πηγμένο αίμα 
μετέβαλλε σε εικόνα Σατύρου κάθε τι που θα μπορούσε να 
ονομαστεί παραδοχή της πραγματικότητας: ο κόσμος, απ’ 
ό,τι μου έχει αποκαλυφθεί μέσω αξιόπιστων επαϊόντων τους 
οποίους γνώρισα σε νυχτερινούς δρόμους, είναι φτιαγμένος 
ειδικά για τους αφανείς. Η Κατερίνα μάζεψε τα κεφαλάκια σε 
έναν σωρό, σαν τοτέμ κανιβάλων, και είπε: 

«Τίποτα άαλλο;» 
«Ναι. Εεε… δουλεύτε εδώ ή είναι δικό σας το μαγαζί;» 
«Δουλεεύω». 
«Θα ανοίξω ένα χασάπικο», ανακοίνωσε ο Λεωνίδας με τη 

σιγουριά του προαποφασισμένου θύτη – ενώ ήξερε ότι ήταν 
το θύμα. «Θέλω να σας προσλάβω». 

«Είμαι ευχαριστημέενη εδώ». 
«Σας δίνω τα διπλά από ό,τι σας πληρώνουν σ’ αυτό το 

μαγαζί», έκανε ο νέος, συγκρατημένα, όχι γιατί δίσταζε μα 
από σεμνότητα. 

«Τότε εντάαξει». 
Η φύση προχωράει με άλματα κι ο άνθρωπος επίσης. Ο Λε-

ωνίδας, όταν πέταξε στον πρώτο σκουπιδοντενεκέ τα κεφα-
λάκια, που δεν του άρεσαν ποτέ, ήξερε ήδη επακριβώς τι έ-
πρεπε να κάνει: πούλησε αμέσως όσο-όσο το μαγαζάκι του με 
τα υδραυλικά είδη που είχε κουραστεί τόσο να στήσει, μάζε-
ψε ό,τι λεφτά μπορούσε κι άνοιξε ένα μικρό χασάπικο στην 
Κυψέλη. Μέσα σε ένα μήνα μπορούσε, εντελώς διαλυμένος κι 
ανασυνθεμένος από τον έρωτα, να βλέπει την Κατερίνα να 
κόβει μπριζόλες και σπάλες για τους Πολωνούς, τους Αλβα-
νούς και τους Βούλγαρους της γειτονιάς — Έλληνες ευτυχώς 
δεν υπάρχουν εδώ, εχτός από κάτι στριμμένες, πολύπειρες 
γριούλες με τις οποίες είμαι ερωτευμένος, με όλες μαζί και με 
την κάθε μια ξεχωριστά. Μα αυτό είναι άλλο. Ο Λεωνίδας, 
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άνθρωπος του νερού και των χάλκινων υδροσωλήνων, δεν 
ήξερε τίποτε για το κρέας, πέραν της εικόνας του και της 
οσμής του αίματος. 

«Κύριε Λεωνίδαα, μου φαίνεται πως δεν ξέερετε τίιποτα για 
το κρέεας», έλεγε η Κατερίνα, γνώστρια εξ απολύτου ενστί-
κτου, όπως κι οι περισσότερες γυναίκες εξάλλου, τού τι τρώει 
ένα σαρκοφάγο και πώς και πότε χορταίνει. «Να, έετσι τις 
κόβουν», προσέθετε, κόβοντας τις χοιρινές μπριζόλες λαιμού 
για τον κύριο Βίχρεν, Βούλγαρο, καλό πελάτη. Ο καημένος ο 
Λεωνίδας, γερό κι απλό παιδί, που τόσο είχε αγωνιστεί από 
τα δεκάξι του να γίνει ένας καλός υδραυλικός, όλο κοίταζε 
από το ταμείο στραβά προς τον πάγκο. Τα λεπτεπίλεπτα χε-
ράκια ματωμένα — «Το κόβουμε κόοντρα στις ίινες» — κινή-
σεις που προϋπέθεταν μια σχεδόν ομηρική γνώση για το πόσο 
κοστίζει το ανθρώπινο κρέας — «Και τα σνίτσελ, όοσο πιο 
λειωμέενα τόσο καλύυτερα, εδώ οι Πολωνορώωσοι όλο τέετοια 
τρώνε» — οι έμμηνες αποχρώσεις του ερυθρού, του άλικου, 
του κόκκινου, του σαρκόχρωμου του αιμάτινου, του μαύρου 
να λιανίζουν τον πόθο σε μικρά κομμάτια, χωριστά οι σάρκες 
χωριστά τα κόκκαλα, χωριστά τα νεύρα χωριστά το λίπος, 
χωριστά ο αναστεναγμός χωριστά το ουρλιαχτό. 

Ο Λεωνίδας ήταν λιγάκι κουτούτσικος μα, ό,τι ήθελε, αυτό 
και το τραβούσε ολοένα από την ακρούλα του νήματός του, 
ώσπου να το κάνει να ανυψωθεί σαν γιορτινός χαρταετός στα 
ουράνια. Καταγόταν, εντέλει, από μια μακριά σειρά στοχαστι-
κών γιαγιάδων κι όχι πολεμικών παππούδων. Αυτό, παραδό-
ξως, τον απόμάκρυνε από την Κατερίνα αντί να τον φέρνει 
πιο κοντά της. Εάν οι άνδρες μεταθέτουν ύπουλα τη λαχτάρα 
τους για αίμα και σάρκα στις γυναίκες προφασιζόμενοι τα έμ-
μηνα, και εάν οι γυναίκες υιοθετούν μια θηλυκότητα που είναι 
κόκκινη μα επιδιώκει πάντα να γεννήσει και να αναθρέψει 
όπως πρέπει το γαλάζιο, η Κατερίνα ήταν πιο θηλυκιά ακόμα 
ως χασάπισσα. Ολόγυρα σε κάθε ηδονή πλέκεται με αδιόρατα 
νήματα ο φόβος, έτσι είναι ορισμένο από τη φύση. Γι’ αυτό, ο 
Λεωνίδας περιμενε κάθε μέρα να κλείσει το μαγαζί και να 
φύγει η κοπέλλα. 

«Καληνύυχτα σας κύριε Λεωνίδαα». 
Τότε, χάιδευε τον μπαλντά. Μύριζε εξοντωμένος τη λαβή 

του, την ποδιά της, μάζευε από τα σκουπίδια ένα-ένα τα ά-
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χρηστα κομμάτια, νεύρα, λίπος, πέτσες, κόκκαλα, ό,τι είχε 
κόψει και πετάξει εκείνη. Περιεργαζόταν για ώρα πολλή το 
καθένα με ερεθισμό που έκανε τις πατούσες του να ιδρώνουν 
και τη φύση του να εγείρεται. Το καλοκαίρι εκείνο ήταν ιδα-
νικό για να εννοήσει κανείς με ασφάλεια τα χρώματα που θα 
αντιστοιχούσαν σ’ έναν τέτοιον έρωτα: πολύ γλαυκό, πολύ 
του ξερού χόρτου, πολύ κοκκινόχωμα. Εκείνο το βράδυ, λίγο 
πριν φύγει η Κατερίνα, απόφάσισε. 

«Έχουμε μια παρτίδα κρέατος». 
«Εε, αύριο κύριε Λεωνίδαα», απάντησε κουρασμένη η κο-

πέλλα. 
«Όχι». Προσπάθησε να κάνει τη φωνή του φωνή αφεντικού. 

«Θα το κόψουμε όλο σε μερίδες. Σήμερα! Έχει προπωληθεί 
για ένα δείπνο εταιρείας». 

«Όλο όσο έεχουμε στο ψυγείοο;» 
«Όλο». 
 

Η αλήθεια είναι πως πίσω από τον καθρέφτη όπου κοιτάζεις 
το πολυσήμαντο, έτσι νομίζεις, πρόσωπό σου, δεν υπάρχει τι-
ποτ’ άλλο παρά ο τοίχος. Γενικά, ο κόσμος του κάθε Λεωνίδα 
και της κάθε Κατερίνας είναι γεμάτος πραγματικά όντα, που 
εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα πλαστογραφώ και να τα πα-
ρουσιάζω σαν θλιβερά απεικάσματα ενός φαντασιακού σταύ-
λου όπου θρέφονται σφαχτάρια. Τα άθλια ολλανδέζικα κρέ-
ατα —ήσαν φτηνά— κόβονταν κόντρα στη φορά των ινών, τα 
κόκκαλα διαμερίζονταν, οι χόνδροι, οι τένοντες, οι μυελοί 
άσπριζαν και κιτρίνιζαν μέσα στις θραυσμένες σπονδυλικές 
στήλες των σκοτωμένων από μέρες ζώων, το λίπος έτρεχε. 
Αναλιγωμένο, ζωντανό λίπος φτωχών πλασμάτων που μόλις 
την περασμένη εβδομάδα έτρωγαν και δυστυχούσαν σε από-
στειρωμένους σταύλους. Οι καταβροχθίζοντες έχουν την ευθύνη 
τους, όμως το να κόβεις έναν τόνο ωμές και αιμάσσουσες 
σάρκες πτωμάτων, μπορεί να προσπορίσει σε έναν άνθρωπο 
του νερού μια λαγνεία φτιαγμένη εξολοκλήρου από λέξεις και 
στραμμένη ολόκορμη προς τον Έρωτα — εννοώ τον θεό κι όχι 
την πράξη. 

Μέσα στο τυφλό φως του ψυγείου η Κατερίνα φορτωνόταν 
στους λεπτούς ώμους της αρνάκια ολόκληρα και μισά κατσι-
κάκια. Αγκομαχούσε, όχι από κούραση, μα από τη στρεπτή κι 
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ελικοειδή πλησμονή που προσπορίζει προκαταβολικά στους 
αθώους η αναμονή ενός θαύματος. «Έχω φυτέεψει αγγέλους 
και περιμέενω να φυτρώωσουν», είπε ξάφνου. 

Ο Λεωνίδας έθεσε με συγκίνηση το παμπάλαιο και θεμε-
λιώδες για την αυτογνωσία του ανθρώπου ερώτημα: 

«Μπα; Και τι είναι οι άγγελοι;» 
«Είναι κάατι φυτά εξωτερικώων χώωρων, που βγάζουν 

γαλάαζια κρίνα», απάντησε η Κατερίνα. 
Του νεαρού, που κουβαλούσε τα βαριά —εκείνη τη στιγμή 

ένα πελώριο μπούτι μοσχαρίσιο—, του ήρθε λιποθυμία. Τρέ-
κλισε, μα το μυαλό του στάθηκε τελικά να ελπίζει με ευλά-
βεια πως η ανάγκη μπορεί να φαγωθεί σαν μισοψημένη μπρι-
ζόλα, και η επιθυμία να ματώσει σαν δάχτυλο τρυπημένο, 
βυζαγμένο από αγαπημένα χείλη. Από το ψυγείο έως τον μα-
κελλάρικο πάγκο πλαθόταν, ζυμωνόταν και ψηνόταν ένας 
κόσμος ερωτοσκοπικής ζύμης, που φουσκώνει με την απελπι-
σία και τελειώνεται με την υπογραφή τής άνευ όρων παράδο-
σης στον εχθρό. Η Κατερίνα έχωσε το χεράκι της στο ραδινό 
κύπελλο που σχημάτιζαν τα πλευρά ενός αρνιού και τράβηξε 
μονοκόμματα την καρδιά, τα πνευμόνια και το μαύρο συκώτι, 
με ένα ασελγέστατο πάφλασμα σαν να αποκολλούνταν γεννη-
τικά όργανα. 

«Σπλάαχνα», είπε με ζαχαρένια φωνή. 
Ο κομμένος λάρυγγας φώναζε ορθάνοιχτος στον αέρα. Τα 

πνευμόνια έχασκαν μαχαιρωμένα από τα μανικιουρισμένα νύ-
χια της. Στη λαχτάρα του καθενός για τον άλλον υπάρχει 
ένας σκοπός μαχαιρωμένος, εννοώ ένας σκοπός με ματωμένη 
στολή, με αριθμό στη μεταλλική του ταυτότητα και με τουφέκι. 
Γι’ αυτό, ο Λεωνίδας πέταξε με μια βάρβαρη κίνηση το μπούτι 
στον πάγκο, μουγκρίζοντας: 

«Κόφ’ το! Και τα κατσίκια, τα αρνιά, και όλα, κόφ’ τα! 
Ένα-ένα τ’ αρνίσια παϊδάκια, να ’ναι καλοκομμένα, σενιαρι-
σμένα. Και το ποντίκι, σε μικρά κομμάτια. Και τα γουρουνίσια 
κεφάλια, και τις μοσχαροκεφαλές, και τις πατσές, τα έντερα, 
τα ποδαράκια!» Κέντησε με την αιχμή του μαχαιριού το μι-
κρούτσικο μάτι μιας γουρουνοκεφαλής. Ένας θολός ζελές 
ξεχύθηκε. «Έχεις γκόμενο;» μουρμούρισε μουντά και μπρούτα. 

«Έεχω», απάντησε η Κατερίνα. 
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«…Και τις σπάλες, τα μπούτια, όλα σε μικρά κομμάτια, και 
τα… πώς το λένε; το κιλότο, τις ωμοπλάτες, τα ψαρονέφρια!» 
Κοίταξε στα επιδέξια δάχτυλά της το μαχαίρι, ευσύνοπτο, ο-
λότελα διακριτό μες στον στροβιλιζόμενο χώρο, φωτισμένο 
από νεκρικά φώτα. Η ποδιά της ήταν μουσκεμένη στο αίμα, 
λαχάνιαζε, τα μάτια της ήταν μαύρα και κόκκινα, ο ζελές τους 
σαν χυμένος, τα σπλάχνα της, χρωματιστοί οροί, υγρά, γλί-
τσες και χυλοί, χολές, γλουγλουκιστά παφλάσματα, σκοτισμοί, 
αίματα και αίματα όλα χύμα, από τις κύστεις, τις μεμβράνες, 
από το λευκό της δέρμα, τα αχνιστά μες στον ιδρώτα χνου-
δάκια της, όλα χυμένα έξω, πεταμένα έξω από τις φωλιές 
τους, από τα λαγούμια τους, από τα σύνορά τους. Ο Λεωνί-
δας ήταν καλό παιδί. 

«Γιατί φουντώωσατε έετσι;» ρώτησε γλυκά η Κατερίνα. 
«Θυμήθηκα τη μάνα μου», είπε το παλληκάρι, απλό και 

καλό παιδί, υδραυλικός. «Όλο έκοβε κρέας. Στην οικογένειά 
μας ήμασταν όλοι κρεατοφάγοι». Στάθηκε πίσω από το ταμείο. 
Έβηξε πριν συνεχίσει: «Θα μπορούσες να κόψεις έτσι με τον 
μπαλντά έναν άνθρωπο;» 

«Ποιόον άανθρωπο;» ρώτησε η κοπέλλα. 
«Εμένα, ας πούμε». 
«Άανθρωπο όοχι. Εσάς ναιαι», απάντησε η Κατερίνα. 
«Κι εγώ; Μπορώ λες να μπαλνταδιάσω έναν άνθρωπο εγώ; 

Εσένα, ας πούμε;» 
Η Κατερίνα τον κοίταξε για πρώτη φορά χωρίς χαμόγελο, 

πράγμα που έκανε το λευκό της πρόσωπο σχεδόν ανύπαρχτο. 
Πέταξε τον μπαλντά πάνω στο ταμείο, που γέμισε αίματα και 
μυαλά. 

«Αυτό δείχ’ το μου», είπε ξερά, δίχως να σέρνει τη φωνή της. 
 
 

Έχω πολύ μιλήσει για την ομορφιά. Όμως η ομορφιά δεν εί-
ναι υπόθεση λέξεων αλλά σάρκας, γι’ αυτό έχω πει μονάχα 
ψέματα. Είναι σαν να φεύγει πρόωρα ένα καράβι από το λι-
μάνι και ν’ αφήνει στην προκυμαία να χειρονομούν ένα σμάρι 
ανθρώπους φτιαγμένους από κρέας, χυμούς και κόκκαλα, 
που ο καθένας έχει το όνομα και την ιστορία του. Γι’ αυτό, 
άλλωστε, τα καράβια βουλιάζουν. Αν ήμουν κρεοπώλης, ίσως 
αποφάσιζα να πουλάω ανθρώπινο κρέας. Τούτο σημαίνει πως 
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αν ερωτεύτηκε η Κατερίνα τον Λεωνίδα κι αγκαλιάστηκαν κι 
έσμιξαν γλυκά —πράγμα που θα το ήθελα πολύ— ή αλληλο-
φαγώθηκαν, και αν παντρεύτηκαν κι έκαναν παιδιά κι έζησαν 
για πάντα μαζί ή χώρισαν γρήγορα, και αν η ευτυχία και η 
δυστυχία δεν είναι εντέλει τίποτ’ άλλο παρά η γραφιστική 
διαχείρηση ενός κόσμου αίματος και διαμερισμένων σαρκών, 
αυτό θα το αποφασίσει ο κάθε αναγνώστης χωριστά. Άλλω-
στε δεν υπάρχει Θεός ούτε αθανασία, γι’ αυτό κάθε άνθρω-
πος είναι μόνος και, εάν το θελήσει, ελεύθερος, να ζήσει σαν 
σαλεπίσαλος Αρλεκίνος δίχως κανενός είδους λογική ή να 
ερωτευτεί ή και να πεθάνει γρήγορα και βίαια. 
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Ο κήπος με τις παιωνίες 
 
 
Στον π. Πολύευκτο 

 
 

Ζούσε σε μια μονή του Αγίου Όρους κάποιος πενηντάρης μο-

ναχός ονόματι Λεωνίδας. Ένα πρωί, τον κάλεσε ο ηγούμενος 
και του είπε: 

«Θα πας να φέρεις τον κηπουρό, που δουλεύει στη Σκήτη 
του Μανδραγόρα. Να του πεις ότι κινδυνεύει». 

Ο π. Λεωνίδας προσπάθησε καταλάβει τι κηπουρός είναι 
τούτος και να θυμηθεί πού ήταν η Σκήτη του Μανδραγόρα. 
«Σ’ αυτό το ερείπιο, στα 1.000 μέτρα υψόμετρο; Νόμιζα πως 
έχει να πατήσει εκεί άνθρωπος από τον δέκατο ένατο αιώνα!» 
αποτόλμησε. «Και γιατί κινδυνεύει;» 

«Είχε μπλέξει άλλοτε με κακές παρέες. Τον κυνηγούν οι 
παλιοί του σύντροφοι για να του πάρουν, για εκδίκηση, την 
καρδιά και τα μάτια». 

«Μα… τι να τα κάνουν;» έφριξε ο αγαθός ανθρωπάκος. 
Ο ηγούμενος τον έσπρωξε νευριασμένος προς την πόρτα. 
«Είσαι πολύ ανήξερος περί των εγκοσμίων, αδελφέ μου. 

Δεν ξέρεις; Σφάζουν παιδιά και τους παίρνουν διάφορα όργα-
να, για να τα πουλήσουν για μεταμοσχεύσεις. Να προσέχεις, 
αυτήν τη στιγμή οι φονιάδες μπορεί να είναι ήδη στον δρόμο». 

 
Σκαρφάλωνε με κόπο στο απότομο, ανηφορικό μονοπάτι. Εί-
κοσι εφτά χρόνια στο μοναστήρι ο π. Λεωνίδας, είχε βγεί στον 
έξω κόσμο ελάχιστες φορές και είχε κοπιάσει σωματικώς ελα-
χιστότερες, προστατευμένος πίσω από την ομολογουμένως 
ακριβοπληρωμένη ραστώνη της πίστης. Ο κόσμος ήταν ένα 
αποτρόπαιο έρεισμα της ομορφιάς, που την είχε από καιρούς 
αρνηθεί και που τη φοβόταν. Ο πόνος του ήταν ένα θέατρο 
σκιών που έπαιζε μονος κι έβλεπε μόνος. 

Το μονοπάτι όλο ανέβαινε, με βάτα κι αγκαθερά φυτά να 
το κλείνουν, δέντρα πεσμένα, ήχους και φως σκοτεινιασμένα 
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από μιαν απόκρυφη επιστήμη, η οποία του παράσταινε το το-
πίο να γελάει και να κλαίει, παιδί που το γαργαλούν, του κά-
νουν αστεία, το βασανίζουν και το σκοτώνουν. Ο καημένος ο 
π. Λεωνίδας κάποιες φορές σκαρφάλωνε με τα γόνατα, άλλες 
σερνόταν κάτω από θεριεμένα κλαδιά. Η ορθοπλαγιά τον έ-
κανε να θέλει να κλάψει και ο κόπος τον ανάγκευε τόσο ώστε 
το μυαλό του νυχτωνόταν. Το ράσο του κουρελιαζόταν, στην 
αρχή το πρόσεχε μα μετά ολοένα λιγότερο, καθώς η μόνη 
πραγματικότητα μέσα του ήταν πια το δάσος, αρχέτυπο, α-
διάφορο για επιθυμίες των ανθρώπων και για φόβους. Δεν 
υπήρχε γύρω ορίζοντας, μόνο ξύλο και φύλλο. Κάποτε, κάθι-
σε απελπισμένος σε μια πέτρα. Αποφάσισε να γυρίσει πίσω. 
Εκείνη τη στιγμή άκουσε φωνές. Μες από τους θάμνους είδε 
στον παρακάτω γύρο του μονοπατιού τέσσερις γεροδεμένους 
ανθρώπους να ανεβαίνουν. Τους άκουσε να μιλούν και αφου-
γκράστηκε. 

«Κοίτα πού το κρύψανε το κωλόπαιδο!» είπε ένας. 
«Θα το βρούμε όμως και θα το πάρουμε», είπε άλλος. 

 
Μετά από ώρα τρέξιμο στα τυφλά, σωριάστηκε στις πέτρες. 
“Ώς εδώ ήταν”, σκέφτηκε. Τα πόδια του είχαν καταξεσκιστεί, 
είχε χάσει τον σκούφο του, του είχε φύγει το ένα παπούτσι κι 
αναγκάστηκε να βγάλει και το άλλο ώστε να τρέξει, να φύγει 
από τους φονιάδες. Κι όμως όλο τους άκουγε ξοπίσω του λες 
και τους έσερνε το μυαλό του. Έσταζαν δάκρυα από τα μάτια 
του. Είδε από πάνω του έναν άνθρωπο. 

Ήταν ένας νεαρός μοναχός από αυτούς τους δανδήδες, με 
ιόχροο αντερί χωρίς εξώρασο, τα εφηβικά γενάκια μόλις να 
χνουδίζουν στα ρόδινα μάγουλά του, ξεσκούφωτος, με ένα 
στεφάνι από ανθισμένη αγράμπελη στα κατάξανθα, μακριά 
και λυτά μαλλιά. 

«Αδελφέ μου!» ψιθύρισε ο π. Λεωνίδας. «Φύγε! έρχονται 
οι φονιάδες!» 

Ο καλογεράκος είπε, δίχως κανένα συναίσθημα να χρωμα-
τίζει την καμπανιστή, σχεδόν εφηβική ακόμα φωνή του: 

«Δεν ακούν και δεν βλέπουν. Πάμε». 
Τον πήρε από το χέρι. Το δάσος, μαύρο πριν κι αδιάβατο, 

τώρα άνοιγε μπροστά τους, γινόταν ξανά τόπος με φύλλα και 
λουλούδια. Όταν απομακρύνθηκαν κάμποσο και ησύχασε κά-
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πως, ο πατήρ Λεωνίδας άρχισε να κοιτάζει φιλύποπτα τον 
σωτήρα του. 

«Από ποιο μοναστήρι είσαι;» ρώτησε. 
«Ειραφιώτης», απάντησε ο νέος. 
«Πού είναι αυτό;.. Αλλά μη σταματάμε! Πρέπει να βρω τη 

Σκήτη του Μανδραγόρα! Να σώσω τον κηπουρό!» 
«Α, μη φοβάσαι. Θα είμαστε εκεί σε λίγο». 
«Μα ποιος είσαι;» 
«Είμαι ο Διονύσιος από τη Νύσα, και έχω έρθει στον Άθω 

για δω τα σπάνια φυτά που αφθονούν εδώ. Έχω πάει πολλές 
φορές στη σκήτη κι έχω συμπαθήσει πολύ τον κηπουρό». 

Ο π. Λεωνίδας προσπάθησε μάταια να θυμηθεί πού είναι η 
Νύσα. «Φαίνεται πως στον τόπο σου οι ηγούμενοι δεν είναι 
τόσο αυστηροί όπως ο δικός μου· εκτός κι αν είσαι αποσπα-
σμένος στο τοπικό θέατρο», είπε, κοιτάζοντας επιτιμητικά το 
μελιτζανί ράσο και το στεφάνι από αγράμπελη. Ο ζαφειρο-
μάτης καλογεράκος ξεκαρδίστηκε στα γέλια. 

«Το ιώδες είναι το χρώμα της ψυχής», είπε με έναν μόρτικο 
μορφασμό στο πανέμορφο, σχεδόν κοριτσίστικο πρόσωπό του. 
«Όσο για το στεφάνι, αδελφέ μου, να ξέρεις πως το βουνό 
έχει τους δικούς του νόμους». 

Το δάσος ήταν τώρα φιλικό, κηπάκι με άνθη και με το 
βράσιμο της άνοιξης. Ακόμα κι ο τρομακτικός ανήφορος φαι-
νόταν σαν να βοηθά τον π. Λεωνίδα, που ανέβαινε δίχως βά-
ρος, με την καρδιά του φουσκωμένη όχι πια από κουραση μα 
από λαμπρότητα. Τους κύκλωνε ένας αέρας ανέγνωρου κόσμου 
και φωτεινής νύχτας μες στο μεσημέρι. Ο Λεωνίδας έβλεπε 
σκιές να κρύβονται τροχαλίζοντας στα φυλλώματα, κατσικί-
σια πόδια και κέρατα να προβάλλουν φευγαλέα μεσα από 
τους θάμνους — αγριόγιδα, σκεφτόταν ο μοναχός. Φυσούσε 
ένα αεράκι από κάτω προς τα πάνω, που εμψύχωνε τα κλα-
διά, σουσούριζε σε μιαν ακατάπαυστη μουσική λες και το 
δάσος ανέβαινε μαζί τους χορεύοντας με σουραύλια και γκάι-
δες. Κάποτε, ο Διονύσιος σταμάτησε και έδειξε λίγο πιο ψηλά. 

«Εκεί είναι», είπε κάπως βαρύθυμα. «Θα έρθω να σας 
βρω». Κοίταξε τα γυμνά, ματωμένα πόδια του π. Λεωνίδα. 
«Θα μπορούσα να σου δώσω τα παπούτσια μου», προσέθεσε 
με άξαφνα γλυκιά φωνή, «εγώ δεν τα χρειάζομαι. Όμως, 
πρέπει να πονέσεις και να ματώσεις, δεν υπάρχει άλλος τρό-
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πος για σένα». Και με αυτούς τους λόγους, έβγαλε τα αθλη-
τικά παπούτσια του, τα πέταξε στον γκρεμό και χάθηκε πίσω 
από τα φυλλώματα περπατώντας ξυπόλυτος γρήγορα κι ανά-
λαφρα, ενώ ο άνεμος κι η μουσική στράφηκαν σαν πάνθηρες 
και τον ακολούθησαν. 

 
Ήταν μια ταράτσα κρυμμένη στην ορθοπλαγιά, τριγύρω οι 
γκρεμοί και το άγριο δάσος, εδώ κοκκινόχωμα και αραιά, 
κατάχλωρα ελατάκια. Και παντού οι παιωνίες. Εκατοντάδες 
θεριεμένες παιωνίες, βυσσινιές, κόκκινες, ρόδινες κι άσπρες, 
ακόμη και τα πιο σπάνια είδη, μια λίμνη από άνθη αποσπα-
σμένη από τον Παράδεισο. Και ανάμεσά τους οι μανδραγόρες, 
κοντόχοντροι, σοβαροί κι απόξενοι, εκείνοι που οι αρχαίοι 
ονόμαζαν ενίοτε “θηλυκές παιωνίες”. Ο π. Λεωνίδας λησμό-
νησε για λίγο και φονιάδες και αποστολή. Όλος ο χαλικόκη-
πος ήταν καλοσκαμμένος, βοτανισμένος από χέρι γνοιαστικό 
και τρυφερό, τα μαγικά άνθη φροντισμένα ένα-ένα με αγάπη. 
Παραμερίζοντάς τα με προσοχή σαν να ήταν κοπάδι παιδά-
κια, προχώρησε χτυπημένος κατάκαρδα από το θαύμα. Βρήκε 
τον κηπουρό πίσω από τη μισοερειπωμένη σκήτη, να τσαπίζει 
και να καλλωπίζει. 

«Κηπουρέ», όρμησε καταπάνω του, «με στέρνει ο ηγούμε-
νος, έλα να φύγουμε, έρχονται οι φονιάδες!» Σταμάτησε από-
τομα, καθώς ο κηπουρός εστράφη προς το μέρος του. Ήταν 
ένα παλληκάρι ολόιδιο με τον Διονύσιο τον Ειραφιώτη, σαν 
δίδυμος αδελφός του, μόνο τούτος με μαύρα μαλλιά και μά-
τια. «Ποιος είσαι;» ρώτησε σαν χαμένος. 

«Είμαι ο Μωχάμετ», είπε ξαφνιασμένος ο νεαρός. «Μακριά, 
από την Ανατολή». 

“Δεν φτάνουν τα άλλα, είναι και μουσουλμάνος”, σκέφτη-
κε ο π. Λεωνίδας. Από κάπου κοντά ακούστηκαν οι φωνές 
των φονιάδων. «Φτάσανε, Μωχάμετ, έρχονται να σου πάρουν 
την καρδιά και τα μάτια! Να τρέξουμε, να ξεφύγουμε!» 

«Πού να πάμε;» έκανε κατατρομαγμένο το παιδί. «Ένα μο-
νοπάτι υπάρχει μονάχα, αυτό απ’ όπου ανεβαίνουν». 

Δίπλα τους εμφανίστηκε ο Διονύσιος. Τον περιέβαλλε το 
αεράκι, σχεδόν ορατό, ιόχροο. 

«Υπάρχει μονοπάτι στον γκρεμό», είπε, ενώ στον κήπο με 
τις παιωνίες πρόβαλλαν οι φονιάδες. «Όμως τώρα είναι αργά, 
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μας είδαν. Ένας από τους δύο σας πρέπει να μείνει εδώ και οι 
φονιάδες να του πάρουν την καρδιά και τα μάτια. Για να ξε-
φύγει ο άλλος». 

Ο π. Λεωνίδας έσπρωξε το αγόρι προς τον Διονύσιο. «Πάρε 
το παιδί, σώσε το, θα μείνω εγώ εδώ», είπε. Ο Διονύσιος 
χαμογέλασε, έβγαλε από το κεφάλι του το στεφάνι από α-
γράμπελη και του το φόρεσε. Το αεράκι δυνάμωσε απότομα 
κι έγινε βυσσινιά καταιγίδα και μεγάλος πόλεμος, αφανί-
ζοντας Διονύσιο και Μωχάμετ. Έμεινε ο καλόγερος μόνος, να 
περιμένει τους φονιάδες που έτρεχαν προς το μέρος του τσα-
λαπατώντας τις παιωνίες. Εκείνη τη στιγμή όλα τα λουλούδια 
άρχισαν να μαδούν, ο άνεμος αποσπούσε τα πέταλα κατά 
χιλιάδες, τα περιδίνιζε χωριστά κάθε χρώμα, τα χόρευε και 
τα έπαιρνε στα ύψη. Ο Λεωνίδας έμεινε με ανοιχτό το στόμα 
να κοιτάζει το πυκνό σύννεφο με τους άσπρους, ρόδινους, 
κόκκινους και βυσσινιούς στροβίλους να χορεύει τον ίακχο, 
σαν να ανέβαζε κήπο, φονιάδες και τον ιδιο στα ουράνια. 

«Ω! Πόση ομορφιά!» είπε ευτυχισμένος. 
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Ο Διγενής στην Πεντέλη 
 
 

Οι πελώριοι γκρεμοί διαφύλασσαν έναν τόπο όπου το κοκκι-

νόχωμα κοιμόταν ξερό κι άνυδρο εδώ και χιλιετίες. Θραύσμα-
τα βράχων από κατάλευκο μάρμαρο γκρίζαιναν κάτω από το 
βάρος του φωτός. Έσιαξα με χάρη τον μοβ, βελουδένιο μανδύα 
μου με τις χρυσές ταινίες. “Τι κακόγουστο ντύσιμο!” σκέφτη-
κα. Όμως μου άρεσε πολύ. 

«Ο ευσεβής και φιλόχριστος αυτοκράτωρ, καίσαρ αύγου-
στος, εν Χριστώ Βασιλεί αιωνίω βασιλεύς Ρωμαίων, νικητής, 
τροπαιούχος, κύριος της Ανατολής και της Δύσεως», απάγγειλα 
με άνεση και κάπως αυτάρεσκα, «στέλνει την πατρική ευλο-
γία του στον γενναιότατο Διγενή…» 

«Τι υπερβολικός τίτλος για έναν απόλεμο αυτοκράτορα!» 
είπε περιφρονητικά η Μαξιμώ, η βασίλισσα των Αμαζόνων. 

«Μη διακόπτετε τον αυτοκρατορικό Πρωτομανδάτορα, τον 
άρχοντα Λεωνίδα!» φώναξε ο μέγας Μετρονόμος Ανδρέας, 
κραδαίνοντας το κουτί με τα καρτελάκια Αποφάνσεων. 

Μου διέφυγε ένα λοξό, μοχθηρό βλέμμα προς την πλευρά 
της Μαξιμώς. Δεν είχα μπορέσει ποτέ να χωνέψω το τουπέ 
αυτής της κοπέλλας, με το παλληκαρίσιο κορμί και την ακό-
ρεστη δίψα για καυγάδες. Δυστυχώς, ούτε κι εκείνη με χώ-
νευε. Είχε μάτια μόνο για τον Διγενή, όπως όλες οι γυναίκες 
άλλωστε. Τελικά, είναι ένα είδος καταδίκης το να έχεις γεν-
νηθεί τόσο ωραίος και τόσο βλάκας, σκέφτηκα εκδικητικά 
ατενίζοντας τον Διγενή Ακρίτα, υψηλό, μυώδη και ευθυτενή, 
με τα δεκάδες χρυσόξανθα κοτσιδάκια να προβάλλουν από το 
κράνος του και να λάμπουν στον ήλιο — του τα είχε πλέξει 
χτες το βράδυ σε ώρα ανακωχής η Μαξιμώ, κρατώντας του 
το άδειο πλήν εντυπωσιακό κεφάλι στα γονατάκια της. Συνέ-
χισα δυνατά: 

«Ο ευσεβέστατος αυτοκράτωρ διακοινώνει ότι ευαρεστείται, 
εν τω πλήθει της φιλανθρωπίας του, να μεσιτεύσει στους απε-
λάτες για να απελευθερώσουν τη σύζυγο του ανδρειοτάτου 
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Διγενή, ώστε να λήξει επιτέλους αυτή η εξαιρετικά δυσάρε-
στη διαμάχη των πιστών τέκνων της κραταιάς βασιλείας του…» 

Η Μαξιμώ χτύπησε το κοντάρι της στην ασπίδα της καγχά-
ζοντας: 

«Και ποιος θέλει τη μεσιτεία του;» 
Ο μέγας Μετρονόμος, αυτήν τη φορά οργίστηκε στ’ αλήθεια. 
«Μαξιμώ, αν ξαναμιλήσεις εκτός μετρονόμησης, θα τιμω-

ρηθείς!» Μετά, έριξε το ζάρι των Αποφάνσεων. «Άσος στα 
πέντε, Απόφανση για τον Διγενή», ανακοίνωσε, σηκώνοντας 
ψηλά το καρτελάκι με τον ανάλογο αριθμό και τις οδηγίες. 
Χάρηκα. Με υψηλότερο βαθμό Απόφανσης το πέντε, ο χρυ-
σοκοτσιδάκιας έπρεπε τώρα λόγω του άσου να δώσει μια 
ασαφή, πολύ διπλωματική απάντηση. Και ήταν πάντα πολύ 
δύσκολο γι’ αυτόν να οργανώσει κάπως ικανοποιητικά τον 
συγκεχυμένο πολτό που περιείχε το αγέρωχο κεφάλι του. 

«Της Αραβίας τα βουνά και οι έρημοι της Συρίας μιλούν για 
το κοντάρι μου», βροντοφώναξε το τούβλο. «Ευχαριστώ τον 
δικαιότατο αυτοκράτορα, όμως την πολυαγαπημένη μου γυ-
ναίκα θα τη λευτερώσω μοναχός μου και οι άνομοι απελάτες 
θα δαγκώσουν τις πέτρες αυτού του βουνού». 

«Πολύ μπρούτα απάντηση για βαθμό Απόφανσης άσο», είπε 
ο μέγας Μετρονόμος. «Έπρεπε να δειχνόσουν κάπως πιο δι-
πλωματικός». 

«Μα εγώ δεν ξέρω από διπλωματίες και υποκρισίες!» δια-
μαρτυρήθηκε ο Διγενής. «Μεγάλωσα στην πετρώδη Καππα-
δοκία, και τα μόνα πράγματα που έμαθα καλά είναι η αρετή, 
η ανδρεία, το να βοηθάω τους ανθρώπους, όχι η ρητορία και 
η πολιτική!» 

«Δύο πόντοι Ανταμοιβή», αποφάσισε αμείλικτος ο Ανδρέας. 
Δεν μπόρεσα να κρύψω ένα χαμογελάκι χαιρεκακίας. Με υ-
ψηλότερο βαθμό Ανταμοιβής το δέκα, δύο πόντοι ήταν αληθι-
νή συντριβή. 

Κοίταξα κατάπληκτος το καρτελάκι Απόφανσης που κουνού-
σε προς το μέρος μου με βουβαμάρα και μάλλον με δυσαρέ-
σκεια ο Ανδρέας, αφού είχε ρίξει το ζάρι του. Πέντε στα πέντε 
βαθμός Απόφανσης! Επιτέλους, αυτή την ευκαιρία περίμενα 
από χτες σε τούτα εδώ τα κατσάβραχα. Ο ύψιστος βαθμός Από-
φανσης, μου έδινε το δικαίωμα να στρέψω το παιχνίδι όπου 
ήθελα… 
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«Η αρετή σου, Διγενή, είναι γνωστή στον θειότατο αυτό-
κράτορα», είπα, με φωνή που δεν μπορούσα να συγκρατήσω 
το τρέμουλο της αδημονίας της. «Ο σεβαστός κύριός μου πι-
στεύει ότι σπαταλιέσαι άδικα στα φαράγγια αυτών των ξερό-
τοπων, απ’ όπου έχει αποστρέψει τα μάτια του ο Θεός. Σε 
καλεί κοντά του, δεξί χέρι της βασιλείας του. Σου προσφέρει 
το αξίωμα του στρατηγού των Ανατολικών». 

Χε, χε! Όλοι έμειναν σέκοι ακούγοντας το μέγιστο στρα-
τιωτικό αξίωμα της αυτοκρατορίας, μετά από αυτό του αυτό-
κράτορα. Ο γέρο-Φιλοπαππούς μούγκρισε κουνώντας πέρα-
δώθε το ξυρισμένο κεφάλι του. Οι άλλοι απελάτες, ο Ιωαννάκης 
κι ο Λέανδρος σάλεψαν ανήσυχα, ενώ η Μαξιμώ πρασίνισε. Ο 
Ανδρέας είπε με μια αλλόκοτη μελαγχολία, σαν να με λυπόταν: 
«Είναι πολύ μεγάλο αξίωμα, Λεωνίδα. Καταστρέφεις την ι-
σορροπία. Σου δίνω τη δυνατότητα να αλλάξεις Απόφανση». 

Έκανα προκλητικά ένα βήμα προς τον αποσβολωμένο Δι-
γενή, τείνοντάς του το χέρι. Ο χιτώνας μου από κροκάτο με-
ταξωτό, ο βαρύς βελουδένιος μανδύας μου, θρόισαν. Με το 
ένα μάτι μου πρόσεχα πού πατάω: τα χρυσόκλαρα πασούμια 
μου δεν ήταν κατάλληλα για αυτούς τους αγριότοπους. 

«Είμαι το μάτι, το αφτί και η φωνή του αυτοκράτορα», είπα 
κομψά και με σεμνότητα τόσο επιτηδευμένη, ψιλοτορευμένη 
και καλοξομπλιασμένη ώστε να φαίνεται αμέσως ότι είναι ψεύ-
τικη, «κι έχω βαθμό Απόφανσης πέντε. Έλα, Ακρίτα! Ο θεοδώ-
ρητος δεσπότης μας και η θεοφρούρητη Πόλις σε περιμένουν». 

Μια γερή ματσουκιά από το παλούκι ενός δόρατος, μου 
κούλανε το απλωμένο χέρι. Η Μαξιμώ στεκόταν δίπλα μου 
αγριεμένη, ντιντίνιζαν οι κρίκοι του αλυσιδωτού θώρακά της 
και τα διάφορα άλλα στρατιωτικά λιλιά, που τόση εντύπωση 
προκαλούσαν στους ανεγκέφαλους θαυμαστές της — πρωτί-
στως στον Διγενή. 

«Φίδι κολοβό!» ούρλιαξε μες στ’ αφτί μου κουφαίνοντάς 
με, «Ύπουλε κόλακα! Παλατιανό πουστάκι, που σ’ έχουν περά-
σει από τα δώδεκά σου όλη η φανταρία του Ιερού Παλατίου 
και οι σταβλίτες! Ο μαλάκας ο αυτοκράτοράς σου ποτέ δεν θα 
έδινε τέτοιο αξίωμα σε κάποιον που θα το άξιζε στ’ αλήθεια, 
γιατί τότε θα κινδύνευε ο θρόνος του. Το κάνεις επίτηδες για 
να απομακρύνεις τον Διγενή από τη Συρία, αφού μόνο εδώ 
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είναι πανίσχυρος. Ενώ στο παλάτι θα είναι μια διακοσμητική 
νούλα!» 

Θεέ μου, σκέφτηκα, έχει τρελαθεί τελείως. Σχεδόν μου έ-
σπασε το χέρι! Τρίβοντάς το, έκανα ένα βήμα πίσω. Τι όμορφη 
ήταν έτσι έξαλλη! 

«Είσαι μια βάρβαρη και άπλυτη πολεμίστρια, γι’ αυτό δεν 
καταλαβαίνεις τέτοια ζητήματα υψηλής πολιτικής», είπα θιγμέ-
να και με χαριτωμένη φλεγματικότητα. «Εξάλλου δεν σου πέ-
φτει λόγος, αφού έχεις προσκληθεί από τους απελάτες και 
δεν είσαι σύμμαχος του Διγενή. Επιπλέον είσαι μια ξένη, ένα 
τίποτα — ούτε καν άνδρας». 

Αυτό το τελευταίο την αλάλιασε. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό 
από την προσβολή κι έτσι μπόρεσα να μιλήσω στρεφόμενος 
προς τους τρεις απελάτες, τον Φιλοπαππού, τον Ιωαννάκη 
και τον νεαρό Λέανδρο. «Πάγια πολιτική του δικαιότατου αυ-
τοκράτορά μας είναι να μην ανακατεύεται στις προσωπικές 
υποθέσεις των πιστών υπηκόων του, και μάλιστα σε τούτη 
την ευαίσθητη περιοχή, περικυκλωμένη από εχθρούς, χωρίς 
σύνορα, χωρίς νόμους, η οποία έχει μόνο στρατό μερικούς 
ακρίτες κι αυτούς μισοβάρβαρους» (τόνισα τη λέξη κοιτάζο-
ντας δήθεν αθώα προς τον Διγενή). 

»Για τούτο, δεν θα παρενέβαινε ποτέ στη διένευξη κι ούτε 
θα σας πρόσταζε να παραδώσετε την αιχμάλωτή σας στον Δι-
γενή. Όμως, τώρα πρόκειται για τη σύζυγο του στρατηγού 
των Ανατολικών. Θα τολμούσατε να συγκρουστήτε, στο πρό-
σωπο του καινούργιου αρχιστράτηγου των Ρωμαίων, με όλη 
την αυτοκρατορία και με τον ίδιο τον θεοδώρητο βασιλέα 
μας; Επιβιώνετε ως απελάτες μόνο και μόνο χάρη στην ανοχή 
του αυτοκράτορα, που δεν στέλνει τα αυτοκρατορικά στρατεύ-
ματα εναντίον σας μα σας αφήνει να τα βγάλετε πέρα όπως 
μπορείτε με τους ακρίτες. Πρέπει, λοιπόν, να σκεφτείτε περι-
νούστερα από αυτή την πρωτόγονη βασίλισσα. Μπορείτε να 
μας ακολουθήσετε στη Βασιλεύουσα. Εγγυώμαι ότι ο πολυεύ-
σπλαγχνος αυτοκράτωρ μας θα σας συγχωρήσει και θα σας 
δώσει αξιώματα και τιμές». 

Ο Ανδρεας είπε απρόθυμα στον Φιλοπαππού, αφού έριξε 
το ζάρι των Αποφάνσεων: 
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«Σαν αρχηγός των απελατών, πρέπει να απαντήσεις. Αν 
και ο αυτοκρατορικός Πρωτομανδάτορας καταστρέφει την ι-
στορία μας και την Ιστορία γενικώς. Βαθμός Απόφανσης δύο». 

Ο Φιλοπαππούς ξερόβηξε. Κακός βαθμός το δύο, μα ήταν 
παμπόνηρος ο γέρος. Είπε με τη βαθιά φωνή του: 

«Ο Θεός είναι απρόσιτος και ο κόσμος του παράξενος. Τού-
τοι οι αχανείς τόποι του, η Τρώσις, το Έμελ, το Μαυροχιό-
νιον, το τερπνό Βλαττολιβάδι, το Κουκουλιθάριον, η Βαγδάτη, 
η Τεφρική, όλος αυτός ο ακανόνιστος σωρός από ερήμους, 
βουνά και βαθυρρέματους ποταμούς που εκτείνεται ώς τη 
Βαβυλώνα και πέρα ακόμα, μέχρι τους τόπους των Αραβιτών, 
ανήκει μονάχα στους άνδρες που στέκουν όρθιοι, ζωντανοί 
ανάμεσα στους πεθαμένους. Είμαστε απελάτες και ληστές. 
Όμως ποτέ δεν θα διανοούμασταν να τα βάλουμε με τον ιδιο 
τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, την εικόνα του 
Χριστού πάνω στη Γη, ούτε με τον στρατηγό των Ανατολικών, 
το χέρι και το σπαθί του βασιλιά. Αν ο Διγενής Ακρίτας δεχτεί 
το αξίωμα, θα του παραδώσουμε την πανέμνοστη κόρη. Αν 
όχι, θα συνεχίσουμε τον πόλεμο ώσπου ο Παράδεισος ή η 
Κόλαση ν’ αστράψουν στα μάτια του ή στα μάτια μας». 

Χμμμ… ωραία τα είπε. Συγκινήθηκα, κυρίως γιατί υποστ-
ριξε άθελά του τη θέση μου. Ο ήλιος πορφυρωνόταν προς τη 
δύση και οι αρχαίοι, μαρμάρινοι γκρεμοί ώχραιναν. Η Μαξιμώ 
φώναξε: 

«Από δύο αιώνες, το χέρι του αυτοκράτορα δεν φτάνει με-
χρις εδώ. Οι μόνοι που τον υπακούνε ακόμη είναι οι ακρίτες, 
ληστές όπως κι εσείς οι απελάτες. Αν αυτοί οι τόποι λογιζονται 
ακόμα βυζαντινή επικράτεια, τούτο οφείλεται μονάχα στην α-
νανδρεία των εχθρών της αυτοκρατορίας. Ζώα! Φοβάστε ένα 
μακρινό ανδρείκελο, ντυμένο στα χρυσά;» 

Ο μέγας Μετρονόμος, έχοντας χάσει πάλι τον έλεγχο, έριχνε 
εκ των υστέρων το ζάρι των Αποφάνσεων και χοροπηδούσε 
ολόγυρα κραδαίνοντας τα καρτελάκια του. 

«Οδηγός του ληστή και του απελάτη είναι η καρδιά του», 
είπε ο Λέανδρος, που αν και ο μικρότερός μας, δεκαοχτώ 
χρονών, ήταν μεγάλος παρλαπίπας — ήθελε άλλωστε να γίνει 
δικηγόρος. «Ακόμη και ο ληστής και ο άρπαγας έχουν ανάγκη 
από το μέτρο της ιδιωτικής αρετής τους. Ο αυτοκράτορας, 
αυτό το χρυσοντυμένο ανδρείκελο όπως το ονομάζεις, Μαξιμώ, 
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ζωοποιείται από το μυστικό νόημα της εξουσίας. Όμως, μόνο 
εμείς οι ελεύθεροι άνθρωποι μπορούμε να το υψώσουμε στο 
Χρυσοτρίκλινο της Μαγναύρας. Όχι οι δούλοι κι οι παλατιανοί 
κίναιδοι» (με έδειξε) «ούτε οι χυδαίοι μάγκιπες του όχλου. 
Ψηφίζω να βασανίσουμε άγρια για παραδειγματισμό τον αυ-
τοκρατορικό Πρωτομανδάτορα, να τον σφάξουμε, να τον κό-
ψουμε στα τέσσερα, να στείλουμε τα κομμάτια αλατισμένα 
στον αυτοκράτορά του και να συνεχίσουμε τον πόλεμο με τον 
Διγενή Ακρίτα». 

Το μαλακισμένο βρομόπαιδο! Η Μαξιμώ έσκασε στα γέλια 
κι έκανε κάτι να πει, μα ο εικοσάχρονος, κωλοπετσωμένος 
Ιωαννάκης, φορτωμένος με τόσα σπαθιά, μαχαίρια, απελατίκια, 
πολεμικά τσεκούρια και δόρατα ώστε έμοιαζε με περιπλα-
νώμενο τροχιστή σε γκραβούρα, τη σταμάτησε με μια χειρο-
νομία και είπε: 

«Το πορφυροντυμένο χέρι του αυτοκράτορα είναι σαν του 
σκιάχτρου στ’ αμπέλι. Το μετάξι του μανικιού του είναι γεμά-
το άχυρα, κι όμως τα κοράκια θα το φοβηθούν όσο κι αν ξέ-
ρουν πόσο ανίσχυρο είναι. Τα σύμβολα έχουν μεγαλύτερη 
σημασία από την ουσία, Μαξιμώ και Λέανδρε. Είμαστε κοράκια, 
μόνο ο Διγενής είναι γεράκι και δεν φοβάται ούτε σκιάχτρα 
ούτε αυτοκρατορικά σκαραμάγκια. Συμφωνώ με τον Φιλο-
παππού: Ο Ακρίτας θα αποφασίσει». Μου έκλεισε το μάτι. Ο 
Ιωαννάκης ήταν ο μόνος που με υποστήριζε πάντα. 

Ο μέγας Μετρονόμος πετάχτηκε στη μέση προσπαθώντας 
να συμμαζέψει την κατάσταση. «Ανιστόρητες εξελίξεις αλλά 
ενδιαφέρουσες. Όλοι σας εκτός απο τη Μαξιμώ μιλήσατε πο-
λύ κομψά. Οχτώ στα δέκα Ανταμοιβή για τον Φιλοπαππού, 
τέσσερα στη Μαξιμώ, οχτώ στον Λέανδρο, εφτά στον Ιωαν-
νάκη, εννιά στον Λεωνίδα». 

«Άξιζα για δέκα!» διαμαρτυρήθηκα. 
«Τελείωσε!» απάντησε απότομα εκείνος. 
Τα βλέμματα όλων μας στράφηκαν στον Διγενή Ακρίτα που 

έστεκε κατάφατσα στο ροδίζον φως της δύσης, ροδίζων κι ο 
ίδιος μες στην επίχρυση πανοπλία με τις φολίδες από ντου-
ραλουμίνιο, θαυμαστός όπως όλοι οι τυχεροί που έχουν ση-
μαδευτεί από τη ροχάλα της μοίρας. 

“Στέκεται ακλόνητα και αγέρωχα γιατί δεν ξέρει να κινηθεί 
με χάρη όπως εγώ”, σκέφτηκα με χαιρεκακία. 
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Περίμεναν όλοι τον λόγο του. Δεν ήταν παρά ένας σωρός 
άσκοπα καλοσχηματισμένους μυώνες, τυχαία αρμονισμένες 
καμπύλες, συμπτωματικά αρρενωπές γωνίες και προσωρινά 
χρυσές τρίχες, έτσι διαβεβαίωνα τον εαυτό μου. Τον μισούσα 
και τον φθονούσα με σύμπασα τη δύναμη της καρδιάς μου, 
όλοι οι άλλοι τον θαύμαζαν και τον αγαπούσαν. Ήταν καταδι-
κασμένος να μου υποταχτεί. Δεν θα έβρισκε εύλογη αιτία να 
αρνηθεί το αξίωμα, τη δόξα και την εξουσία που του προσέ-
φερα: το παιχνίδι ήταν πια δικό μου. Θα τον έσερνα σαν σκυ-
λάκι μου στο Ιερόν Παλάτιον, μαζί και τους απελάτες, μαζί 
και την ωραία Μαξιμώ, που θα τιθασσευόταν και επιτέλους 
θα με ερωτευόταν. 

Και τότε το μοσχάρι που περνιόταν για ταύρος τεντώθηκε 
και είπε απλά: 

«Άρχειν μεν δεν αγαπώ, αλλά να είμαι μόνος».1 
«Δέκα στα δέκα!» φώναξε ο μέγας Μετρονόμος. 
«Α, όχι!» ούρλιαξα. Τι σαχλαμάρες είναι αυτές;» 
«Ο στίχος είναι από το έπος Βασίλειος Διγενής Ακρίτας», 

είπε γαλήνια ο μέγας Μετρονόμος Ανδρέας, ο κύριος και ετα-
στής του παιχνιδιού. 

«Εσύ το λες αυτό;» άφρισα. «Εσύ ο ίδιος είπες ότι πρέπει 
να μελετήσουμε το έπος και τα ακριτικά τραγούδια, μα απα-
γόρευσες αυστηρά να μεταχειριζόμαστε στιχάκια από τούτα! 
Είχες πει ότι η ελευθερία της φαντασίας…» 

«Είναι φορές που τα γραμμένα αποτελούν τη μόνη πραγ-
ματική ελευθερία της φαντασίας», είπε ο Ανδρέας, και μετά 
χάσαμε τελειωτικά τον έλεγχο, πού μόλις τον είχαμε επανα-
κτήσει μετά από τόσο αλληλοφάγωμα. Η Μαξιμώ, με ένα ουρ-
λιαχτό χαράς, όρμησε στον Διγενή. Το δόρυ τινάχτηκε προς 
το στήθος του αλλά εκείνος, με τη σιγουριά ενός κτήνους 
προοικονομημένου από τους θεούς, απέκρουσε με την ασπίδα 
δίχως καν να κουνήσει τα ερυθροντυμένα ποδάρια του. 

Η ομάδα των απελατών άνοιξε σαν βεντάλια. Βράχοι και 
φτωχοβοτάνια του βουνού σκοτείνιασαν καθώς η μάχη άστρα-
φτε, με τα νερά της φαντασίας να συμβολοποιούνται στις 
συνειδήσεις μας όπως τραπεζομάντιλο που γίνεται πολεμική 

                                                
1 Από το έπος Βασίλειος Διγενής Ακρίτας: «Δεν αγαπώ να εξουσιάζω, αλλά να 

είμαι μόνος». (Σ.τ.Σ.) 
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σημαία. Οι πελώριοι γκρεμοί των νταμαριών από πεντελίσιο 
μάρμαρο αντιλαλούσαν τις κραυγές και τα ουρλιαχτά, στέρ-
νοντας τους ιριδισμούς των κρυστάλλων τους, μικροσκοπι-
κών, απειράριθμων, να κεντούν πισωβελονιά την εικόνα του 
καθενός μας. Μου έρχονταν δάκρυα λύσσας. Πράξη! Πράξη! 
Και είχα τόσο πασχίσει να τους σύρω στην επικράτεια του 
λόγου, όπου θα μπορούσα να κάνω τον Διγενή ταπεινωμένο 
αρνάκι μου, όπου η Μαξιμώ θα με αγαπούσε. Πού το είχε 
θυμηθεί ο βλίτος εκείνο το στιχάκι; 

Οι αιχμές των κονταριών και οι αγκαθωτές σφαίρες των 
απελατικιών ακινητούσαν χορευτικά μόλις λίγα εκατοστά από 
τα πάνοπλα στήθη των πολεμιστών. Ο απόστεγνος κι εύθρυ-
πτος αέρας του απόβραδου εδονείτο λάγνα από τις χορδές 
και τις αρμονικές των τοξευμάτων, τα οποία είχαν στη γλώσ-
σα της πραγματικότητας σαν στόχο τη σάρκα και στη γλώσσα 
του παιχνιδιού τον ουρανό. Από χτες είχε αρχίσει αυτό το 
παιχνίδι: Η αρπαγή της αγαπημένης του Διγενή. Από χτες 
πολεμούσε ο Διγενής τους απελάτες και τη Μαξιμώ. Ο εικο-
σιδυάχρονος μουσικός και αναρχικός Ανδρέας, ο ευρέτης του 
παιχνιδιού, μέγας Μετρονόμος και εταστής του, ήταν σαφής 
από την αρχή: Όλα θα γίνουν σαν να είναι αλήθεια, τα ρού-
χα, τα λόγια, τα όπλα και οι μάχες, και μόνο που δεν θα χτυ-
πιόμαστε, ασφαλώς. 

Από χτες το πρωί πολεμούσαμε στα αρχαία λατομεία της 
Πεντέλης, όπου ο ουρανός πρόβαλλε ανάμεσα από τους γκρε-
μούς σαν αποσιωπητικό σε απολιθωμένη πρόταση, όπου μι-
σόξερα φυτά απελπίζονταν ίδια με τις καρδιές μας. Το βράδυ, 
διαλυμένοι από την πράξη της φαντασίας, φάγαμε εδώ πάνω, 
μεθύσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε στους ρυθμούς φο-
νικής ροκ στην κατασκήνωσή μας, στη σπηλιά του Νταβέλη. 

“Το αίμα”, σκεφτόμουν κρυμμένος ντροπιαστικά πίσω από 
ένα μάρμαρο αφού εγώ ήμουν ο μόνος απόλεμος, ο μόνος με 
τα παλατιανά μετάξια, ο μόνος δίχως όπλα, “το αίμα μπορεί 
να ζυγιαστεί και να πουληθεί νοικοκυρίστικα, αλλά μπορεί 
και να χαριστεί γενναιόδωρα”. 

Και να, τώρα, κάτω από τον μύθο που παίζαμε είχε σηκώ-
σει το φιδίσιο κεφάλι της η αλήθεια. Κάτω από την επίφαση 
και τον κερματισμό του τοπίου είχε προβάλει η φύση του 
βουνού, το ιερό Πεντελικόν όρος, με τα πανάρχαια λατομεία, 
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τσεκουριές στο σώμα του μαρμάρου. Η πέτρα καθοδηγούσε 
πια το αίμα, ο καιρός της νύχτας ιρίδιζε ποτίζοντάς μας ώς τα 
φυλλοκάρδια με τη σκόνη των νεκρών. Ο Βασίλειος Διγενής 
Ακρίτας, κατά κόσμον Κωστής, εικοσάχρονος φοιτητής τε-
χνικής σχολής, πολεμούσε με το δόρυ, το σπαθί και το δοξάρι 
όπως εναρμόνια βαλανιδιά με τους ανέμους, τέλειος ισορρο-
πιστής του κορμιού του και του βουνού — όλοι ήμασταν από-
ξενοι απέναντί του. 

«Ρε παιδιά», ούρλιαξα καταλαβαίνοντας ξάφνου το νόημα, 
«παίζουμε, είναι παιχνίδι, ένα παιχνίδι ρόλων είναι, ο Ανδρέ-
ας το σχεδίασε ρε παιδιά, μη σκοτωθούμε κιόλας, τα όπλα 
είναι αντίγραφα, είμαστε ψεύτικοι ρε, ψεύτικοι! Φιλαράκια 
είμαστε!» 

Η Μαξιμώ, η ζόρικη Μαρία η γραφίστρια, χούγιαξε και μου 
έριξε ένα βέλος φτερωμένο με πούπουλο κότας. Μόλις που 
πρόλαβα να σκύψω έντρομος — σφύριξε ξυστά πάνω από το 
κεφάλι μου το φονικό παιχνίδι. Ο Φιλοπαππούς, ο εικοσιεξά-
χρονος, πρόωρα φαλακρός δικηγόρος, που τον φωνάζαμε 
“γέρο”, ούρλιαξε κραδαίνοντας το σπαθί του με το στήθος 
μες στα αίματα, αν και υποτίθεται χτυπούσαμε τον αέρα. Ο 
Λέανδρος, μαθητής Γ΄ Λυκείου, είχε μια αιμάσσουσα σπαθιά 
στο γυμνό, μυώδες μπράτσο με τα τατουάζ — ούτε που φαί-
νεται να την ένιωθε. Ο χοντρούλης Ανδρέας σημείωνε σχο-
λαστικά τους βαθμούς Ανταμοιβής, σηκώνοντας κάθε τόσο τα 
καρτελάκια του που δεν τα έβλεπε πια κανείς. Τότε ακούστηκε 
η σειρήνα. 

Οι δυο μηχανές φρενάρισαν τσιρίζοντας στον δασικό δρόμο 
μπροστά στο αρχαίο νταμάρι. Δύο αστυνομικοί των ειδικών 
δυνάμεων με μαύρες στολές στηλώθηκαν μπροστά μας μες 
στις στερνές αχτίδες του ήλιου. 

«Ρε κωλόπαιδα», κραύγασε ο ένας, «έχετε αναστατώσει 
όλη την Πεντέλη. Για κατεβείτε, βρομοαλήτες, να πάμε στο 
τμήμα!» 

Ο Ανδρέας κρυβόταν δίπλα μου. Σηκώθηκε, έριξε το ζάρι 
των Αποφάνσεων. Έφερε άσο. 

«Διγενή!» φώναξε. Έφερες πέντε στα πέντε! Μπορείς να 
δώσεις μια σαφέστατη απάντηση και να οδηγήσεις το παιχνίδι 
όπου θες». 
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Ο Διγενής, ο Κωστής, ο πιο αγαπημένος μου φίλος, που 
μαζί είχαμε μεγαλώσει στην ίδια πολυκατοικία, πήδηξε πάνω 
σε έναν βράχο. Σήκωσε το τόξο δείχνοντάς το. 

Είπε: 
«Ταύτα γαρ εισίν όπλα δικαιοσύνης».2 
Το βέλος βρήκε τον αστυνομικό κατάστηθα. Έπεσε μονο-

κόμματα. «Δέκα στα δέκα», μουρμούρισε ο μέγας Μετρονόμος 
και σημείωσε τον βαθμό Ανταμοιβής, ενώ η Μαξιμώ και οι 
απελάτες κομμάτιαζαν με τα σπαθιά, τα δόρατα και τα απε-
λατίκια τους τον άλλο αστυνομικό, καθώς εκείνος προσπα-
θούσε να ξεμπερδέψει από τη θήκη το πιστόλι του. 
 
Έτσι έγινε. Και τώρα ανέβαιναν το βουνό μες από τα αρχαία 
νταμάρια αστραφτεροί, με τις αλουμινένιες πανοπλίες, τα σπα-
θιά ρεπροντιξιόν, τα μπιχλιμπίδια αγορασμένα από το Μονα-
στηράκι. Ανέβαιναν ματωμένοι, αίμα δικό τους και ξένο, ενώ 
κι η μητρόπολη πίσω τους μάτωνε και αυτή τα φώτα της. Ο 
Βασίλειος Διγενής Ακρίτας στη μέση αγέρωχος, δίπλα του η 
Μαξιμώ η βασίλισσα των Αμαζόνων, γύρω οι αντάρτες και 
ληστές Φιλοπαππούς, Ιωαννάκης και Λέανδρος. 

«Τι τα θες;.. Ακόμα και ο πιο χαμένος του παιχνιδιού μπο-
ρεί ν’ αποφασίσει για τη ζωή του και για τους άλλους», είπε 
ο Ανδρέας ρίχνοντάς μου στα πόδια τα ζάρια και τα καρτελά-
κια. Μετά, ακολούθησε τους υπόλοιπους σημειώνοντας ολο-
ένα στο τεφτέρι του τους βαθμούς Ανταμοιβής. 

Έμεινα μόνος, κρυμμένος πίσω από τη μαρμαρόπετρα. Δεν 
μπορούσα να τους ακολουθήσω. Αλίμονό μου, πίστευα πάντα 
στην πραγματικότητα κι όχι στην αλήθεια. 
  

                                                
2 Από το έπος Βασίλειος Διγενής Ακρίτας: «Τούτα είναι όπλα της δικαιοσύνης». 
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Τα νεύρα μου είναι άσκημα 
 
 
Στη Βασιλική Διαβάτη 
για όλα τα βράδια 
και όλες τις λέξεις 
 
 

Τα νεύρα μου είναι άσκημα σήμερα βράδυ. 
 

Τ.Σ. Έλιοτ, 
Η έρημη χώρα 

 
 

Έβαλα στα τελάρα τα λάχανα. Τ’ αγγούρια μεγάλωναν αό-

ρατα. Οι μελιτζάνες έχαναν αργά το χρώμα τους. 
Ο πατέρας μου ήταν άρρωστος. Τον αντικαθιστούσα λίγες 

μέρες στο μανάβικο. Καλά. Και στη σχολή, έτσι κι αλλιώς κω-
λοβάραγα. Μπαίνει μια φοβερή ουάου ένα-ογδοντατόσο γυ-
ναικάρα γύρω στα 35, βυζιά, κώλος κ.τ.λ. μ’ έναν φλώρο. 
Λέει ο φλώρος: 

«Άαχχ! Έχει και πράσινα μήλα!» 
Παίρνουν μήλα. Η γκόμενα με κόβει. Ξεροβήχω κοκκινί-

ζοντας. 
Δουλεύεις στο μαγαζί, αγόρι μου, ή είναι του μπαμπά σου; 

Του μπαμπά μου. Πώς σε λένε; Λεωνίδα. Και πόσο είσαι; Δε-
καεξίμισι. 

«Γλυκύτατο παιδί», λέει κι ο φλώρος. Τον στραβοκοιτάζω. 
Κάνει έτσι η πυραυλάκατος, βγάζει ένα χαρτονάκι. «Πάρ’ 

το, πρόσκληση για το πάρτι, γιορτάζει το περιοδικο τα 50 
τεύχη του. Φέρε και τη φιλενάδα σου». 

«Άσ’ το παιδί», λέει ο φλώρος, «μπορεί να θέλει να έρθει 
μόνος του, να βρει παρέα εκεί· άαα, έχει και μπάμιες Βρυ-
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ξελλών· άκου χρυσή μου, πού το θυμήθηκα, ένας απίστευτος 
μετέφρασε την Έρημη Χώρα ως “Ξεροκαμπία”».3 

Φιλενάδα! Η Τούλα μού την έκανε με κείνο τον μαλάκα 
που αριστεύει στο μπόουλιγκ. Είπε, είμαι βλαμμένο και σεξο-
μανής. Γαμώ το. Καλά. Όμως, έχει και μηχανάρα αυτός, ε; 
όχι παπάκι σαν εμένα. 

Βράδυ του πάρτι. Ούτε που το θυμόμουν. Μου το θύμισε το 
που ήταν Σαββατόβραδο και οι χούφτες μου σαν τις επιταγές 
που δίνει καμιά φορά ο μπαμπάς: χωρίς αντίκρισμα. Πάω. 
Κυριλέ στέκι. Δε βαριέσαι. Κόσμος και κοσμάκης. Ένας που 
έχω δει τη φάτσα του στην ΤιΒί. Τρεις-τέσσερις κυρίες με 
τούλια πολύ στο χάι τους κι έτσι. Πολλές μικρές με ύφος γλα-
ρό, που κάνουν τις cheerleader γύρω σε ανέμελα πουρά. 

«Είναι ο ποιητής ΦΧΨΩ», μου λέει μια σε έκσταση, χωρίς 
να με βλέπει. 

«Μα αυτός δεν είναι αδερφή;» της κάνω, έτσι, για πίκα, 
δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Το προσωπάκι της ρετάρησε πο-
λύ θυμωμένο κι έλειωσε μεταξύ μερικών κουστουμάκηδων κι 
ενός κοντού, ο οποίος αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν ένα είδος 
μπόση εδώ. Ακούστηκαν λόγοι που δεν τους έπιασα στο ε-
πακριβώς, και κόντρα λόγοι που μου άρεσαν πολύ, διότι για 
κάποιο μυστήριο λόγο τούς λέγανε κυρίως ωραίες γυναίκες. 
Όμως, εγώ έψαχνα για την πυραυλάκατο. Παναγία μου, Τούλα, 
να τηνε βρω να δεις. Πίνω τέσσερα-πέντε σφηνάκια, τρώω 
και κάτι νόστιμα, δεν ξέρω τι, που μοιάζανε με τσιμούχες πα-
σπαλισμένες με αλμυρή λουκουμόσκονη. Ήρθα κι έπιασα με 
γκελ τα πάτερα του Αγίου Δημητρίου και είπα το αλληλούια 
γύφτικα. 

Λέω σ’ έναν νεαρό που το ’παιζε λάισμαν: «Σόρι, παλληκάρι, 
μια κυρία με βυζιά σαν παλιός μποντιμπιλντεράς, είναι εδώ;» 

Με κοιτάζει, τον κοιτάζω. Μου λέει βαριά: «Το μπουφανάκι 
σου είναι νταμπλφέις;» 

Μπα! «Ναι ρε, νταμπλφέις είναι· γιατί;» του απαντάω κα-
λαμαριώτικα. 

«Γύρνα το στο γκρίζο, το καρβουνί-νουάρ, για να ταιριάζει 
με τα καλτσάκια σου, μωρό μου», μου κάνει γλυκά κι επίσημα. 

                                                
3 Τα αποσπάσματα σε πλάγια παρακάτω είναι από τη μετάφραση της Έρημης 

χώρας του Τ.Σ. Έλιοτ από τον Γιώργο Σεφέρη. 
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Γυρνάω κι εγώ γλυκά κι επίσημα το μπουφανάκι μου, το 
φοράω μ’ αυτό το πώς το λένε, το καρβουνί-τέτοιο απ’ έξω. 

«Και η κυρία με τα ουάου;» ρωτάω. 
«Θα τη βρεις στο υπόγειο», μου πετάει, κι εξαφανίζεται με 

μια κραυγή γεμάτη αγωνία: «Μαρία, Μαρία κρατήσου δυνατά!» 
Μέναμε στου αρχιμαλάκα του ξαδέλφου μου, όταν μου 

σηκώθηκε πρώτη φορά, με πήρε με το παπάκι του βόλτα και 
μου σηκώθηκε από το κούνημα και τρόμαξα· σταματήσαμε 
στις κολόνες και προχωρήσαμε στη λιακάδα ώς τον Λευκό 
Πύργο. Κι από κείνο τον Απρίλη τον σκληρό δεν μου ξανά-
πεσε, που λέει ο λόγος, γαμώ το! Πού είναι αυτό το υπόγειο; 
Έχουν και τα περιοδικά νταρκ ρουμ; Εγώ αυτό το περιοδικό 
πάντως δεν το ’ξερα. Μόνο αθλητικές εφημερίδες διαβάζω 
και κάπου-κάπου κοιτάζω τις εικόνες σε κάτι γαλλικά περιο-
δικά, Μαγκαζίν Λιτερέρ τα λένε, πού φέρνει ο μπαμπάς από 
τα άχρηστα του πρακτορείου με τα ξενόγλωσσα για να τυλί-
γει τον άνηθο. Την πέφτω σε μια ξεβλαστωμένη κυρία. «Να 
σας πω, το υπόγειο, ξέρετε από πού πάνε στο υπόγειο;» Με 
κοιτάζει με στόμα ορθάνοιχτο. Φωνάζει: 

«Υάκινθε! Εσύ που ήσουνα στο λιμάνι με τα καράβια! Ω, 
κράτα μακριά το Σκυλί, τον αγαπάει τον άνθρωπο!» 

Κωλόπαθα. Κοιτάζω γύρω, τίποτα, όλοι στα δικά τους. Ξά-
φνου μπουκάρει από μια πόρτα ένας τύπος με καβουράκι, 
ψόφια μούρη σαν του πρωθυπουργού, και κόβει δύο χαστού-
κια στην κυρία ουρλιάζοντας: 

«Συ! Υποκρίτρια! Αδελφή μου!» 
Πάνω στην σύγχιση, βουτάω τον καβουράκια από τον γιακά. 
«Το υπόγειο!» του λέω. «Πού είναι ρε μπάρμπα το υπόγειο;» 
Μου δείχνει. 
«Από εκεί, παιδί μου. Έχεις την ευλογία μου και τη συγχώ-

ρεσή μου». 
Κουτρουβαλάω στο υπόγειο. Σκάλες και σκάλες και μια 

μυρωδιά, ρε παιδιά, πικραμύγδαλου. Πόρτα κλειστή, σιδερέ-
νια. Ανοίγω. Σκάει το μυαλό μου λες και μου κάνανε κλύσμα 
με πόπερ: Η πυραυλάκατος στεκόταν φουνταρισμένη στη ρά-
δα, κέντρο δωμάτιο, με δερμάτινα. 

«Σε περίμενα, μωρό μου», λέει, «τα νεύρα μου είναι άσκημα 
σήμερα βράδυ. Ναι, άσκημα. Μείνε μαζί μου». 
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Φορούσε, ρε μάγκες, ένα κορμάκι δερμάτινο, κώλος βυζιά 
έξω. Λέω σαν δωδεκάχρονο: «Έεε… εδώ είναι το πάρτι;» Μου 
λέει, ανοίγοντας τα μπράτσα: 

«Θα περάσουμε καλά, μωρό μου. Τι γιορτή! Τι νοθεία! Και 
τι πάθος, μικρέ μου!» 

«Δεν είμαι μικρός», κανω πολύ σοβαρά. Στρίβει έτσι και 
προστάζει: «Γδύσου!» Θυμήθηκα τη μάνα μου σαν ήμουνα 
παιδί, που μου έλεγε: «Κάκα! Κάνε κάκα!» Τώρα, να σας τα 
πω άλφα-ωμέγα, ντρέπομαι. Είχε ωραία δόντια. Έλεγα μέσα 
μου: “Εντάξει μωρέ, πάρτι είναι, δε βαριέσαι!” Όταν τελεί-
ωσε το πρώτο ημίχρονο κι εγώ ήμουν ακόμα αποκάτω, βλέπω 
σ’ ένα τραπέζι ένα μπουκάλι ρούμι μισογιομάτο και λέω στη 
δικιά, που λαχάνιαζε σαν ΛΟΚατζής: 

«Να σε κάνω φλαμπέ;» 
Κόβει τράπουλα. Τραβάει χαρτί. Ντούκου. 
«Δηλαδή», της εξηγώ, «να σου ρίχνω ρούμι και να σε κά-

νω με τη γλώσσα φλαμπέ;» 
Αν είχα, ρε αλάνια, να πούμε, παράθυρο, θα κοίταζα μόνο 

σοκολάτες. Αν ήμουν κατσικάκι, θα ’βοσκα μόνο φούντα. Ε-
δώ, ας πούμε, φτεροκόπησε το δερμάτινο κορμάκι και κόλλη-
σε στο ταβάνι σαν νυχτερίδα, εχτός αν απογειωθήκαμε εμείς 
και το ’βλεπα στο πάτωμα. Τρέχει το αίμα μου, τρέχει και το 
σάλιο μας. Γύρναγε γύρους σαν τη ρόδα του λούνα παρκ. 
Μασουλάγαμε τριαντάφυλλα ο ένας πάνω στον άλλο. Ήταν 
μια παρέλαση απ’ αυτές με τα κανόνια της 28ης Οκτωβρίου. 
Κι ούτε που ένιωθα τα δοντάκια της. Σκάει το ταβάνι, σκάει 
και το πάτωμα και ξημερώθηκα στο νοσοκομείο. 

Λέει ο γιατρουδάκος στον μπαμπά: 
«Εντάξει, δαγκωματιά. Μα τι βρικόλακες και βαμπίρ μου 

λέτε, χα χα χα, ξέρετε πια τους νέους. Βέβαια έχει αναιμία, 
ένα λίτρο αίμα του βάλαμε. Και αυτά εδώ, κι εδώ, κι εδώ, 
ποποποπό, από ξύλο· ε, έτσι κάνουν τα παιδιά. Παίζουν ξύλο 
μεταξύ τους. Έτσι και χειρότερα μας τους φέρνουν κάθε Σαβ-
βατόβραδο». 

Εγώ, να πούμε, κάνω τον ψόφιο γλάρο. Λέω μέσα μου, δε 
θα μ’ αφήσετε; θα μ’ αφήσετε. Γραμμή για την πυραυλάκατο. 
Ο μπαμπάς γκρινιάζει: 

«Ωραία, θα σας κανονίσω. Πάλι τρελός ο Λεωνίδας. Σάντυ! 
Σάντυ! Σάντυ! πού είσαι μωρή; Φέρε τη σούπα στον μικρό!» 
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Το νεκροταφείο επεκτεινόταν 

και η πατρίδα νικούσε 
 
 
 [Αποσπάσματα από αυτογραφικές σημειώσεις του Λ., αγρότη.4 Δι-

ορθώθηκε σιωπηρά η ορθογραφία.] 
 

Ήμουν τότε 20 χρονώ, πόλεμος. Τώρα λένε ο αδερφοχτόνος 

πόλεμος, μα τότε μας μάθαιναν πως υπερασπίζουμε τα ιερά, 
την πατρίδα, από τους δολοφόνους συμμορίτες. […] 

Μετά όλο τούτο τον καιρό στο μέτωπο, βρέθηκα στην πόλη 
Μ. Η πόλη Μ. είχε το μεγάλο στρατόπεδο, τις φυλακές και, 
για να μην τα πολυλογάμε, τα στρατοδικεία. Νύχτα-μέρα 
δου-λεύανε τα στρατοδικεία, νύχτα-μέρα φέρνανε με καμιόνια, 
με τα πόδια τους συλληφθέντες σε μάχες και εκκαθαρίσεις, 
άντρες, γυναίκες, γέρους, παιδιά, δεν προλάβαιναν, είχανε 
μεγαλώσει το νεκροταφείο της πόλης, πήρανε τα διπλανά 
χωράφια. 

Τώρα λένε μερικοί εγκλήματα και λοιπά. Τότε όμως κατέ-
βαινε τη σκάλα ο εισαγγελέας, οι δικαστές, και τους προσκυ-
νούσαν όλοι, μεγάλοι που γίνανε μετά για το εθνικόν έργον 

                                                
4 Ο ήρωας του αφηγήματος είναι υπαρκτό πρόσωπο. Πήγαινε συστηματικά 

εθελοντής στα εκτελεστικά αποσπάσματα στον Εμφύλιο, όπου ήταν στρα-

τιώτης. Κανείς δεν ξέρει το γιατί. Ο ίδιος δεν μιλούσε ποτέ γι’ αυτό το ζήτημα, 

που όμως είχε γίνει γνωστό στον τόπο του, σε περιοχή της Ζακύνθου, από 
τους στρατευμένους συμπατριώτες του. Η μόνη αιτία που υπέθεταν οι 

συνάδελφοί του, ήταν ότι έτσι έπαιρνε τιμητικές άδειες. Ήταν σκληρός, 

αυστηρός και μονοκόμματος, ευφυής και εξαιρετικά οργανωμένος ψυχο-
πνευματικά αν και σχεδόν αγράμματος. Εχθρικός πάντα κι απειλητικός α-

πέναντι στους περισσότερους του περιγύρου του, αρπακτικός, βίαιος κι 

άδικος απέναντι σε συγγενείς του και γείτονες. Ήταν επίσης γερός άντρας, 

οπλοχαρής και παλληκαράς, ευθυτενής ακόμα και στα έσχατα γεράματα. 
Άλλαξα το όνομά του. 

Η πόλη είναι το Μεσολόγγι, όπου έγιναν χιλιάδες εκτελέσεις. Οι σκέψεις 

του ήρωα και τα γεγονότα επινοήθηκαν από μένα. Όποιος θέλει ας μου 
κάνει μήνυση. (Σ.τ.Σ.) 
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τους, Άρειο Πάγο φτάσανε, Συμβούλιο Επικρατείας, τέτοια 
πράματα. Ήτανε επιστήμονες αυτοί, των καλυτέρων οικογε-
νειών, με εγγλέζικα κοστούμια και μιλάγανε μεταξύ τους 
Γαλλικά. Και οι αξιωματικοί των στρατοδικείων, τους έβλεπες 
και τρέμανε τα ποδάρια σου, μετά γίνανε κι αυτοί διοικητες, 
στρατηγοί, όπως ήτανε γραφτό του καθενός να ανταμοιφθεί 
από την πατρίδα. […] 
 
Μόλις είχα φτάσει λοιπόν από το μέτωπο, κι έρχεται ο λοχα-
γός, καταγόταν από ’να χωριό κοντά στο Αγρίνιο, ένα ντερέκι 
ώς εκεί πάνω, άντρας με τα όλα του, και στρίβει τη μουστάκα 
και φωνάζει: 

«Προσ’χή ωρέ! Εδώ που ήρθατε είναι σύνταγμα εφεδρειών, 
διοικήσεως και χέσε μέσα», έτσι μίλαγε, Θεός σχωρέσ’ τον, 
«εδώ έχουμε άλλον πόλεμο, και μοναχά η αγιά Θυμιά από το 
χωριό μου ξέρει ποιος είναι ο χειρότερος. Λοιπόν, “ομίλει 
ταχέως” που λέει κι ο συνταγματάρχης, όποιος πηγαίνει στα 
αποσπάσματα θα έχει άδεια. Ημιανάπ’ς! Ακούω». 

Ένα βήμα μπροστά κάμποσοι. Ένα βήμα μπροστά κι εγώ. 
Χαρές-βαγγέλια ο λοχαγός. 

«Έτσι μπράβο ωρέ! Έτσι σας θέλω, οι άλλοι λόχοι ωρέ εί-
ναι καραπουστάρες, τους πάνε με το βούρδουλα. Εύγε σας 
ωρέ πουτσαράδες!» Έτσι μίλαγε ο μακαρίτης, Θεός σχωρέσ’ 
τον. 

Ήτανε λοιπόν η πρώτη μου εκτέλεσις. Πηγαίναμε με βήμα, 
έλεγα από μέσα μου διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, μι-
κρός μάθαινα ψαλτική στην εκκλησία, στηνόμαστε, στήνονται 
απέναντι κι εκείνοι, τέσσερις με σκισμένες στολές. Ένας έ-
κλαιγε, ένας τραγούδαγε, ένας είπε να του δέσουν τα μάτια 
κι ενας κοίταζε εμένα ο κερατάς, ποιος ξέρει γιατί. Στο χωριό 
μου πρώτος κυνηγός, άσος στο σημάδι. Τονε βάρεσα ανάμε-
σα στα μάτια. 

Η πρώτη της πουτάνας είναι η δύσκολη, λένε, εγώ πάντως 
εύκολο το βρήκα, μάρτυς μου ο Θεός των πατέρων ημών, 
έτσι κι αλλιώς κάποιος θα την έκανε και τη δουλειά αυτή. 
Μπήκα στη φάμπρικα. Άδειες, καθισιό, εξόδου, μας δίναν και 
λεφτάκια, φαΐ, έχει ωραία ψητά η πόλη, μεθύσια, η καλύτερη 
εποχή της ζωής μου, είκοσι χρονώ ήμουνα, ένα παλληκάρι 
από τα λίγα, όχι πως θα το παινευτώ. Δε βάζανε όλο τους 
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ίδιους στα αποσπάσματα γιατί μουρλαίνονταν, όμως δε βρί-
σκανε και πολλούς εθελοντές. Τώρα γράφουν σαχλαμάρες, 
δεν ντρέπονται μορφωμένοι άνθρωποι. Ρωτήσανε ποτέ ποιοι 
ήσανε στα αποσπάσματα; Φανταράκια ήσανε, παιδιά τότε, που 
ζούνε και δε μιλάνε τώρα. Εμείς τους σκοτώσαμε όλους εκεί-
νους, τις χιλιάδες. Όλο ένα βήμα μπροστά εγώ, άμα ήτανε 
για την εκτέλεση. Δεν ξέρω, μάρτυς μου ο Θεός, ένιωθα κάτι, 
ένα αναστάτωμα σ’ όλο μου το κορμί, ένα ανατρίχιασμα όπως 
μετά με τη γυναίκα, κουτσοπίνω κιόλας λίγο τώρα που τα 
γράφω, έτσι για να θυμηθώ, άλλοι πίνουνε για να ξεχάσουν, 
άκου οι χέστηδες. […] 
 
«Σήμερα έχει μουνί», είπε ο λοχαγός, Θεός σχωρέσ’ τονε, 
σκοτώθηκε στο Γράμμο, όλο έτσι μίλαγε και γελάγαμε. 

Κάπως μου ’ρθε μα πήγα. Έξι. Τέσσερις τριαντάρες κακο-
τράχαλες, μια σαραντάρα κοντή, δασκάλα, πολιτική επίτροπος 
λέγανε πως είναι, κι ένας άγγελος δεκαεφτά χρονώ ρε παι-
διά. Δεν δεχτήκανε να τους δέσουνε τα μάτια, γενικά λίγοι 
δέχονταν, κοίταζαν τον ουρανό και τραγουδάγανε «Στη στεριά 
δε ζει το ψάρι», άκου τραγούδι, δε λέγανε τουλάχιστο εμβα-

τήρια όπως οι σερνικοί;.. Οι δύο είχανε μαζί τους εδώ στη 
φυλακή μικρά παιδιά, άκουσα. Μετά, οι συνάδελφοι είπανε, 
κανείς δεν ήθελε να σημαδέψει τον άγγελο, Εγώ τονε βάρεσα 
πάνω στη ρώγα του βυζιού, στην αριστερή της καρδιάς είν’ 
αλήθεια, είμαι άνθρωπος εγώ και χριστιανός, να μη βασανι-
στεί με τις χαριστικές βολές, είχα δει πολλούς να βασανίζο-
νται. Ένιωσα, πώς το λένε, μία ταραχή, κυρίως χαμηλά, δεν 
είχα πάει ακόμα με γυναίκα. Ξέρεις. 

Τελικά, εύκολο μου φάνηκε κι αυτό. Εκεί που βάρεσα στον 
αέρα, πολλοί βαράγανε στον αέρα και κλαίγαν μετά σα τζό-
βενα, εκεί που τα χρειάστηκα, μια φορά μόνο τα χρειάστηκα, 
ήτανε με το γέρο. Ένας λεβεντόγερος ογδοντάρης, βλάχος, 
λέγαν πως είχε σφάξει κόσμο. Με γένια άσπρα ώς κάτω. 
Μετά μέθυσα. Όλοι μεθούσαν μετά τις εκτελέσεις, μου θύμισε 
τον παππού μου, τον παπά του χωριού μου, το Διάολο, ξέρω 
’γω; Χαμογελούσε στους δυο γιους του που ήτανε στημένοι 
πλάι του. 

Με το λοχαγό συνεννοήθηκε αμέσως· του λέει: 
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«Πώς βαστάνε έτσι ωρέ το τουφέκι; Δωσ’ μου εδώ να τους 
δείξω!» 

Ο λοχαγός, είπαμε, είχε αρχίδια, τον λύνει, βουτάει ένα 
τουφέκι, του το πετάει, ο εισαγγελέας από πίσω έβγανε κάτι 
ψιλές φωνούλες αλλά πού να τολμήσει να κάμει τίποτε. Το 
αρπάζει ο γέρος στον αέρα, κάνει ένα τέλειο επ’ ώμου, μετα-
βολή, παρουσιάστε, επί σκοπόν, σημάδεψε το λοχαγό, εκείνος 
τον κοίταζε σαν με καμάρι, βουρκώσανε τα μάτια του. Ο γέρος 
του ξαναδίνει το τουφέκι, λέει — στο λοχαγό μονάχα τα ’λεγε: 

«Από τα δεκαοχτώ μου έχω πάει σ’ όλους τους πολέμους, 
ίσαμε δεκαπέντε χρόνια φαντάρος κι αντάρτης έκανα. Ε, λοι-
πόν, αυτός ο πόλεμος είναι ο στερνός που τον κάνουν Ρωμιοί. 
Παράξενο, ο στερνός, και να ’ναι Ρωμιοί με Ρωμιούς… Ετούτοι 
εδώ», μας έδειξε, «είναι άλλη ράτσα, φαντάσου τι παιδιά θα 
κάνουν». 

Έδειξε τους δύο γιους του, που τον κοίταζαν με μάτια με-
γαλωμένα. 

«Εγώ, τα παιδιά μου τα έχω όλα εδώ». 
Πέθανε με λυμένα χέρια. […] 

 
Έτσι πέρναγα καλά, τι, να λέω ψέματα; Μου άρεσε όταν είχε 
ωραία κορίτσια και παλληκάρια, η ομορφιά και η λεβεντιά εί-
ναι μεγάλη παρηγοριά σ’ αυτό τον μαύρο κόσμο, κι εγώ λε-
βέντης ήμουν τότε. Πέρασα εβδομήντα-τόσα χρόνια σκάφτοντας 
και φυτεύοντας, κι άλλο σαν την ομορφιά του ανθρώπου δεν 
είδα ν’ αξίζει να το αγαπήσεις και ναν το χαλάσεις. Ήσανε 
τρομεροί καιροί, η πατρίδα νικούσε και το νεκροταφείο επε-
κτεινόταν. 

Φέρναν πολύ νεαρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Έναν δε-
καεξάχρονο τονε βάρεσα στην κοιλιά χαμηλά, δεν ξέρω, έτσι 
μου ’ρθε. Κυλιόταν ο καημένος και φώναζε, τον λυπήθηκα λι-
γάκι. Δε λέω, είναι λιγάκι άσκημο να πυροβολάς δεκαεξάρη-
δες και κορίτσια. Και ο φόβος για τα λόγια που μου είχε μά-
θει ο δάσκαλος, και τα ψαλτικά στην εκκλησία, και ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, και η γραμματική στο Σχολαρχείο, δεν τελεί-
ωσα, θα ’χα φτάσει ψηλά αν δεν ήταν ο πόλεμος, και όλη 
εκείνη η δύναμη που δεν ήξερα τι ναν τηνε κάμω, ένιωθα μια 
ζέστη εδώ χαμηλά. Ξέρεις τι λέω. 
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Ένα βράδυ με βρίσκει να καπνίζω ο λοχαγός, ήτανε λίγο 
μεθυσμένος. 

«Έχεις ένα τσιγάρο ωρέ Λ.;» μου λέει. 
«Όχι, κύριε λοχαγέ. Πάρτε το μισό από το δικό μου». 
Παίρνει το μισαδάκι. Σαν ερωτευμένος αιστάνθηκα. Λέει: 
«Ωρέ Λ., καιρό σε παρακολουθώ, τι άνθρωπος είσαι, πολύ 

μου κάνεις εντύπωση». 
«Διατάξτε». 
«Σ’ αρέσει να σκοτώνεις, ωρέ;» 
«Εσείς δίνετε τα παραγγέλματα, κύριε λοχαγέ». 
«Εγώ· ναι· αυτά έχει η πατρίδα. Κι άμα αλλάζανε τα πρά-

ματα, θα μου την άναβες κι εμένα;» 
«Κι εσάς, λοχαγέ». 
«Μπράβο ωρέ Λ., είσαι παλληκάρι. Έχεις γαμήσει; όχι; έλα 

να σε πάω στις πουτάνες». 
Έτσι ήτανε αυτός. Λένε πως στο Γράμμο πήγε ξαφνικά με 

τους αντάρτες, στα τελευταία πήγε ενώ τους είχαμε συντρί-
ψει. Τον πιάσανε οι δικοί μας, του κόψανε μύτη αφτιά χέρια 
πόδια πριν τον σκοτώσουνε λένε, δεν ξέρω, εγώ διάβασα 
στην εφημερίδα πως κηδεύτηκε ως ήρως πεσών υπέρ πατρί-
δος, Θεός σχωρέσ’ τον. Στις πουτάνες, την κρίσιμη ώρα θυ-
μόμουν τον άγγελο και την τρύπα στο βυζί του. […] 
 
Να πω κι αυτό. Για τούτο μονάχα είπα να τα γράψω αυτά, 
μου φαίνεται. Κάνω έτσι μια μέρα, ποιον να δω στον τοίχο; 
Τον Γ., κοντοχωριανό μου, τον μόνο αδερφικό μου φίλο. Τον 
κοίταζα, με κοίταζε. Χόρευε το κρέας από κάτω στις πατού-
σες μου. Με παρατηρούσε καθώς τον είχα στο στόχαστρο. 
Άρχισε να τραγουδάει ή να ψάλει, κάτι τέτοιο, μόνος απ’ ό-
λους που σώπαιναν. Ωραίο παιδί. Μορφωμένο παλληκάρι που 
τ’ αγαπούσα. Πήρε στραβό δρόμο. 

Κι έλεγε: 
 «Ετότες τους είδα να πισωπλατίσουν όλους, σπρώχνοντας 

ο ένας τον άλλον, ποίος να πρωτοφύγη και ερροβολούσαν τες 
σκάλες με μία ταραχή οπού μου φάνηκε πως οι περσότεροι 
εγκρεμιζόντανε». 

Ένας συνάδερφος, καθηγητής, μου είπε τι ήταν αυτό, το 
βρήκα μετά στο βιβλίο του μεγάλου ποιητή, του πατριώτη μας 
και το γράφω εδώ. Ήτανε φίλος γκαρδιακός, τονε βάρεσα 
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πάνω στη ρώγα του αριστερού βυζιού. Με κοίταζε δίχως 
φόβο, μήτε μίσος. Έπεσε μονοκόμματα. 
 
Τώρα γέρασα πολύ. Δεν ήμουνα τίμιος ούτε δίκαιος. Όλα μου 
φαίνονται σαν τωρινά. Τα γράφω για να μη χαθούνε τα λίγα 
που νιώσαμε κι εμείς. Γιατί όλα αυτά, κι από τη δική μας κι 
από την άλλη τη μεριά, έχουνε γίνει ψέμα πια και μαύρη σκόνη. 
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Ο μισθοφόρος 
 
 

Αυτές οι λύσεις της ψυχής ώς πού θα πάνε; Οι σπαραγμένες 

σκιές των δέντρων σκαρφάλωναν στο σώμα μου, μυριάδες 
λέξεις μέχρι τον τόπο όπου επάφλαζε το μαύρο. Είχα μπρο-
στά μου τον βράχο και στο χέρι το τόξο, είχα τα πόδια γερά 
αντιστηλωμένα στις αντίρροπες εκστάσεις. 

Και η μάχη, όπου ανοίγονταν οι μοίρες των αντρών σαν 
φτερά χελιδονόψαρου τις ώρες του δειλινού, έπεφτε πάνω 
στα κεφάλια μας χοχλακίζοντας: η νύχτα η ελεούσα, ο θρόμβος 
του ύψους ξέσκιζε τις φλέβες, ενώ σου κολλούσαν στα μού-
τρα οι προσωπίδες της βροχής. Ένιωθα τους μυώνες των 
στρατιωτών, εχθρών και φίλων, να καραδοκούν ποντίζοντας 
μέσα στην τέρψη τού μουσικού τους χρόνου όλες τις ευλογίες. 

Εδώ λοιπόν προσεχτικά μες στο δάσος όπου λικνίζονται τα 
θαμπά κορμιά κι όπου τα ρυάκια στριφογυρνάνε πάνω από 
κρύπτες θλιμμένων νάνων. Κίτρινα απειροελάχιστα αστράκια 
έπεφταν από τις βαλανιδιές, ενώ βλασταίναν ολόγυρα οι κό-
μποι της βροχής, που λύνονταν δοξαστικά σε γιορτές λυγμών 
και βασιλείες θρήνων. 

Είναι αλήθεια λοιπόν ότι ήμασταν εκεί σχεδόν γυμνοί, με 
τη στολή των ψιλών ή του τοξότη; Και είναι αλήθεια πώς εί-
δαμε κι εμείς την καταιγίδα να λυσσομανάει κάτω από τον 
βρόντο των τυμπάνων; Τα απότομα κενά της λήθης που ανοί-
γονταν άηχα κι έχαφταν λόχους ολάκερους, οι μουσκεμένες 
συγχορδίες των φύλλων καθώς χάνονταν χορεύοντας μέσα 
στο ανεμόβροχο: όλα τούτα ερμηνεύαν τους χρησμούς. Σκα-
ραβαίοι με τσακισμένες πανοπλίες και πουλιά με λαβωματιές 
απ’ όπου ξεχυνόταν προς τα κρυμμένα άστρα ο ιχώρ.  

Δεν μπορούσες παρά να προσθέσεις σ’ όλα αυτά τον εαυτό 
σου. Βουβά λαγούτα των χειλιών καθώς πρόσμενες το βέλος. 
Βουνά που σωριάζονταν αργά στην άμμο. Σφαλιχτά όστρακα, 
και πάλι χείλη που εδίναν το τελευταίο φιλί στον σκοτωμένο. 

Το ξέρω, τίποτε δεν λέω τώρα γι’ αυτό τον πόλεμο, για τους 
δεσμούς που μ’ έδεσαν αχώριστα με ξένες σάρκες, για την 
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ανάσα που μου εχύθηκε στο μάγουλο προτού φυλακιστεί για 
πάντα στ’ αχρηστεμένα στήθη. Ήμουν κι εγώ τότε φαντάρος, 
ο λόχος μας είχε ακροβολιστεί κάτω από τους δρυς, ανάμεσα 
σε θάμνους που ανθούσαν. Δεν ήταν μια κανονική μάχη όπως 
αυτές που συνηθίζονταν τότε, στον ανοιχτό κάμπο, με τους 
στρατούς παραταγμένους ο ένας αντίκρυ στον άλλο. Ήταν α-
νταρτοπόλεμος στο δάσος, σαν να παλεύεις στα τυφλά στο 
νερό ή στα έγκατα μιας παμπάλαιας πόλης, βαθουλής, όλο στε-
νά κι αδιέξοδα, με ερειπωμένα οικήματα χτισμένα το ’να πάνω 
στ’ άλλο. Νομίζω πως είδα οπλίτες να κλαίνε, αλλά πώς να 
’ναι κανείς σίγουρος με τόσο νερό που κατέβαζαν οι ουρανοί. 

Θυμάμαι ένα παλληκάρι από τους εχθρούς, με ανόητη ό-
μορφη φάτσα και σαρκωμένα χείλη, σ’ ένα λαγκάδι σαν λάκ-
κο, όλο βλάστηση, με τον πυθμένα πλημμυρισμένον λασπόνερα. 
Τα μαύρα μάτια του ήταν μακριά το ’να από τ’ άλλο και το 
βλέμμα του είχε αναληφθεί. Δεν θυμάμαι τι έκαναν τα χέρια 
του. Το πώς γάντζωσα τα νύχια σε κείνο τον νευρωμένο λαι-
μό, πώς του έχωσα το μουσούδι με τ’ ανοιχτό στόμα στη 
λάσπη, πώς σπαρταρούσε, κανένα αίσθημα δεν μου ξεσήκω-
νε, καμιά λύπηση. Όλα αυτά τα σώματα ήσαν τα κλειδιά μιας 
αρχαϊκής πλάνης, έκθετης στον αέρα και στην μπόρα. Όλα 
ήσαν αλήθεια και καθαρότητα σαν χαλάζι… 

Μα τι λέω, λοιπόν, για ποια πλάνη μιλάω, ποια θέληση; 
Ποιος λόγος θα εγκολπωνόταν εκείνη τη χαρά του σκοτωμού, 
την πείνα της καρδιάς για τ’ όμοιό της; Όχι, όχι, ό,τι και-
νούργιο έμαθα τότε δεν ήταν τίποτ’ άλλο από τα χρώματα: 
Το βαθυπράσινο, το ασημοπράσινο, το ηδονικό μαύρο αλα-
φιασμένου ματιού που έχει ομορφύνει από τον πόνο. 

Βλέπαμε τους Θεούς που κατεβαίναν πάνοπλοι μες από τα 
σύννεφα στον τόπο της σφαγής, τα ουράνια κορμιά αρμονικά 
ζωσμένα το σκοτάδι και το φως. Θυμάμαι τα λόγια ενός 
συντρόφου: 

«Όλα τα μεταμφιέζουμε σε ψυχή». 
 
Έτσι, παράτησα μια μέρα τους δικούς μας κι έγινα μισθοφό-
ρος. Όμως, σ’ αυτό το κάθυγρο λαγκάδι όπου εθρασομανού-
σαν πόες κι εμαύριζαν λειχήνες, κατάλαβα πως είμαι ποιητής 
δεύτερο από στρατιώτης. 
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Πίνειν, παίζειν, καὶ τὰ δίκαια 

φρονεῖν5 
 
 

“Ζητείται ξύλινος κούκλος”. Έτσι διάβασα σε μια πεταμένη 

εφημερίδα, στο πάρκο, εκεί όπου κοιμάμαι τα βράδια. Πήρα 
αμέσως τηλέφωνο. 

«Είστε ξύλινος;» Με ρώτησε μια ωραία κοριτσίστικη φωνή. 
«Ναι. Είμαι φτιαγμένος από καλό ξύλο κέδρου», απάντησα. 
«Μου κάνετε. Όμως, σε ποιον ανήκατε προηγουμένως; Χρει-

άζονται συστάσεις». 
«Σε κανέναν», ομολόγησα με ντροπή. «Είμαι αυτοδίδακτος». 
«Τότε, τι να σας κάνω; Θέλω έναν κούκλο χρησιμοποιη-

μένο, να φαίνεται ταπεινός και να είναι ύπουλος». 
«Μα είμαι πολύ χρησιμοποιημένος! Όλοι με χρησιμοποιούν 

και μετά με πετάνε δίχως ποτέ να με κάνουν δικό τους. Και 
είμαι πολύ-πολύ ταπεινός. Πάρτε με, σας παρακαλώ!» 

«Εντάξει, θα σας δοκιμάσω. Ελάτε». 
Ήταν ένα βράδυ λαμπερό. Μόλις μπήκα στο σπίτι, έμεινα 

κατάπληκτος. Παντού κούκλοι, κούκλοι πλαστικοί, μεταλλι-
κοί, ρούχινοι, γούνινοι, πήλινοι, από κάθε είδους υλικό εκτός 
από ξύλο. Άλλοι γιγάντιοι κι άλλοι μικροσκοπικοί. Κανείς δεν 
μου έδωσε σημασία. Μεθοκοπούσαν, έπαιζαν χαρτιά και ορ-
γίαζαν. Η κοπέλλα μού άρεσε. Φορούσε έναν σκούφο και φαι-
νόταν πολύ λευκή μέσα στο μισοσκόταδο. 

«Μα τι με θέλετε;» ρώτησα απελπισμένος. «Εσείς έχετε 
τόσους ωραίους κούκλους! Είμαι ένα τίποτα μπροστά τους». 

«Πάμε στον κήπο μη μας ακούσουν», ψιθύρισε. «Αυτοί οι 
κούκλοι είναι οι αφέντες μου, με έχουν σκλάβα. Ζητώ έναν 
ξύλινο κούκλο για να τους πολεμήσει. Όταν θα τους νικήσεις, 

                                                
5 Η φράση αποδίδεται στον ποιητή και φιλόσοφο Ίωνα τον Χίο, 5ος αι. π.Χ., 

και σημαίνει: «Να πίνεις, να κάνεις έρωτα και να πρεσβεύεις ό,τι είναι 
δίκαιο». (Σ.τ.Σ.) 
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με δόλο βεβαίως διότι είναι πολύ δυνατοί, θα είμαι πια ελεύ-
θερη και θα πάμε μαζί διακοπές στη θάλασσα». 

Δεν είχα πάει ποτέ διακοπές, μάλιστα στη θάλασσα. 
«Εντάξει», είπα, «θα κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά, πώς εσείς, ένα 

κορίτσι τόσο…» 
Μα πριν συνεχίσω, ανοίγει ξάφνου η πόρτα και βγαίνει στον 

κήπο ένας κούκλος τρομερός. Τετράπηχος, πανέμορφος, με 
μαλαματένια ρούχα και στον ώμο ένα διπλοπέλεκο από φτε-
λιά και ορείχαλκο. 

«Ποιος διάολος είσαι εσύ;» μου λέει με φωνή τόσο βροντε-
ρή ώστε πήγαν και ήρθανε τα δέντρα και οι γύρω μάντρες. 
Εγώ κατουρήθηκα από τον τρόμο μου και κρύφτηκα πίσω από 
την κοπέλλα. 

«Είναι ένας μικρός κούκλος, που τον έφερα για να κάνει 
φασίνα και να φτιάχνει και καμιά ομελέτα», είπε εκείνη κα-
θησυχαστικά. 

«Πολύ φλούφλης μου φαίνεται, μ’ αυτή την κοντυλένια, 
ξύλινη μουρίτσα», κάγχασε ο δρακόκουκλος. «Και πώς σε λέ-
νε, ρε φλώρε;» 

«Περσέα», τραύλισα τρέμοντας. «Κι εσάς, άρχοντά μου, αν 
επιτρέπεται;» 

«Είμαι ο Κούκλος Των Εξιδανικεύσεων», μούγκρισε εκείνος 
με φωνή αποχαλινωμένης καμπάνας. «Το κεφάλι μου είναι 
από άψητη λάσπη, το απομέσα μου είναι από κόκκαλα αν-
θρώπων, ψημένα και καρβουνιασμένα. Είμαι ο βασιλιάς των 
κούκλων». 

Και, ξάφνου, σκύβει προς το μέρος μου και συνεχίζει με 
φωνή αλλαγμένη, ψιλούτσικη κι απαλή σαν την άμμο μιας 
κλεψύδρας: 

«Εγώ, προσωπικώς, δεν αντέχω τις εξιδανικεύσεις και τις 
λοιπές σαχλαμάρες. Θα σε φάω στο τέλος, βέβαια, αλλά πριν, 
μην ανησυχείς, θα περάσουμε καλά οι δυο μας». 

Πήρα θάρρος και φώναξα: 
«Αρχίζω να σας εμπιστεύομαι, κύριε! Δεν έχω πολλή πεί-

ρα, έτσι νέος που είμαι ακόμα, όμως πιστεύω πως είσαστε 
κούκλος καλών προθέσεων. Θέλω να γνωρίσω τα αδέλφια 
σας». 

Χαχάνισε, χοντρόφωνα τώρα. 
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«Αδέλφια μου αυτές οι αδερφάρες; Τέλος πάντων, πάμε 
μέσα». 

Τι κούκλους γνώρισα τότε! Άλλοι με γοήτευσαν μα άλλους 
τους φοβήθηκα πολύ. Κούκλοι με πλαστικές νεοπλασίες, με 
σαφείς πόρους της μνήμης, με τούλια κουνουπιέρας, με πε-
λώρια καρότα από αχάτη για μύτες, με καπνισμένους θύρσους 
στα χέρια. Μου συστήνονταν ένας-ένας κι εγώ υποκλινόμουν. 
Αμέτρητοι. Με πόνεσε η μέση μου από τις υποκλίσεις. 

«Είμαι ο Κούκλος Των Παρακινδυνευμένων Λέξεων». 
«Είμαι ο Κούκλος Που Σκυλεύει Την Εφηβεία». 
«Εγώ λέγομαι Θάνατος Των Αθώων». 
«Καλημέρα, μικρέ, είμαι ο επιλεγόμενος Πορφυρό Κυπα-

ρίσσι». 
«Λέγομαι Τύψη Και Γέλιο». 
«Λέγομαι Άνοιξη Κάτω Από Το Χώμα». 
Κι άλλοι, κι άλλοι, με κόκκινα βρακιά, με σμαράγδια στο 

κούτελο, με ψεύτικα συναισθήματα ραμμένα πάνω τους σαν 
στρας, με σάλια που έσταζαν σαν λειωμένο μέταλλο κι έκαι-
γαν τα ωραία δάπεδα από ελιά και καρυδόξυλο. Τι να έκανα; 
Έμαθα να φτιάχνω ομελέτες, τις οποίες έτρωγαν για επιδόρπιο 
μετά τις επιδρομές τους, κατά τις οποίες κυνηγούσαν και 
καταβρόχθιζαν ανθρώπους. Επίσης συγύριζα το σπίτι, άρπα-
ζα και κανέναν μπάτσο, καμιά κλοτσιά, μερικοί ήσαν πολύ 
βίαιοι. Η κυρία μού έλεγε: 

«Μπράβο, καλά τα πας, τους ξεγέλασες με την ταπεινότητά 
σου, ξέρεις πόσους ομελετοποιούς φάγανε ώς τώρα; Όλοι οι 
προκάτοχοί σου κάναν τους ήρωες. Μα εσύ είσαι αληθινά ύ-
πουλος, δεν προσποιείσαι». 

 
Εγώ έλεγα ναι, μα στην πραγματικότητα δεν ήμουν καθόλου 
ύπουλος. Δεν ήξερα τι να κάνω, ήμουν φοβισμένος και γοη-
τευμένος κι έτσι περνούσε ο καιρός. Με μερικούς κούκλους 
είχα ευγενικές συζητήσεις. Ο κούκλος ο επονομαζόμενος Μαύ-
ρος Πόθος Το Φθινόπωρο, μου έλεγε, ας πούμε: 

«Μικρέ μου, δεν καταλαβαίνω τι είδους κούκλος είσαι. Συλ-
λαμβάνω εντός σου κάτι· — κάτι παράξενο μες στο ξύλο· ίσως 
μια λαιμαργία ανθρώπινη». 

Και ο Κούκλος Των Σκοτεινών Τόπων Που Φωτίζονται Από 
Πυγολαμπίδες Νεκρών Σωμάτων, με ρωτούσε: 
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«Ρε συ, εκτός από φασίνα κι ομελέτες, δεν ξέρεις να κά-
νεις τίποτε άλλο;» 

«Ξέρω να μελετάω με προσοχή τους ανθρώπους». 
«Τους εχθρούς μας; Και τι συμπέρασμα βγάζεις;» 
«Τα παιδιά τους είναι πολύ όμορφα, ακόμα και μερικές 

γριούλες. Όχι σαν τους κούκλους. Είμαι ερωτευμένος με ένα 
σωρό απ’ αυτούς, κύριε, τολμώ να ομολογήσω». 

«Α, τον προδότη! Μα δεν βλέπεις ότι είναι όλοι τους φτιαγ-
μένοι από αηδιαστικό, ματωμένο κρέας;» 

«Τούτη η λεπτομέρεια με θέλγει ιδιαίτερα». 
«Χο, χο, αυτή είναι μια απρέπεια που θα μπορούσε να θε-

ωρηθεί σχεδόν κουκλομετάλλαξη! Οι άνθρωποι είναι παιχνί-
δια, κακομοίρη μου, μπορεί κανείς μόνο να παίξει μαζί τους ή 
να τους φάει, τίποτ’ άλλο». 

«Είμαι ένας ελεύθερος κούκλος», απαντούσα σεμνά. 
Πλησίαζε τότε ο κούκλος Τύρβη Περί Πολλά, ο ανθρωπο-

βιομήχανος, ο πάμπλουτος κούκλος, που με μισούσε γιατί ή-
μουν φτωχός, αλήτης κι αναρχικό στοιχείο και μου σφύριζε — 
ήξερε μόνο να σφυρίζει σαν φίδι, δεν μίλαγε κανονικά: 

«Η ελευθερία σου, προοικονομεί μόνο ψέματα, σφάλματα 
και πόνο. Άρα, είναι μια ψευδομάντις». 

«Δεν σας καταλαβαίνω. Είμαι εντελώς αγράμματος». 
«Ηλίθιε, δεν υπάρχει κούκλος που να γνωρίζει την έννοια 

“ελευθερία”, πώς να στο πω αλλιώς;» 
Αλλά πιο πολύ αγαπούσα και πιο πολύ φοβόμουν εκείνον, 

τον τρομερό κι απρεπή Κούκλο Των Εξιδανικεύσεων, τον 
κουκλοβασιλιά, που σατάνιζε ποικιλόχωμα τις νύχτες μας και 
που προσπαθούσε, ματαίως, να μου μάθει αρχαία Ελληνικά, 
γλώσσα που την κατείχε στην εντέλεια. Μου έλεγε αυστηρά, 
πότε με φωνή όμποε πότε με τσιριχτό κλαρινέτου: 

«Κωλόπαιδο, έλα δω! Πες μου, τι σημαίνει “Πίνειν, 

παίζειν, καὶ τὰ δίκαια φρονεῖν”;» 

«Κύριε, είμαι ένας ανώριμος ξύλινος κούκλος. Πού να ξέρω 
τι σημαίνει δικαιοσύνη εγώ που μεγάλωσα στα παγκάκια του 
πάρκου; που πάντα όλοι με χρησιμοποιούσαν για λίγο και 
μετά με πετούσαν;» 
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«Δύστυχε! Ξέρεις λοιπόν για το μεθύσι και για το γαμήσι, 

αλλά αγνοείς ή μάλλον παραβλέπεις το “δίκαια φρονεῖν”; Στ’ 

αλήθεια, δεν είσαι παρά ένας σωρός βρόμικα ξύλα». 
«Αυτό είμαι, κύριε. Ευχαριστώ. Θέλετε μια ομελέτα;» 
«Ο φόβος σου για τους κούκλους δεν είναι παρά φιληδο-

νία, και η αγάπη σου για τους ανθρώπους δεν είναι παρά φε-
τιχισμός. Όμως, δεν γίνεται να έχει κανείς για φετίχ την τροφή 
του… Θυμήσου: Έχουμε υποχρέωση να καταβροχθίζουμε τους 
ανθρώπους, μάλιστα όταν είναι νέοι γιατί μετά σκληραίνει το 
κρέας τους, όχι να τους αγαπούμε. Πώς θα πας μπροστά και 
θα πετύχεις στη ζωή σου, λοιπόν, αφού δεν τρως ανθρώ-
πους; Φτιάξε μου μια ομελέτα». 
 
Έτσι περνούσε ο καιρός, όχι δυσάρεστα δηλαδή, ώσπου τέλος 
η κοπέλλα με κάλεσε και μου είπε: 

«Περσέα, επιτέλους πλησιάζει η ώρα να καταστρέψουμε 
τους κούκλους, κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο κατά τη διάρ-
κεια της μεγάλης γιορτής, της γιορτής των γιορτών, της κου-
κλοπανήγυρης, της μεγάλης λιτανείας». 

«Δηλαδή;» 
«Να, κάθε εκατό χρόνια γίνεται ένας κουκλοχορός μεταμ-

φιεσμένων. Καθένας από αυτούς τους φριχτούς κι ασελγείς 
κούκλους φοράει το αληθινό του πρόσωπο πάνω από το κου-
κλίσιο». 

«Αχ, συγχωρέστε με, δεν καταλαβαίνω». 
«Εννοώ πως όλο αυτό το τρομερό γαϊτανάκι των κούκλων 

δεν είναι παρά θέατρο, αισχυλικό θα τολμούσα να πω ή 
λορκικό. Είναι πολύ απλό: κατά τη μεγάλη κουκλοπανήγυρη 
φοράνε ως ψεύτικη προσωπίδα το αληθινό τους πρόσωπο, 
πάνω από την προσωπίδα που φοράν καθημερινά η οποία εί-
ναι στην πραγματικότητα το μεταποιημένο ομοίωμα ενός 
ψεύτικου αντιγράφου του αληθινού προσώπου τους. Ομοίωμα 
ψευτισμένο με τέτοιον τρόπο, ώστε εντέλει να επανεικονίζει 
μέσω αλλεπάλληλων διαμεσολαβήσεων της ψευτιάς, την -, 
πραγματική μορφή του καθενός κούκλου». 

«Δεν καταλαβαίνω τίποτα». 
«Μπα! το κεφάλι σου δεν είναι ξύλο αλλά τούβλο! Να, ας 

πούμε, ο κούκλος Τύρβη Περί Πολλά φοράει τη μάσκα “Πε-
θαίνω κάθε μέρα”. Ο κούκλος ο ονομαζόμενος Μαύρος Πόθος 
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Το Φθινόπωρο, φοράει τη μάσκα “Πολ Βερλέν”. Ο τρομερός 

Κούκλος Των Εξιδανικεύσεων φοράει τη μάσκα “Πίνειν, παίζειν 

καὶ τὰ δίκαια φρονεῖν”. Δεν καταλαβαίνεις; Καλά, δεν πει-

ράζει, αρκεί να φτιάξεις ένα ύπουλο κι εγκληματικό σχέδιο 
για να ξεκάνουμε τους κούκλους. Μετά, θα πάμε μαζί δια-
κοπές στη θάλασσα». 

«Αλήθεια, κυρία; στη θάλασσα; Εντάξει, θα είμαι πολύ 
ύπουλος και πολύ εγκληματικός. Θα σκεφτώ κάτι». 

Έκατσα, λοιπόν, κι έστυψα το κέδρινο κεφάλι μου. Μελέ-
τησα τα δεδομένα. Έστησα τις πλοκές και τους ιστούς. Καθό-
ρισα επακριβώς τους μαιάνδρους, έγραψα με προσοχή το 
σενάριο και, επιτέλους, εξήγησα καταλεπτώς το σχέδιό μου 
στην κοπέλλα, που συμφώνησε ενθουσιασμένη. Ονομάσαμε 
το σχέδιο “Μέδουσα”. 
 
Και έφτασε επιτέλους η μέρα της γιορτής, η μεγάλη κουκλο-
πανήγυρη. Τι μεγαλόπρεπη λιτανεία! Το τι φορούσαν δεν λέ-
γεται! Χιτώνες από λάφυρα τάφων, χλαίνες αρχαίων στρατών, 
ολόκληρα κεραμουργεία γραμμένων οστράκων, ματωμένα όπλα 
και εντόσθια νικημένων ανθρώπων. Όλοι οι κούκλοι επί σκη-
νής. Τότε, φώναξε η κοπέλλα: 

«Αγαπητοί κούκλοι! Κατά τις πανηγύρεις των τελευταίων 
εκατονταετιών ακούστηκαν παράπονα για τη διοργάνωση. 
Για φέτος, λοιπόν, έχω σχεδιάσει κάτι καινούργιο, να μη μου 
παραπονιόσαστε πάλι ότι δεν διασκεδάσατε. Να τι θα κά-
νουμε, θα παίξουμε ένα έργο που έγραψα ειδικά για την 
περίσταση! Το φαντάζεστε; Αληθινό κουκλοθέατρο!» 

Αλάλαξαν οι κούκλοι με κατάπληξη και ενθουσιασμό: 
«Κουκλοθέατρο! Τι υπέροχη ιδέα! Τόσων χιλιετιών κούκλοι 

και ποτέ δεν σκεφτήκαμε κάτι τέτοιο. Γιέεεααα! Γιέαααα!» 
«Χαίρομαι που σας αρέσει. Εκπαίδευσα λοιπόν τον νεαρό 

ομελετοποιό μας, τον Περσέα. Ο καθένας σας θα είναι δεμέ-
νος με νήματα, κι όλα τα νήματα θα τα ελέγχει ο Περσέας 
μέσω ενός μηχανισμού στην οροφή, που εφεύρε μόνος του αν 
και είναι κάπως χαζός. Κι αυτός θα σας κινεί. Εσείς δεν θα 
ξέρετε από πριν το σενάριο, μα όπως σας κινούν έτσι θα 
παίζετε. Θα έχετε πάνω σας από ένα ασύρματο μικρόφωνο 
απ’ όπου θα ακούγονται προμαγνητοφωνημένες οι ατάκες 
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του καθενός, από τον Περσέα. Ιδού, λοιπόν, διασκεδάστε! 
Παίξτε την τραγωδία ή την κωμωδία μας! Ερωτευτείτε, πολε-
μήστε, γελάστε και κλάφτε, φάτε ο ένας τον άλλον! Αρχίζει 
το κουκλοθέατρο!» 

«Γιέεεααα! Γιέαααα! Γιέεεαααααα!» 
Ήταν τρελαμένοι από ενθουσιασμό. Τους λυπήθηκα, αλλά 

μόνο για λίγο. Άρχισα σιγά-σιγά, με έρωτες και σερενάδες. 
Παίζαν σαν μεγάλοι Εγγλέζοι θεατρίνοι. Ακούγονταν ιαχές 
νίκης και τρυφεροί αναστεναγμοί. Κατόπιν, αργά, αδιόρατα, 
εγώ ο ταπεινός και ύπουλος αύξησα τις δόσεις, ενέτεινα τους 
ρυθμούς, λόξεψα δόλια τις τροχιές, παραμόρφωσα σταδιακά 
τους ρόλους. 

Τι πανικός τότε και τι λαγνεία! Χόρευαν απελπισμένα καν-
καν, πηδιόντουσαν μεταξύ τους, ίδρωναν, ούρλιαζαν, τσίριζαν 
σαν πεταλούδες στη φλόγα. Πού να ξεφύγουν όμως, παίζαν 
ξεφρενιασμένοι τους ρόλους του μοχθηρού σεναρίου μου, ρό-
λους που γίνονταν ολοένα και πιο αγκαθωτοί, πιο φθορίζο-
ντες μες στο τραγικό πάθος τους κι εντέλει πιο θανατεροί. 

Κι ο θάνατος των κούκλων αλάλαξε τότε επί σκηνής. 
Εξουθενωμένοι τσακίζαν ο ένας τον άλλον, κουρελιάζονταν 

τα ωραία ρούχα, πέφταν οι σοβάδες της τεράστιας αίθουσας 
από τις τσεκουριές και το κουκλοκανονίδι. Ικέτευαν για έλεος 
και αλληλοτρώγονταν, ουρλιάζαν “Πάψτε το έργο!” κι όμως 
παίζαν με όλο μεγαλύτερο μπρίο μουγκρίζοντας τους διαλό-
γους, νιαουρίζοντας τις ατάκες μου, χορεύοντας με σαρδόνια 
γέλια, με λυγμούς μα και μεγάλη επιμέλεια τις ύπουλες χο-
ρογραφίες μου. 

Εδώ, ο κούκλος Τύψη Και Γέλιο σκότωνε αργά με μικρές 
μαχαιριές τον κούκλο Τύρβη Περί Πολλά χορεύοντας μαζί του 
φοξτρότ. Παραπέρα, ο κούκλος Μαύρος Πόθος Το Φθινόπω-
ρο, ντυμένος Αγαύη, καταβρόχθιζε τον όμορφο Κούκλο Των 
Παρακινδυνευμένων Λέξεων που έπαιζε τον Πενθέα. Μέθαγα 
από τις εξελίξεις, αυτοσχεδίαζα ξεχνώντας το σενάριο, ούτε 
ήξερα πλέον σε ποιον ανήκε κάθε νήμα που κουνούσα, έκλαι-
γα και γελούσα κι εγώ μαζί τους. Ο Αστερισμός Του Αυγού-
στου ερωτεύτηκε τον λεπτεπίλεπτο κούκλο Σημασία Της Σε-
λήνης αλλά οι γονείς τους δεν τους άφησαν να παντρευτούν, 
οπότε εκείνοι αποφάσισαν να ρουφήξουν μαζί ποντικοφάρμακο 
και να πεθάνουν αγκαλιασμένοι απαγγέλλοντας ρομαντικούς 
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στίχους. Την τελευταία στιγμή όμως άλλαξα το σενάριο και 
έβαλα τον κούκλο Θάνατος Των Αθώων, ερωτευμένον κι αυ-
τόν με τον Σημασία Της Σελήνης, να σκοτώσει τον Αστερισμό 
Του Αυγούστου και να σκοτωθεί από τον απαρηγόρητο ερω-
μένο, ο οποίος τελικά αυτοκτονεί πάνω στα άψυχα σώματα 
των δύο εραστών του. 

Από παντού ακούγονταν κραυγές κούκλων που σκότωναν 
και κούκλων που σκοτώνονταν, και κάθε νεκρός κούκλος 
χωνόταν στο σακούλι του νικητή του, κι εκείνος πάλι παραδι-
νόταν σ’ όποιον ζούσε ακόμα, όλο πιο πολλοί, ο ένας μετά 
τον άλλον, ώσπου μετά από μια νύχτα φονικού κουκλοθεά-
τρου απέμεινε επί σκηνής μονάχα ένα τεράστιο σακούλι, που 
περιείχε όλους τους ψόφιους κούκλους. Τότε έπαψα το κου-
κλοθέατρο και φώναξα, εξουθενωμένος από την αγρύπνια και 
τον αγώνα μα χαρούμενος: 

«Νικήσαμε, κυρία! Τώρα μπορείτε να πάτε ήσυχη διακοπές 
στη θάλασσα, κι ελπίζω να με πάρετε κι εμένα μαζί σας για 
να σας φτιάχνω ομελέτες!» 

Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένα γέλιο σαν αποχαλινωμέ-
νης καμπάνας, το τεράστιο σακούλι εσείστηκε καθώς το σή-
κωνε κάποιος στην πλάτη του κι αυτός ο κάποιος φάνηκε 
τελικά από κάτω, ο τρομερός κούκλος, ο κούκλος των κού-
κλων, ο Κούκλος Των Εξιδανικεύσεων. 

«Επιτέλους, βασίλισσά μου», είπε στη κοπέλλα μιλώντας 
πότε σαν κοντραμπάσο πότε σαν τζιτζίκι, «επιτέλους, πέτυχε 
το σχέδιό μας! Ξεφορτωθήκαμε όλους εκείνους τους σκατάδες! 
Έλα τώρα να φάμε αυτό τον ηλίθιο ξύλινο κούκλο! Μετά θα 
παντρευτούμε και θα γεννήσουμε πολλά παιδιά, που θα κα-
τακυριεύσουν την ανθρωπότητα και θα την οδηγήσουν όπου 
θέλουμε εμείς». 

Και το κορίτσι τον αγκάλιασε και μου είπε: 
«Σου χαρίζω τη ζωή. Μπορεί να σε χρειαστώ αργότερα. 

Φύγε τώρα». 
Κίνησα αποβλακωμένος για την πόρτα, μα εκεί σταμάτησα. 
«Ποια είσαι;» ψέλλισα. 
Εκείνη έβγαλε για πρώτη φορά τον σκούφο και τα πράσινα 

μαλλιά της έπεσαν ώς τις φτέρνες μακριά. 
 «Μερικοί λένε πως φρονώ μονάχα τα δίκαια, μα αυτό εί-

ναι, νομίζω, υπερβολή», είπε γελαστά. 
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Γύρισα στο παγκάκι μου, στο πάρκο. Γύρω μου αυξάνονται 
συνεχώς τα παιδιά του Κούκλου Των Εξιδανικεύσεων, που εί-
ναι ανθρώπινα και καθόλου κουκλίσια. Εκατοντάδες κοριτσά-
κια και αγοράκια. Ένα-ένα από τούτα τα πιτσιρίκια, μόλις 
στέκεται στα πόδια του, έρχεται και μου λέει: 

«Μου είπε η μαμά μου πως εσύ είσαι ο αληθινός μου πατέ-
ρας. Με στέλνει να σε βοηθήσω στον πόλεμό σου κατά του 
τύραννου, του πατριού μου, του Κούκλου Των Εξιδανικεύ-
σεων. Θα τον νικήσουμε, θα την ελευθερώσουμε και θα την 
ξαναπάρεις. Θα ζήσουμε ευτυχισμένοι όλοι μαζί, οι δυο σας 
κι εμείς τα παιδιά σας, και μάλιστα θα πάμε και διακοπές στη 
θάλασσα». 

Έχει φτιαχτεί γύρω μου ένας στρατός παιδιών. Αλλά τι 
μπορεί να σημαίνει αυτό για έναν φτωχό αλήτη σαν κι εμένα; 
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Οι κλέφτες των νεκρών 
 
 

Στρίβοντας στην κεντρική αλέα του νεκροταφείου, τράκαρα 

πάνω στη γιαγιά. Αν και λιγνή σαν πολυκινητικός έφηβος, με 
έριξε κάτω. Μαζί και το δέμα μου. Μαζί και το δέμα της. 

Το φως έπεφτε κι αυτό: γκριζάδα και καστανοκίτρινο, 
κλαθμηρισμός κι απορία, κάτω από τα σύννεφα του δειλινού 
στον παλαιό τόπο όπου οι νεκροί αναλύονταν στα τέσσερα 
στοιχεία, αέρα, γη, νερό κι ενέργεια. Κοίταξα με κατάπληξη το 
δέμα της γιαγιάς, που είχε ανοίξει: καντήλια από μπρούντζο, 
πρασινισμένα με καλαισθησία. Κοίταξε κι αυτή, τη φαλακρή 
προτομή που πρόβαλλε από τον σάκο μου αδιάντροπα σαν 
φαλλός. 

«Ο μπαμπάς!» αναφώνησε χαρούμενα. Με βοήθησε να ση-
κωθώ. «Δεν ντρέπεσαι να κλέβεις τους τάφους, παλιόπαιδο;» 
ρώτησε, με επιτίμιο που φανέρωνε μεγαλοψυχία κι αβύσσους 
επίπονα πλην δικαιωματικά ορειβατημένης μακαριότητας. Η 
ψυχή μου γέλασε. 

«Με λένε Λεωνίδα», είπα. «Κι εσείς», συνέχισα με λεπτότητα 
κι ευγένεια, «πώς επιτρέπετε στον εαυτό σας να ιδιοποιείται 
καντήλια και θυμιατήρια των νεκρών;» 

Μου απάντησε ξερά: 
«Ανταποδίδω στους νεκρούς τιμή για τ’ αφαιρούμενα. Τους 

φέρνω κεριά, φτηνά ομολογουμένως, και εύχομαι με αρκετή 
θερμότητα υπέρ της σωτηρίας τους. Εσύ, αλαζονικό τσογλάνι, 
που παριστάνεις τον παρθενικό μ’ αυτά τα δήθεν αθώα μαύ-
ρα μάτια, ευχήθηκες ποτέ οτιδήποτε για τους νεκρούς που 
κατακλέβεις; Ευχήθηκες τώρα για τον μπαμπά μου, που τον 
ξεκόλλησες από τη στήλη του;» 

«Όχι», δήλωσα αποφασιστικά. «Οι νεκροί δεν χρειάζονται 
κεριά κι ευχές, αλλά μόνο τη μνήμη. Όμως εγώ δεν τους ξέ-
ρω, κι άλλωστε σε τούτη τη χώρα ελάχιστοι θυμούνται πώς 
λέγαν τον πατέρα του παππού τους». 

Πουλιά πετούσαν σε πείσμα της πόλης, σε πείσμα του ά-
φτερου απόβραδου και της πεζότητας. Κελαηδούσαν πάνω 
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στα κυπαρίσσια, πάνω από τα χαλάσματα μαρμάρων, πέτρας, 
σκουριάς σίδερου, νέκρας ανθέων, πάνω από το ξερό κοκκι-
νόχωμα. Η γριά, σίγουρα περισσότερο από ογδόντα ετών, ή-
ταν βαμμένη με κατακόκκινο, πορφυρό, γαλαζοπράσινο και 
κατάλευκο, με διπλό περιδέραιο από χοντρά σμαράγδια στον 
λαιμό και παλιομοδίτικα κροτάλια στ’ αφτιά, εντέλει σαν Ιά-
πωνας ηθοποιός του θεάτρου Καμπούκι ή σαν όραμα από 
μπιμούβις, τα οποία λατρεύω. Με κοίταξε με ενθαρρυντικό 
ενδιαφέρον. 

«Καλό μου παιδί», είπε καλοσυνάτα, «δεν είσαι εντελώς 
βλίτο, όπως υποχρεούνται να είναι τα αγόρια της ηλικία σου. 
Διαβάζεις ποτέ κανένα βιβλίο;» 

«Έχω διαβάσει επανειλημμένα το Έργα και ημέραι του Η-
σίοδου, πού βρήκα κάποτε στα σκουπίδια», είπα περήφανα. 
«Επίσης, πάμπολλα αστυνομικά, καθώς και λογοτεχνία Φαντα-
σίας και Τρόμου». 

«Αυτά φτάνουν!» δήλωσε με αποφασιστικότητα η γιαγιά. 
Έδειξε την κεφάλα στην αγκαλιά μου, από πορφυρό μάρμαρο 
και, τολμώ να πω, καλοσκαλισμένη. 

«Τούτος είναι ο πατέρας μου», έκανε αυστηρά. «Τον έκλε-
ψες από τον οικογενειακό μας τάφο!» 

Αποφάσισα να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου. 
«Ναι, ναι! Λέγετε τέτοια! Και γιατί παρακαλώ κι εσείς βου-

τάτε ξένα καντήλια και δεν πουλάτε την προτομή του πατέρα 
σας; ή τις άλλες κεφάλες, από τις οποίες είναι γεμάτο το πο-
λυτελές σας μαυσωλείο;» ρώτησα επιθετικά. 

«Διότι δεν κατάφερα ποτέ να τις ξεκολλήσω. Κι άλλωστε 
πώς να τις μεταφέρω, που είμαι μια αδύναμη γριούλα;» Μου 
ψαχούλεψε τα μπράτσα με δάχτυλα στα οποία κυριαρχούσαν 
η λευκότητα και το αρυτίδωτο. «Είσαι δυνατός. Μπορούμε να 
συνεργαστούμε», είπε. 

Τα άστρα έριχναν ήδη τις αχτίνες τους στο νεκροταφείο, ό-
που το γκριζοκάστανο της επερχόμενης νύχτας σκέπαζε ψυχές 
που είχαν από σωρούς χρόνου ξοδευτεί και είδωλα προσώ-
πων σε ταφικά πορτρέτα, μακράν της θρέψης και εκείθεν 
κάθε επιθυμίας. Έτσι έγινε και γνώρισα την κυρία Ευδοκία. 
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Πουλήσαμε πολύ καλά την προτομή, σε μαγαζί αντικών που 
ήξερε η γιαγιά. Πουλήσαμε και τα καντήλια όσο-όσο. Με κά-
λεσε στο σπίτι της. 

Μες στο χάος πολυκατοικιών στην Κολιάτσου, αρχοντικό 
του 1850 περίκλειστο με υψηλή μάντρα, με κήπο όπου τυμπά-
νιζε η καταβαράθρωση. Φυτά, δέντρα, χώμα με ζωογονητικά 
σκουλήκια σαν νεκροταφείο. Είμαι παιδί της Μητρόπολης και 
για τούτο πιστεύω ακράδαντα στην ανωτερότητα της χλωρί-
δας επί της πανίδας. 

«Γιατί δεν το πουλάτε, αλλά κλέβετε καντήλια;» ρώτησα 
κατάπληκτος. 

«Γιατί ο σκατόψυχος δεν το ’γραψε σε μένα μα στον ανι-
ψιό μου, μοναδικό κληρονόμο του σογιού μας, έναν φλώρο 
που ζει παιδιόθεν στο Σίτι», είπε οργισμένα. 

«Ποιος είναι ο σκατόψυχος;» 
«Η κεφάλα που πουλήσαμε». 
«Και τι είναι το σίτι;» 
«Μα φυσικά το Λονδίνο, χαζούλη! Αχ, Λονδίνο της νιότης 

μου! Ένα όραμα γεμάτο δόκτορες Τζέκιλ και κυρίους Χάιντν». 
Αυτό το κατάλαβα. Η παιδεία μου όπως επρόκυψε από τα 

θρίλερ που διάβαζα πάντα με μανία, εχάρη και περιεστράφη 
σαν χέλι Μεσολογγίου στο τηγάνι. 

Το σπίτι: σχεδόν άδειο. Τεράστιο, διομολόγηση μεταξύ έκ-
στασης κοτζάμπαση και οικονομικού θανάτου, σκυλί της φύσης 
ενός θλιβερού αντιγράφου ευρωπαϊκού μεγαλοαστισμού, τον 
οποίο οι Νεοέλληνες συγγραφείς πλασάρουν ως τραπεζογραμ-
μάτιο αυθεντικότητας, οι δύστυχοι. Τότε, έβλεπα μόνο. Τώρα 
όμως η κυρία Ευδοκία με έχει διδάξει. Ερείπια ομορφιάς, έ-
πιπλα από καρυδιά χωρίς ρυθμό και χωρίς σχέση μεταξύ 
τους. Τραβεστισμός του χρέους προς τον πλούτο και προς τη 
δημόσια αίσθηση μιας τάξης που πάσχισε μετά φρίκης να 
λησμονήσει τη φουστανέλα του παρελθόντος της για χάρη 
του υπερφουσκώματος και της αρπακτικόητας ενός τίποτα. 
Από τα παράθυρα, μερικά με σπασμένα τζάμια, τα δέντρα του 
κήπου καταπύγιζαν το αρχοντικό με τα κλαδιά τους. 

Η κυρία Ευδοκία μου έδειξε κάτι σταυρούς με κιμωλία στα 
πλάγια των επίπλων. 

«Ο ανιψιός μου σημείωσε ό,τι θέλει να κρατήσει άμα με το 
καλό ψοφήσω. Αυτό θα γίνει μάλλον σύντομα, διότι πρόκειται 
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να με πετάξει στον δρόμο. Οτιδήποτε εξαγοράσιμο υπόλοιπο, 
το έχω σκοτώσει μισοτιμής». 

«Και αυτά τα χονδρά πετράδια; Με σταυρούς, επίσης;» ρώ-
τησα, με τη νομιμότητα της αυθαιρεσίας κάθε νιότης. Έτσι τα 
είπα, “χονδρά”, δεν ξέρω γιατί. 

Με κοίταξε με ακατανόητη, τότε για μένα, γλυκύτητα. «Σκέ-
φτηκες να με ξεπαστρέψεις, αγόρι μου, για να μου πάρεις τα 
χονδρά σμαράγδια μου;» 

Κατακοκκίνισα. 
«Α… εεε… το σκέφτηκα, για να λέμε την αλήθεια. Όμως, 

να, δεν είμαι τέτοιος εγώ…» 
«Δεν είσαι ακόμα!» είπε περιφρονητικά. «Αλλά σε έχω κό-

ψει εγώ καλά. Είσαι από τους άνδρες που απαρεγκλίτως σκο-
τώνουν κάποτε άνθρωπο. Αν αυτό δεν γίνει στην ώρα του, 
όμως, δεν θα κατορθώσεις τίποτε στη ζωή σου. Θα συνεργα-
στούμε. Έχω κάνει ειδικές μελέτες επί των παλαιών ελληνικών 
νεκροταφείων και των επιχειρηματικών οριζόντων που ανοί-
γονται σ’ αυτά». 

«Αλλά…» 
«Δεν έχει “αλλά”! Μου λείπουν οι μυώνες κι άλλα τέτοια 

χρήσιμα ανδρικά εργαλεία. Τα δικά σου είναι ό,τι πρέπει». 
«Αλλά σας φοβάμαι λιγάκι».  
Έδειξε έκπληξη κι ευτυχία, συναισθήματα που απέσυραν 

με μια κίνηση τη ρικνότητα από εκείνο το προσωπείο των 
χρωμάτων, τη σουβλερή μύτη, την ομολογία της ήττας και της 
κακίας από τη μορφή της, δείχνοντάς την σχεδόν συμπαθητική. 

«Οι εραστές μου πάντα με φοβούνταν», είπε με λύπη στα 
ολοζώντανα μάτια. «Ήμουν πολύ ευφυής γι’ αυτούς και πολύ 
ελεύθερη. Εσύ όμως δεν ξέρεις τι είναι η ευφυΐα. Ξέρεις;» 

«Όχι», ομολόγησα, χλομιάζοντας άθελά μου. 
«Και η ελευθερία; Τι είναι η ελευθερία;» 
Σκέφτηκα αρκετά πριν απαντήσω: 
«Δεν ξέρω. Είμαι ελεύθερος». 
Μου έδωσε ένα μπατσάκι. Το χέρι της ήταν στεγνό και ζε-

στό. «Έχεις δίκιο. Η ελευθερία δεν λέγεται. Την τρως και την 
πίνεις κλέβοντάς τη απ’ όπου κι απ’ όποιον μπορείς. Έχεις εν-
θαρρυντικά στοιχεία αν και τσόλι. Θα σου τα καλλιεργήσω». 

Άλλο είναι ο θάνατος κι άλλο ο σκοτωμός, έλεγε συχνά η 
κυρία Ευδοκία. Όμως πρέπει να έχεις βαδίσει πολύ στους 
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δρόμους της πόλης, πολύ να έχεις ερωτευτεί και πολύ να 
έχεις νικηθεί για να το καταλάβεις. Έζησα, λοιπόν, με τη γη-
ραιά κυρία. 

 
Στην αρχή ο κήπος. Φλοιός ζωής ενός οργασμού πραγμάτων 
που χώνονται βαθιά στη γη, ψηλά στον ουρανό. Τον καλλιέρ-
γησα. Φύτεψα λουλούδια. Η κυρία Ευδοκία καραδοκούσε ο-
λοένα πίσω μου. 

«Επιτέλους, ξαναέχω μπράτσα νέου κι αρσενικού, έλεγε 
φτύνοντας κάτω το τσιγάρο της σαν μπετατζής. «Οι σκατό-
ψυχοι της οικογενείας μου νόμιζαν ότι είναι μεγαλοαστοί, α-
κόμα κι αριστοκράτες· εγώ από μικρή ένιωθα ως αυτό που 
ήμουν: χωριάτισσα τρίτης γενεάς στην πόλη και εσαεί Αρβα-
νίτισσα. Γι’ αυτό μπορούσα να ερεθίζομαι σαρκικώς με τη 
μουσική του Τσαϊκόφσκι — τότε που ερεθιζόμουν ακόμα. Η 
μυρωδιά της μουσικής: τίποτα ανάλογο. Ενώ οι σκατόψυχοι 
ήξεραν μόνον από χρήμα. Πάλι καλά». 

Τώρα που έχω κι εγώ σχεδόν γεράσει (μπήκα στα είκοσι 
οχτώ), ξέρω επίσης πολλά, ακόμα και τη μυρωδιά της μουσι-
κής. Και τα περισσότερα μου τα δίδαξε η κυρία Ευδοκία. 

Στο μεταξύ ο κήπος, μια ευδία κάτω από τον αλησμόνητο 
ουρανό των Πατησίων, ήρθε τα πάνω-κάτω την άνοιξη, διε-
στάλη και συνεπάρθη, έγινε ένα γεννητικό μηδενικό, σμα-
ράγδια σκύρων και θανάτων, καθώς τα άνθη γεννιούνταν και 
μαραίνονταν ουρλιάζοντας χαράματα κι απόβραδο και οι ευ-
ωδιές γλείφονταν, γάτες ανθρωποφάγες. Η κυρία Ευδοκία 
βγήκε δειλινό με βραδινή τουαλέτα της εποχής του τσάρλεστον, 
κολλητή στο σώμα το ευθυτενές και λιανό σαν νεκροκέρι, με 
κρόσια λοξά και σκουφάκι με μαργαριτάρια. Καθόμουν στο 
πλακόστρωτο, στα πόδια της, αυτή στον πάγκο από μάρμαρο 
Πεντέλης όπου είχαν σκαλιστεί λέοντες. Τα παπουτσάκια της 
είχαν αγκράφες ασημιού, σαν υποδήματα βρικόλακα. 

 «Γλυκέ μου. Κλαίω», είπε. Φυσικά, δεν έκλαιγε καθόλου. 
«Ο κήπος είναι η φύση του ανθρώπου. Ο Παράδεισος είναι 
κήπος».  

 «Και η Κόλαση επίσης», είπα. 
Μου έδωσε το σύνηθες μπατσάκι. «Τι τσογλανάκος που εί-

σαι!» έκανε ευπρεπώς. «Ετοίμασε τα εργαλεία σου, αύριο θα 
βαρέσουμε το νεκροταφείο της πόλης τάδε» 
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Αυτή, λοιπόν, ήταν η ζωή μας. Αφού συστηματοποιήσαμε 
τις εμπορικές μας επισκέψεις στο Α΄ Νεκροταφείο των Αθη-
νών, στην παλαιά πτέρυγα μα και στις νέες, αφού μελετήσα-
με επισταμένως τις επιχειρηματικές δυνατότητες που μας προ-
σέφεραν τα λοιπά νεκροταφεία του λεκανοπεδίου, αρχίσαμε 
τις επιδρομές στην αιώνια ελληνική επαρχία. Η κυρία Ευδοκία 
σχεδίαζε τις επιχειρήσεις. Γνώριζε τα πάντα για την ιστορία 
κοιμητηρίων και οικογενειακών τάφων. Ποιότητες μαρμάρων, 
γλύπτες και μαστόρους, τεχνικές, αλλά κι επιφανείς παρα-
χωμένους. Μάλωνε με τους γνωστούς της αντικέρ, με αλκή 
Αρβανίτισσας: 

«Ωρέ! εσύ θα μου πεις;! Μια προτομή πλαγίου πλην ουσιώ-
δους κλάδου της οικογενείας Μακρυχέρη, από λαμπρό μάρ-
μαρο Ιωαννίνων! Ω, τι βαναυσότης!» Τη θαύμαζα πολύ. 

Ξεκολλούσα ή έσπαζα οτιδήποτε μπορούσα να κουβαλή-
σω, γλυπτά ολόκληρα ή σε κομμάτια, προτομές, μπρούντζινα 
στολίδια, ληκύθους, περίτεχνους ταφικούς σταυρούς — τους 
πιο μικρούς. Τίποτε δεν περιφρονούσαμε. Έτσι, γνώρισα αρ-
κετές πόλεις και χωριά. Στα φτηνά ξενοδοχεία όπου διαμέ-
ναμε, η κυρία Ευδοκία έδινε την ταυτότητα με το λαμπρό ό-
νομά της και με συνέστηνε: 

«Ο γραμματέας μου». 
«Γιατί δεν λέτε “ο ανιψιός μου”, “εγγονός” ή κάτι τέτοιο;» 

παραπονέθηκα στην αρχή. 
«Αγόρι μου», είπε στυφά, «δεν μπορώ να υποφέρω τις 

συγγένειες του αίματος. Ξεγελώ τον θάνατό μου. Το κατά-
κόκκινο αίμα σου, θάλπει την ψυχή μου που ψύχεται γοργά 
κι αμετάκλητα». 

Σαφής. Μάθαινα. Στο δολοφονημένο αρχοντικό υπήρχε μια 
βιβλιοθήκη, τρία δωμάτια με ράφια από το πάτωμα στο ταβάνι. 

«Όσο σοφότερα τα παλιά βιβλία, τόσο δυσκολότερα που-
λιούνται», είπε κομψά η κυρία Ευδοκία. «Είναι ο μόνος χώρος 
όπου ο ανιψιός μου δεν έριξε ούτε μια κιμωλιογραμμούλα. 
Σκότωσα μερικές μεταξόδετες παλιατσαρίες. Αυτά ας τα πά-
ρουν οι ρακοσυλλέκτες, όταν με πετάξει στο δρόμο ο λεγάμε-
νος». Μου απαγόρεψε να μπαίνω στη βιβλιοθήκη. «Α, όχι! 
Πρώτα-πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί κανείς ως ζώο, και 
μετά βλέπουμε αν θα γίνει ποτέ άνθρωπος». 
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Με έκανε ολοκληρωμένο ζώο, δεν ήθελα και πολύ. Δεν δί-
δασκε, μα έλεγε αστεία, γαργαλούσε τις κλίσεις μου μετατρέ-
ποντάς τις σε εμμονές. Διηγόταν ιστορίες. Μέρες και νύχτες 
δικές της κι ανθρώπων εκτός τόπου και χρόνου. Έμαθα κατ’ 
αρχάς να μισώ. 

«Μίσος, Θεέ μου, μίσος! Τι αξίζει η ψυχή δίχως την επιμέ-
λεια του εφευρήματος αποστάσεων από κάθε αγάπη και κάθε 
συγγνώμη; Εντέλει, έτσι διδάσκεσαι να περιφρονείς ό,τι δεν 
στέργει να αγαπηθεί». 

Δεν την καταλάβαινα πάντα. Δηλαδή, για να λέμε την αλή-
θεια, την καταλάβαινα σπανίως. Όμως τα λόγια παστώνονταν 
μέσα μου σαν σαρδέλες, και τώρα το καθένα ξεκολλά από τ’ 
άλλα και προβάλλει όζοντας. 

«Για παράδειγμα, πώς να μη μου προσφέρει μια σταθερή 
ικανοποίηση το μίσος για τον ανιψιό μου; Θέλει να υπογρά-
ψω για να πουληθεί τούτο το μέρος, ώστε να χτιστεί ένα τε-
ράστιο εμπορικό κέντρο. Το σπίτι είναι διατηρητέο, αλλά θα 
ξαναμονταριστεί και θα ενσωματωθεί στο τέρας ως πλαστική 
φύσις σε ευνούχο — έτσι είναι η μόδα στη σύγχρονη ελληνική 
αρχιτεκτονική. Κι εγώ; τι θα απογίνω εγώ; Δεν μου δίνει 
σχεδόν τίποτε ως αντάλλαγμα της υπογραφής μου, τέτοιο 
κτήνος είναι, μόνο με απειλεί. Δεν έχω ούτε σύνταξη, το Εθνι-
κόν Σύστημα Ασφαλίσεων δεν προβλέπει ασφαλιστικά δοσί-
ματα για την τάξη μου. Στον δρόμο! Αυτή θα είναι η μοίρα 
μου, αν ζήσω λιγάκι ακόμα». 

Αυτός ο ανιψιός είχε αρχίσει να μου κάθεται στο στομάχι. 
Η αλήθεια είναι πως τον δικαιολογούσα και λιγάκι, καθώς η 
κυρία Ευδοκία δεν φαινόταν διατεθειμένη να πεθάνει. Όχι μό-
νο το μυαλό, μα κι όλα της δούλευαν στο φόρτε. Τα κοκκα-
λιάρικα πόδια της κυνηγούσαν το ένα τ’ άλλο με μικρά, γοργά 
βηματάκια ρομπότ. Έτρωγε με κομψότητα και χάρη καναρινιού 
ποσότητες τροφής αρκετά μεγαλύτερες απ’ ό,τι μπορούσα να 
κατεβάσω εγώ. Έπινε και κάπνιζε αγρίως. Ήταν αδύνατον να 
καθίσει περισσότερο από λίγα λεπτά στην ίδια θέση. Είναι γε-
γονός ότι μερικές φορές έτρεμαν τα χέρια της, όμως αυτό 
συνέβαινε συνήθως όταν πηγαίναμε να πάρουμε μπικικίνια 
από τους αντικέρ. 

Μόνο που δεν κοιμόταν πολύ. Συχνά, επέμενε να μένω τη 
νύχτα στο σπίτι της Κολιάτσου: 
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«Νιώθω τόση υλικότητα όσο και παρηγορητική αχρηστία, 
όταν υπάρχει το βράδυ στο σπίτι ένας όμορφος νεαρός αν-
δρας», έλεγε αναστενάζοντας. «Σε ύπνωση, όμως!» τόνιζε α-
μέσως μετά. Μες στα άγρια χαράματα, τύχαινε να ξυπνήσω 
και τότε την αφουγκραζόμουν να τριγυρνάει στους μακριούς 
διαδρόμους, στα δωμάτια με τα χαλασμένα πατώματα που 
έτριζαν. Μερικές φορές την άκουγα να βηματίζει στον πάνω 
όροφο, τον β΄ του διώροφου σπιτιού, ο οποίος μου είχε α-
παγορευτεί εντελώς. 

«Εκεί είναι οι αναμνήσεις μου, όσες δεν πουλιώνταν με τι-
ποτα», είχε πει. «Θλίψη, σάπιες μπριζόλες. Απομεινάρια από 
νεανικούς θριάμβους σάρκας, και από τη φιλοσοφία της 
ξεγύμνωσης κάθε αρετής, και από την κομψότητα της κτηνω-
δίας. Δεν θέλω να τα δεις. Το παρελθόν μιας γριάς γυναίκας 
που υπήρξε ευσπλαχνική με την ομορφιά της, μοιάζει με μαυ-
σωλείο αρχαίας εταίρας, γεμάτο σπασμένα φυαλίδια αρωμά-
των, φαγωμένους από τα ποντίκια στηθοδέσμους, εικόνες 
εραστών με σκισμένα πρόσωπα». 

Όντως, στις πολλές φωτογραφίες που υπήρχαν στο σπίτι, 
όλα τα πρόσωπα ήταν σκισμένα. Φωτογραφίες σε κορνίζες 
ξύλου, μπρούντζου, αργύρου —οι τελευταίες σημειωμένες με 
κιμωλία— όλες με σκισμένα πρόσωπα. Το ίδιο και τα πολλά 
πορτρέτα, κάποια υπογραμμένα από διάσημους ζωγράφους: 
τα πρόσωπα ήταν κομμένα με κοπίδι, αν και σ’ όλα φιγουρά-
ριζαν οι σταυροί της κιμωλίας. 

«Του παρέδωσα τα κομμένα μούτρα τους», είπε με ψιλή 
φωνίτσα όπου καμπάνιζε η στυγνότητα. «Άρα, είμαι εντάξει 
με τον νόμο. Πήγε να κρεπάρει. Δεν πειράζει, θα τα ξανακολ-
λήσει όταν ψοφήσω». 

Στη σχετική απορία μου, απάντησε: «Μικρέ μου, όλα γίνο-
νται στο τέλος υποφερτά, η νοσταλγία, η σαρκοπενία, ο φόβος, 
ακόμα και το γεγονός ότι δεν με αναγνωρίζει πια κανείς τις 
σπάνιες φορές που πηγαίνω στο Ηρώδειο ή στην Επίδαυρο. 
Όμως αυτό, τα μάτια της νιότης μες από εικόνες, βλέμμα 
εχθρών, αγαπημένων ή το ίδιο το νεαρό βλέμμα σου, τούτο 
δεν αντέχεται». 

Από μισόλογα, θεώρησα δικά της ένα μεγάλο πορτρέτο και 
μερικές φωτογραφίες. Τα χέρια ήταν ολόιδια, μικρά, λεπτά 
και μακροδάχτυλα σαν χαρτοκλέφτρας. Στο πορτρέτο, θα 
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πρέπει να ήταν έφηβη. Τουαλέτα των αρχών του 20ού αιώνα. 
Πόσων χρονών ήταν; Κάποτε που τόλμησα να τη ρωτήσω, 
μου είπε με αψυχία στη συνήθως εκφραστικότατη φωνή της: 

«Το παρόν είναι ό,τι τόκος μας απομένει από τα γεγονότα, 
αφαιρουμένου του φόρου. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία». 

Δεν μπορούσα να κρίνω από τις διηγήσεις της, καθώς ποτέ 
δεν ενέτασσε καθαρά σ’ αυτές τον εαυτό της. Μόνο μες από 
πλαγιολογίες και σειρές υποθετικών και δευτερευουσών προ-
τάσεων ήταν δυνατόν να σχηματίσεις ενίοτε την υποψία ότι 
όχι μόνο κάποιες γυναίκες μα και μερικοί από τους άνδρες 
που ηρωοποιούνταν στις αφηγήσεις της, ήσαν αυτή η ίδια. 
Στο μεταξύ, ιστορίες από τον 19ο αιώνα, παλιότερες, ακόμα 
κι αναφερόμενες στην αρχαιότητα, τις διηγόταν σαν να τις 
είχε ζήσει η ίδια, παραθέτοντας ολοένα τις πιο εξωφρενικές 
λεπτομέρειες. 

Παρ’ όλ’ αυτά, τη διέκρινε μια παθητικότητα στην καθημε-
ρινή ζωή. Ποτέ δεν μαγείρευε. Έτρωγε πάντα έξω, ακόμη και 
σκέτο ψωμί όταν δεν υπήρχε χρήμα. Δεν άγγιζε παρά τα απα-
ραίτητα στο τεράστιο σπίτι, μόνο όσο αρκούσε για να διατηρεί 
καθαρό τον εαυτό της, τα ρούχα και τα λιγοστά πράγματα 
που χρησιμοποιούσε. Το ισόγειο και ο πρώτος όροφος —το 
επιτρεπόμενο σε μένα κομμάτι του σπιτιού— βρισκόταν στον 
βυθό ενός πελάγους σκόνης. Καθώς τριγύριζε ολοένα πέρα-
δώθε με ζωτικότητα παρανοϊκού, έβλεπες διαδρόμους πατη-
μασιών στη σκόνη των δαπέδων. 

Έκανα καθαριότητα. Το αρχοντικό έλαμψε σαν γέρικο στο-
μα που ένας οδοντίατρος γυαλίζει τα ερείπια των δοντιών 
του. Θέλησα να πετάξω μερικές παλιατσαρίες. 

«Έτσι κι αλλιώς ο ανιψιός μου σύντομα θα με ρίξει στα 
σοκάκια. Κακώς καθαρίζεις. Δεν μου αρέσει η καθαριότητα, 
όταν δεν γίνεται από υπηρέτες». 

Πάντως, σε ένα δρύινο επιπλάκι, σεκρετέρ μού το ονόμασε 
η κυρία Ευδοκία, βρήκα δυο πιστόλια· περιποιημένα και κα-
λολαδωμένα από έμπειρο χέρι· με εφτάσφαιρους γεμιστήρες 
και μια κούτα σφαίρες σαρανταδυάρες — τολμώ να πω ότι 
ξέρω αρκετά από τέτοια πράγματα. 

«Α», είπε η κυρία Ευδοκία μελαγχολικά. «Τα όπλα του σκα-
τόψυχου. Τα λαδώνω κάπου-κάπου. Μια τουλάχιστον σφαίρα, 
ίσως την ξοδέψω κάποτε. Για μένα ή για τον ανιψιό μου». 
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Η αλήθεια είναι ότι όλα πήγαιναν καλά. Η κυρία Ευδοκία 
ξεφύλλιζε στη βιβλιοθήκη της ιστορικά δοκίμια, μελέτες, βι-
βλία περί τέχνης, άλμπουμ, αυτοβιογραφίες επισήμων κι ανε-
πισήμων. Ανασκάλιζε τις αναμνήσεις της και τις απέραντες 
γνώσεις της επί της «συμπτωματολογίας των ιστορικών τυ-
χαιοτήτων», έλεγε, «που καθιστούν πολύτιμα τα κομμάτια 
πέτρας ή μετάλλου τα οποία σκεπάζουν αποσαθρωμένα οστά». 
Κατόπιν υπεδείκνυε τον στόχο: 

«Στο νεκροταφείο της τάδε ορεινής κωμοπόλεως, υπάρχει 
μια χάλκινη προτομή του δείνα, 1875, έργο μέτριου πλην όχι 
τυχαίου Ιταλού γλύπτη. Ο δείνα, πριν γίνει έργο κομψοτάτης, 
μπορώ να σε βεβαιώσω, τέχνης, πήρε στον λαιμό του ολό-
κληρη την επαρχία του. Ως εκ τούτου, λογίζεται μεγάλος αν-
δρας. Η οικογένεια εξέλειπε στα 1943, όταν οι ΕΛΑΣίτες αφαί-
ρεσαν το κεφάλι του γιού του, ευτυχώς πριν κάνει παιδιά. 
Απ’ όλο το σκυλολόι έμεινε μόνο ο χάλκινος μπούστος. Οπότε, 
κανείς δεν θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με την έλλειψή του». 

Τέτοια. Χτυπούσαμε ξεχασμένους τάφους που είχαν να χά-
ψουν άνθρωπο τουλάχιστον μια τριακονταετία, άρα οι ιδιο-
κτήτες, αν υπήρχαν, ζούσαν πολύ μακριά από το μάρμαρο, 
την πέτρα ή το μέταλλο τα οποία σημείωναν τον τόπο όπου οι 
πρόγονοί τους είχαν κάποτε διαθρέψει τα πλάσματα του 
Κάτω Κόσμου. 

Ποτέ δεν είχαμε προβλήματα, εκτός από μια φορά που μια 
εφημερίδα έγραψε στα ψιλά: «Ιεροσυλία στο τάδε νεκροτα-
φείο. Παρατηρήθηκαν σπασμένα μάρμαρα». 

Και έτσι βγάζαμε καλά λεφτά. 
Η κυρία Ευδοκία ήταν φαίνεται στα νιάτα της μια τρομερή 

μπιζνεσγούμαν, πράγμα που συμπεραίνω από το γεγονός ότι 
εξαρχής μου επέβαλε τον εξής οικονομικό διακανονισμό: 

«Παίρνω τρία στα πέντε, παίρνεις δύο. Τα έξοδα κοινά. Οι 
υλικές απαιτήσεις μου είναι λιγοστές, όπως γνωρίζεις, όταν 
όμως ο ανιψιός μου θα με πετάξει στον δρόμο θέλω να έχω 
έστω λίγο καθημερινό ψωμί, ώσπου να με βρουν κάποιο πρωί 
παγωμένη στο πεζοδρόμιο». 

Τα δύο στα πέντε που έπαιρνα λιγόστευαν αρκετά, καθώς 
ο ιπποτισμός μου κι ο σεβασμός που έτρεφα για την κυρία 
Ευδοκία συχνά με απέτρεπαν από το να ανέχομαι να πληρώνει 
εκείνη οτιδήποτε, στις επαρχιακές πόλεις όπου διενεργούσα-
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με τις επιδρομές μας. Μα κι αυτά που μου έμεναν ήταν πολλά 
για μένα. Από τους επιφανείς νεκρούς απομένει μονάχα η υ-
ψηλή οικονομική αξία των τάφων τους, εφόσον τους περισ-
σότερους η δημόσια μνήμη ή τους παραβλέπει ευσχήμως ή 
τους χαρακτηρίζει με επίθετα ανάλογα μ’ εκείνο που μεταχει-
ριζόταν μονίμως η κυρία για τον πατέρα της. 

Καθισμένος απέναντί της σε ζαχαροπλαστεία επαρχιακών 
πλατειών και ακούγοντάς τη να μιλά ακατάπαυστα, προσπα-
θούσα να καταλάβω την αιτία της γοητείας που ασκούσε πά-
νω μου. Είχα ευτυχή παιδική ηλικία κι έτσι δεν χρειαζόμουν 
τώρα μαμά — άλλωστε η μητέρα μου ζει, και την αγαπώ και 
μ’ αγαπά πολύ. Επίσης, ουδέποτε υπήρξα γεροντολάγνος, α-
ντίθετα μου άρεσαν πάντα τα φρέσκα κορίτσια και, μάλιστα, 
καθόλου οι διανοούμενες. Η ταξική καταγωγή μου είναι με-
σοαστική, άλλο αν εγώ πήρα, εγκαίρως μπορώ να πω, λοξό 
δρόμο, οπότε δεν είχα ζήσει ως παιδί σε φτώχια ώστε να 
θαυμάζω το σόι της. Από την άλλη μεριά, πώς να με μαγνητί-
σει ο κόσμος του παρελθόντος της, τα μόνιππα και οι προ-
σωπογραφίες, αφού οτιδήποτε αναθυμόταν και νοσταλγούσε 
το αποσάθρωνε αυθωρεί με αναλγησία κυνικού και επιμέλεια 
χημικού στα βασικά στοιχεία του, που ήσαν πάντοτε τα ίδια: 
χρήμα, φτήνια της ψυχής, αρπακτικότητα, πόνος, εκκκρίσεις 
της γεννητικής περιοχής. 

Μολονότι ποτέ δεν ήξερες αν λέει αλήθεια ή αν απλώς ε-
φευρίσκει ανθρώπους, γεγονότα ή τον εαυτό της, τούτος ο 
κόσμος, παστεριωμένος και μουμιοποιημένος μέσα στην τέχνη 
της να αφηγείται, συνέθετε εντέλει ένα είδος φρίκης, μια 
πραγματικότητα σε ταινία τρόμου, που σε γοητεύει μα που σε 
καμιά περίπτωση δεν θα ’θελες να εντάξεις σε τούτη τον 
εαυτό σου. Έτσι μου λέει τώρα η στερνή μου κι άχρηστη πια 
γνώση, καθώς όλ’ αυτά έχουν τελειώσει με τον τρόπο που 
τελείωσαν. 

Ας πούμε, κάποτε προσπάθησα να ανοίξω μια μαγκωμένη 
μπαλκονόπορτα του πρώτου ορόφου, για να καθαρίσω το 
μπαλκονάκι από μάρμαρο και τις υπέροχες σιδεριές. 

«Από εκεί έπεσε ο σκατόψυχος», αναφώνησε χαρούμενα. 
«Ποτέ δεν πίστεψα ότι τον έσπρωξε ο ανιψιός μου. Ο μικρός 
έτσι είπε στην αστυνομία, όμως κανείς δεν κατάλαβε, φυσικά, 
πώς ένα οχτάχρονο παιδάκι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. 
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Κάτι μακρινοί συγγενείς, που πάσχιζαν μάταια ν’ αρπάξουν 
οτιδήποτε από την περιουσία, φτάσαν να πουν ότι εγώ έβαλα 
τον μικρό να τον σπρώξει. Πόσο μάταιο θα ήταν κάτι τέτοιο — 
έναν ετοιμοθάνατο, που έτσι κι αλλιώς θα πέθαινε σε λίγον 
καιρό!» Στάθηκε κάμποσο μασουλώντας τη γλώσσα της, σαν 
να αναπολούσε κάτι με ευχαρίστηση. 

»Οπωσδήποτε, άλλο είναι ο θάνατος κι άλλο ο σκοτωμός. 
Κάθε δικαισύνη οφείλει να προτιμά πάντοτε τον δεύτερο. Μην 
ανοίξεις αυτή την πόρτα! Τρομερή η μανία σου με την πάστρα». 

«Και;» 
«Τι “και;”» 
«Τι έγινε μετά το σπρώξιμο;» 
«Τίποτα. Θεωρήθηκε ατύχημα. Από όλο το σόι είχε μείνει 

μόνο ο μικρός. Ο σκατόψυχος μπαμπάς μου τον αγαπούσε 
πολύ — δεν νομίζω να αγάπησε ποτέ κάτι άλλο περισσότερο 
απ’ αυτόν, εκτός από το χρήμα, φυσικά. Τον έστειλα εσωτε-
ρικό σε ένα κολέγιο στο Λονδίνο. Έκανα πολλά για χάρη του, 
και να πώς μου τα ανταποδίδει». 

Ήταν η μόνη φορά που υποψιάστηκα κάτι, κύριέ μου, έ-
στω συγκεχυμένα. 

«Γιατί μου τα λέτε όλα αυτά;» ρώτησα. 
«Μα αγόρι μου», απάντησε αθώα, «δεν σου αρέσουν οι ω-

ραίες ιστορίες;» 
 

Ανοίγονταν πολλοί δρόμοι μπροστά στο απαγίωτο της νεαρής 
ζωής μου. Έπαιρνα με ευτυχία κι ευσυνειδησία εκείνον που 
σχεδίαζε κι ασφαλτόστρωνε για λογαριασμό μου η η κυρία 
Ευδοκία. Η φύση της νιότης είναι η πείνα και η θρέψη — η 
γριά κυρία με συμπλήρωνε κομμάτι-κομμάτι σαν παζλ, με 
θηριώδη ευμάθεια της ψυχής αλλ’ όχι, νομίζω, και δίχως 
κάποιον πόνο, οδύνη για τη έξοδό της από το κάστρο τού ήδη 
κηδευμένου και ξεχασμένου εαυτού της προς ένα νέο restart. 

«Είναι ενοχλητικό», μου έλεγε, «να βλέπεις ότι τόσα πολύ 
ασήμαντα πλάσματα, σκνίπες ή σκαθάρια, έχουν φτερά και 
πετούν». Με κοίταζε από πάνω μέχρι κάτω σαν να ήμουν 
σκνίπα ή σκαθάρι, ενώ εγώ γελούσα. «Δεν πιστεύω στον θα-
νατό μου», συνέχιζε, «διότι ποτέ δεν χόρτασα τίποτε, ούτε 
καν την απελπισία. Η θλίψη, ο έρωτας, ο Χάρος, ήταν πάντα 
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για μένα μονάχα έννοιες. Οι λέξεις δεν είναι τίποτα, παρ’ ότι 
μπορούν να σε σκοτώσουν. Πήγαινε να μου πάρεις τσιγάρα». 

Κάπνιζε πολύ — εγώ καθόλου. Αργά κατάλαβα πως τη φρό-
ντιζα όπως κανέναν δικό μου, καμιά γκόμενα ή συγγενή ή 
φίλο. Πήγαινα για τα ψώνια της, καθάριζα, μαγείρευα, έβαζα 
πλυντήριο. Δεν μου ζητούσε τίποτε, εχτός από το να πηγαίνω 
για τα τσιγάρα της: τούτο ίσως ήταν για κείνη η ομολογία της 
υποταγής μου, ένα πράσινο βατραχάκι των δέντρων που πάει 
με χαρά διακοπές στην Κόλαση. 

Ούτε μου είπε ποτέ ένα ευχαριστώ. Μα εγώ ήμουν ελεύθε-
ρος και πράος στη δούλεψή της, όλο αφέλεια και ανεμελιά, 
ένας γιος του Λαοκόοντα μπρος στα φίδια της που με πλησί-
αζαν ολοένα. Και της έλεγα κάθε μέρα ευχαριστώ για ό,τι 
μου έπαιρνε και για ό,τι της προσέφερα, καθώς και για ό,τι 
πετούσε με φτερά νυχτερίδας από κείνη σε μένα, διδαχή του 
σώματος μιας ποίησης του ζόφου, παγιδευμένης μες στον πά-
γο ζωής εκατό χρόνων που τώρα νεκροζωντάνευε πίνοντας 
το αίμα μου και κοίταζε με πείνα το μέλλον της. 

Ποιο μέλλον; Με παρατηρούσε με περιέγεια, χαρμονή και 
κακότητα ενώ έβαζα στο πλυντήριο τα ρούχα της, με αλλόκο-
το τρόπο νεανικά αν και διαφόρων παμπάλαιων εποχών. Έ-
λεγε στυφά: 

«Η καλοσύνη είναι ένα επιτήδευμα κι όχι μια ηθική κλίση». 
«Εννοείτε επιτήδευση;» 
«Επιτήδευμα. Η καλοσύνη είναι κάτι σαν επάγγελμα. Οι 

άνδρες με τους οποίους ήρθα περισσότερο κοντά, ήταν δύο 
ειδών: υπηρέτες κι εραστές. Εσύ δεν ανήκεις σε καμιά απ’ 
αυτές τις κατηγορίες. Κι όμως, ζεις κοντά μου σαν υπηρέτης, 
κι αν στο ζητούσα θα γινόσουν κι εραστής μου. Θα γινόσουν;» 

«Όχι». 
«Επειδή είμαι γριά;» 
«Ασφαλώς». 
«Πάλι καλά, διότι άλλως θα αισθανόμουν την υποχρέωση 

να σε αποπλανήσω. Παρ’ ότι με απωθεί τρομερά η ιδέα πως 
θα έπρεπε να νιώσω πάλι στ’ ακροδάχτυλά μου οτιδήποτε 
ζωντανό και φρέσκο. Έχω οδηγήσει εδώ και χρόνια τις αι-
σθήσεις μου σε μια έρημο όπου η κενότητα γεννά οράματα, 
τις οιμωγές ξωτικών και δαιμονίων. Καταλαβαίνεις;» 

«Όχι». 
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«Μιλώ για τη ζωή, μωρό μου. Οι νέοι πεθαίνουν πάντοτε 
πρόθυμα για χάρη των γέρων, επειδή οι γέροι ζουν μέσα στην 
αφαίρεση, ενώ εκείνοι μες στην πληρότητα και μάλιστα στον 
πλεονασμό. Είναι ο νόμος των συγκοινωνούντων δοχείων. Έ-
χεις φιλενάδα;» 

«Χωρίσαμε όταν σας γνώρισα. Εντελώς συμπτωματικά». 
Έσκασε στα γέλια. Το γέλιο της έμοιαζε με μικρού κοριτσιού. 

«Καλύτερα. Ο νεαρός ανδρισμός σου με απωθεί, όπως απω-
θεί τα σκουλήκια το ζωντανό κρέας. Δεν θα μου άρεσε, όμως, 
να μου ’ρχεσαι και να μοσχοβολάς τινέιτζερ θηλυκό. Έζησα 
πάντοτε σε έναν πριβέ χωροχρόνο, που ήταν τίγκα στις φε-
ρομόνες σαν κοριτσάκι στην εφηβεία του. Με εννοείς;» 

«Καθόλου». 
«Πόσο δύσκολο είναι να ακούγεσαι, όταν το αλκοόλ της 

μορφής είναι τόσο βαρύτερο από τη μέθη κάθε δυνατού νοή-
ματος! Γιατί κάθεσαι κι ακούς τις εξυπνάδες που τσαμπουνάω;» 

«Γιατί, να… μμμ, δεν ξέρω». 
«Θα τα θυμηθείς και θα τα επαναλάβεις σε ένα νεαρό ό-

μορφο κορίτσι, όταν θα είσαι εκατό χρονώ ψοφήμι;» 
«Ίσως. Δεν ξέρω». 
«Γιατί ποτέ δεν μου μιλάς παρά μονάχα με μισόλογα;» 
«Γιατί δεν έχω να πω τίποτα που δεν το ξέρετε καλύτερα 

από μένα». 
«Με θεωρείς σοφή;» 
«Όχι. Σας θεωρώ χρήσιμη για τη ζωή μου και κακή». 
«Έχεις δίκιο. Ένα παγάκι λειώνει μες στο ποτήρι με τη 

βότκα και σε μεθάει περισσότερο με το αθώο νερό του, παρά 
το σκέτο αλκοόλ. Και οι θεοί, επίσης, λειώνουν κάποτε από 
γηρατειά, και τίποτε δεν απομένει απ’ αυτούς παρεκτός η 
πίστη των ηλιθίων και των αθώων». 

Έπινε πολύ και δεν μέθαγε ούτε ελάχιστα. Βαφόταν με τις 
ώρες. Με κατάπληξη κατάλαβα κάποτε ότι τα αισθητικά πρό-
τυπά της στο βάψιμο του προσώπου ήταν όντως οι ηθοποιοί 
του γιαπωνέζικου θεάτρου, μάλιστα οι άνδρες που παίζουν 
θηλυκούς ρόλους — είχε πολλά σχετικά άλμπουμ με φωτο-
γραφίες και ζωγραφιές, που τις μελετούσε προσεχτικά. Κι ο 
κότσος που έφτιαχνε στα βαμμένα κατάμαυρα μαλλιά της 
ήταν επίσης γιαπωνέζικος κι ανδρικός. 
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Στα νεκροταφεία φύλαγε τσίλιες με εγρήγορση ντόπερμαν, 
ενώ εγώ ξεμοντάριζα ή έσπαγα μάρμαρα. Ένα πνεύμα κατέ-
βαινε στο λαρύγγι μου και με έπνιγε όταν, μετά την επιχείρη-
ση κι αφού είχαμε στείλει ήδη το εμπόρευμα με φορτωτική 
στους αντικέρ, καθόμασταν σε κάποιο κεντρικό ζαχαροπλα-
στείο, πίναμε καφέδες, τρώγαμε γλυκά κι η κυρία Ευδοκία 
μιλούσε με τρόπο που καταλάβαινες ότι δεν ενδιαφερόταν να 
ακουστεί: 

«Έχω στην ψυχή μου ένα φαλλοφόρο ρήμα που ψάχνει να 
γκαστρώσει επίθετα, ουσιαστικά, επιρρήματα κι αντωνυμίες. 
Ένα μονάχα ρήμα μπορεί να γονιμοποιήσει χιλιάδες σελίδες 
ματαιότητας και να τις δικαιώσει· αυτή είναι η μαγεία του 
φαλλού — επίσης του λόγου. Οι άνθρωποι έχουν πολύ λίγη 
σημασία πια για μένα, όμως ο πόνος τους, οι νεύσεις της 
κτηνωδίας τους, η αθωότητά τους, τα φυσικά τους όπλα και 
τα τεχνητά, ο θόλος των άστρων που υποστηρίζεται στην 
ανάγκη τους, τα μάτια τους όταν μισούν, όταν αγαπούν κι 
όταν πεθαίνουν, όλα τούτα αξίζουν να αντέχεις στην πλήξη 
του χρόνου. Δεν θα πεθάνω ποτέ. Το πιστεύεις αυτό;» 

«Όχι». 
«Πώς γίνεται να μη μου έχεις πει ποτέ ένα “ναι” από τότε 

που σε γνώρισα;» 
«Κάνω πάντα ό,τι θέλετε». 
«Πιστεύεις ότι αυτό που κάνεις είναι αυτό που θέλω;» 
«Δεν ξέρω. Ζητήστε μου οτιδήποτε και θα το κάνω». 
«Έχεις μισήσει ποτέ άνθρωπο;» 
«Βεβαίως! Συμμαθητές μου· μετά, κάποιους ενοχλητικούς· 

μια γκόμενα που με παράτησε για άλλονε· τον άλλονε». 
«Πόσο νέος είσαι! Σκότωσες κανέναν απ’ αυτούς; Τη γκό-

μενα;» 
«Α, όχι! Πώς θα ήταν δυνατόν;» 
«Έσπασες δόντια σου τρίζοντάς τα; Σούρθηκες κάτω μου-

γκρίζοντας σαν ζώο; Βασάνισες και βίασες ανθρώπους μες 
στον νου σου ή στ’ αλήθεια; Κοίταξες ένα πρωί μετά από νύ-
χτα αγρύπνιας και πόνου τα μάτια σου και τα είδες να τρέ-
χουν αίμα; Αγάπησες ποτέ μέχρι Παραδείσου κάποιον που εί-
χες πριν μισήσει μέχρι κτηνωδίας;» 

«Όχι. Όχι. Όχι». 
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«Τότε, τι να σου ζητήσω; Είσαι ένας ανόητος νεαρός. Δεν 
έχεις αγαπήσει ποτέ. Μπορεί και να έκανα λάθος που σε πε-
ριμάζεψα από τους δρόμους και σε φροντίζω». 

«ΕΓΩ σας φροντίζω!» 
Ψοφούσε στα γέλια. Οι γύρω κοιτούσαν τη βαμμένη της 

μάσκα και ψιθύριζαν· όμως, παράξενο, ποτέ δεν είδα κανέναν 
να γελάσει μαζί της. Από τότε που τη γνώρισα, περιοριζό-
μουν ολοένα περισσότερο εντός των συνόρων της σαν κατά-
κτητής που έχει επιδιορθωθεί από τη δούρεια σημασία του 
κατακτημένου. Για πρώτη φορά στη λίγη ζωή μου, που τη νό-
μιζα τότε πολλή, υπήρξα μόνος, δικός μου και ακέραιος. Τολ-
μώ να πω: γνωστικός. 

«Μου αρέσει να σε βλέπω τύφλα στο μεθύσι», δήλωνε, κα-
θώς μερικές φορές προσπαθούσα να την ακολουθήσω στο 
πιώμα. «Το έχω παλαιόθεν διαπιστώσει: Δεν υπάρχει τίποτε 
πιο υπέροχο σε τούτο τον κόσμο για μια πλήρη γυναίκα όπως 
εγώ, από ένα όμορφο παλληκάρι καταμέθυστο που την αγαπά. 
Γιατί δεν πίνεις μια φορά μπροστά μου μέχρι μανίας, να πεις 
ανοησίες, να σπάσεις πράγματα, να χορέψεις τρεκλίζοντας, 
να με χτυπήσεις και να μου κλέψεις τα σμαράγδια μου;» 

«Είμαι καλό παιδί εγώ!» 
Γελούσε τρελά. Το πάστωμα του βαψίματος σπούσε μεριές 

μεριές και φαινόταν εφιάλτης η κίτρινη σάρκα. 
«Καλοσύνη. Τι ομορφιά, Θεέ μου! Καλοσύνη». 
Μετά, έλεγε αυστηρά: 
«Τι να σε κάνω; Θα με προστάτευες από τον ανιψιό μου; 

Θα τον σκότωνες για χάρη μου; Σκότωσέ τον, λοιπόν! Άντε, 
πήγαινε στο Σίτι και σκότωσέ τον!» 

Γελούσα κι εγώ. Αν ήμουν λιγάκι μεθυσμένος κάτι τέτοιες 
στιγμές, γελούσα πιο πολύ και το φχαριστιόμουν. Μου έλεγε: 

«Γιατί δεν είσαι σωστός άντρας; Γιατί δεν θυμώνεις ποτέ 
μαζί μου; Αυτό δείχνει έλλειψη ακεραιότητας». 

«Γιατί να θυμώσω; Δεν μου κάνατε ποτέ κακό». 
«Έχεις τσαλαπατήσει ποτέ λουλούδια που σου προσέφερε 

κάποιος που αγαπάς πολύ; Έχεις φιλήσει πόδια σουρνάμενος 
στο πάτωμα — είτε από έρωτα είτε από φόβο; Έχεις δει 
καρδιά δικού σου ανθρώπου ξεριζωμένη;» 

«Όχι. Όχι. ΟΧΙ». 



77 
 

«Πόσο είσαι νέος! Μου προκαλείς, θα τολμούσα να πω, 
ένα βραδινό αλλ’ όχι νυχτερινό συναίσθημα θυμηδίας. Γου- 
στάρεις να γελώ μαζί σου;» 

«Δεν ξέρω. Μπορεί». 
«Αύριο έρχεται στην Αθήνα ο ανιψιός μου από το Σίτι. Θα 

σου αρέσει, είναι συμπαθητικός. Ίσως να γίνετε φίλοι». 
«Α, όχι!» 
«Έχεις δίκιο, δεν θα ήταν πρέπον. Έρχεται να μου πάρει το 

σπίτι, να μου αρπάξει ό,τι έχω. Ακόμα και τα σμαράγδια μου. 
Δεν θα ξέρω πού να πάω. Θα σε χάσω κι εσένα». 

Δεν ήθελα πια να καταλάβω τι γίνεται, απλώς το ζούσα. 
Τώρα, εδώ που υποφέρω τα πάνδεινα, έχω μάθει ότι αυτό 
σημαίνει την απαρχή της συνειδητότητας. Ήταν Αύγουστος 
μήνας, είχα μπόλικα χρήματα στην τσέπη από τις νεκροταφει-
ακές επιχειρήσεις, ήμουν μες στην ευτυχία. Ένα πρωί κατέ-
φθασε ο ανιψιός της κυρίας Ευδοκίας, λεγόμενος Φώτος. 

Πολλές φορές έκτοτε αναρωτήθηκα, αξίοτιμε κύριε, τι εί-
ναι εκείνο που με έσπρωξε να γίνω αυτό που είμαι τώρα, ενώ 
πριν γνωρίσω την κυρία Ευδοκία ήμουν ένας άλλος και καθό-
λου διαφορετικός από τους συνομηλίκους μου, ένα αρκετά 
μορφωμένο, ήσυχο παιδί πλην κάπως τεμπελάκος, που κλέβει 
νεκρούς για να μην αναγκαστεί να κάνει κακό στους ζωντα-
νούς. Έχω πειστεί ότι η αλλαγή μου δεν οφείλεται στην κυρία 
Ευδοκία. Εδώ όπου ζω, στην Κόλαση, σκέφτομαι ότι είμαι ο 
μόνος υπαίτιος για την πτώση μου. Με δάκρυα στα μάτια, δεν 
αρνούμαι την ενοχή μου, ούτε τη φορτώνω στην κυρία Ευ-
δοκία, μόνο σας ικετεύω να θεωρήσετε τούτη την επιστολή 
ως διηγούμενη την άκρα αλήθεια. Ο κύριος Φώτος ήταν όντως 
συμπαθητικός. 

Παρά την ηλικία του, ήταν κάπως σαν αυτό που θα ήθελα 
να είναι ένας αδελφικός μου φίλος. Αν και πολύ πλούσιος, 
είχε απλότητα και μια ημεράδα στα μάτια, επίπονη κατάκτησή 
του κι όχι εκ γενετής. Βέβαια αφού έκανε την κυρία Ευδοκία 
να υποφέρει ήταν εχθρός μου, αλλά πώς θα μπορούσα να 
καταδικάσω οποιονδήποτε; Τον κοίταζα με περιέργεια. 

Η κυρία Ευδοκία είχε ένα από τα πιο απίθανά της βαψίματα. 
Φορούσε εσθήτα κατάμαυρη, μόδα για VIPs της δεκαετίας του 
πενήντα. Ο κύριος Φώτος την κοίταξε με κάτι σαν πόνο. 
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«Καλωσήρθες, αγαπητέ μου», του είπε παγερά. «Αυτός εί-
ναι ο γραμματέας μου». Πληγώθηκα. Από την άλλη, τι θα μπο-
ρούσα να είμαι δίπλα της; 

«Μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα μπροστά του», προσέθεσε 
με επαγγελματικό ύφος. «Ξέρει τα πάντα για τις υποθέσεις 
μου». 

Δεν ήξερα τίποτε για τις υποθέσεις της, ούτε καν όσα μου 
είχε, υποτίθεται, εκμυστηριευτεί· ο πόνος και ο μόχθος των 
λέξεων ήταν ένα κάστρο της που δεν θα μπορούσα ποτέ να 
αλώσω. Ο κύριος Φώτος έσφιξε το χέρι μου. Δύναμη της πα-
λάμης του και σταθερότητα, δηλαδή εμπστοσύνη. Εν τη ανα-
μονή του είχα πιει κάμποσο αν κι ήταν ακόμη πρωί — κατόπιν 
σκέφτηκα πολλές φορές την αλήθεια: η κυρία Ευδοκία ήταν 
που πρωί-πρωί μου είχε δώσει να πιω, καθώς έπινε κι εκείνη 
λέγοντας: 

«Αύριο, μάλλον, δεν θα ζούμε πια σ’ αυτό το σπίτι, αγόρι 
μου. Θα είμαι στον δρόμο, δίχως τα πράσινα χονδρά σμα-
ράγδια μου και δίχως εσένα. Ας πιούμε λιγάκι». 

«Με εμένα! Θα σας πάρω στο σπίτι μου. Μένω σε δυαράκι, 
αλλά…» 

«Μη λες ψέματα». 
«Δεν λέω ποτέ ψέματα». 
«Δεν είναι η αλήθεια που θα ήθελα από σένα. Προτιμώ τον 

δρόμο. Ας πιούμε κονιάκ και μετά τράβα φέρε μου για τελευ-
ταία φορά τσιγάρα. Τρία πακέτα». 

Δεν καταλάβαινα, όμως ψυχανεμιζόμουν τα επαρκή, καθότι 
κάτοχος ψυχής κι όχι άδειο κουτί. Ο κύριος Φώτος ήταν 
εξηνταπεντάρης, με εντέχνως απλοϊκά μα όχι απλά ρούχα. 
Μίλησαν για μπίζνες. Εγώ έφερνα το τσάι. Για κάποιον λόγο 
πίναν τσάι, ποτέ δεν είχα δει την κυρία Ευδοκία να πίνει τέ-
τοιο πράγμα. 

«Η κατάσταση είναι απλή», έλεγε ο συμπαθητικός κύριος 
Φώτος. «Είμαστε υποχρεωμένοι να πουλήσουμε το παρελθόν 
μας· ακριβά, ας σημειώσω. Αλλιώς δεν θα ζήσουμε ποτέ μαζί. 
Και σε θέλω κοντά μου». 

«Αγαπητό μου παιδί, για μένα δεν υπήρξες ποτέ. Είσαι ένα 
λάθος της αρβανιτοσύνης του σογιού μου, του πατέρα σου 
και του χρήματος. Δεν μπορώ ποτέ να σε συγχωρήσω». 
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«Αλλά εγώ δεν φταίω για τον πατέρα μου. Ούτε για τον 
πατέρα σου. Υπήρξα πάντοτε άμεμπτος απέναντί σου», Γέλα-
σε με ντροπλότητα και τρυφεράδα. Με κοίταξε λοξά. Είχε 
προφορά όχι Έλληνα του εξωτερικού μα μετανάστη, κι αυτό 
μου φαινόταν νόστιμο. «Θάνατος. Θάνατος που τυμπανίζει 
στην κεντρική πλατεία της Μητρόπολης». Με φρίκη διαπίστω-
να ότι μιλούσε σαν εκείνη, ακόμη κι ότι σαν εκείνη χαμο-
γελούσε. «Έζησα όχι τη ζωή μου μα τη ζωή σου. Ήμουν ό,τι 
με ήθελες». Απευθύνθηκε σε μένα: «Είσαι εραστής της;» 

«Μα τι λέτε; Πώς θα ήταν δυνατόν;» 
«Έχεις δίκιο. Είσαι πολύ νέος και… χμ… αρκετά φωτεινός, 

θα έλεγα, για κάτι τέτοιο». Γελούσε μεταδοτικά. Γέλασα κι 
εγώ χωρίς να ξέρω γιατί. Ένιωθα τρομερή ζήλεια για τον κ. 
Φώτο. Εκείνος στράφηκε στην κυρία Ευδοκία: «Αν καταφέρεις 
να τον κάνεις σαν εμένα, τότε δεν υπάρχει δικαιοσύνη». 

«Δεν υπάρχει τίποτα αληθινό που να μπορεί να σταματήσει 
τη φθορά. Το ψεύδος, η απάτη, η μοχθηρία, δουλεύουν μέσα 
σ’ αυτό το αγόρι όπως και μέσα σου τις Hi-Tech μηχανές 
τους. Έσωσαν εσένα από την κοινοτυπία, για να μην πω από 
την ανθρωπιά — θα σώσουν κι αυτόν. Θα φροντίσω προσωπι-
κώς για τούτο. Μην του δίνεις σημασία. Δεν τον αγαπώ. Δεν 
είναι ανταλλακτικό σου. Είναι ένα τίποτα». 

Πόσο πόνεσα με τα λόγια της. 
«Λεωνίδα, φύγε μακρία από αυτήν τη γυναίκα, σήμερα 

κιόλας», μου είπε ήσυχα ο κύριος Φώτος. «Ο χρόνος της δεν 
είναι ανθρώπινος χρόνος». 

Θύμωσα ώστε να ανταπεξέλθω στο βάρος της ζήλειας και 
της θλίψης. «Δεν μπορείς να μου πεις τι να κάνω», είπα δυ-
νατά. «Κι αν πας να της κάνεις κακό, θα με βρεις μπροστά 
σου». 

Με κοίταξε με κάποια έκπληξη. Μετά γέλασε. «Θα παίξουμε 
μια παρτίδα μπραντεφέρ, κάποτε», είπε χαρούμενα, «κι ο νι-
κητής θα πληρώσει τις μπίρες. Οι νικητές πρέπει να πληρώ-
νουν, όχι οι νικημένοι». 

Άρχισαν να μιλούν μια γλώσσα μισή Αγγλική, γεμάτη όρους 
και αριθμούς που δεν καταλάβαινα. Εκατομμύρια ευρώ ανε-
βοκατέβαιναν τις σκάλες ενός χρηματιστηρίου επιβολής όπου, 
με κατάπληξη, υποψιάστηκα εντέλει ότι ο κύριος Φώτος χά-
ριζε τα πάντα και η κυρία Ευδοκία αρνιόταν να τα πάρει. Του 
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ζητούσε — τι ζητούσε; ακόμα και τώρα δεν ξέρω. Το σπίτι, ο 
κήπος, τα σμαράγδια, όλα αυτά που είχαν θρονιαστεί τόσον 
καιρό στην καρδιά της ζωής μου δεν ακούστηκαν ούτε μια 
φορά, έτσι τουλάχιστον νομίζω. Ακουγόταν κάθε τόσο ένα ό-
νομα που τώρα έχω ξεχάσει, μα που τότε θέωρησα πως ήταν 
του περίφημου “σκατόψυχου”, του πατέρα της κυρίας Ευδο-
κίας και παππού του κυρίου Φώτου. Ο κύριος Φώτος τον α-
νέφερε με αγάπη και καλή θύμηση, η κυρία Ευδοκία με ένα 
είδος θριάμβου στη φωνή της. Αισθανόμουν βλάκας, κύριε, 
και ήμουν βλάκας, βεβαίως. 

«Δεν είναι πάντα ένα αποτρόπαιο η ηθική. Να, δες τον γραμ-
ματέα σου, ας πούμε», κατέληξε κάποτε ο κύριος Φώτος. 
«Έλα να ζήσεις μαζί μου. Θα γίνει ό,τι θες». 

«Δεν σε επιθύμησα ποτέ. Όσο υπάρχει αίσθηση μέσα μου, 
θα κρατιέμαι μακριά από τον χρόνο σου. Παρεμπιπτόντως, 
αυτό το τσάι είναι μπαγιάτικο. Πολύ με ζόρισε η καταδίκη 
σου. Πώς μπορεί ένα παιδί να ξέρει τι σημαίνει συγγνώμη και 
τι μίσος;» 

«Εσύ θέλησες έτσι. Εγώ ήμουν πάντοτε το χέρι κι ο εκτε-
λεστής σου». 

«Επειδή σύρθηκα στα πόδια του πατέρα σου, πόδια που 
και η βρομιά τους σήμαινε για μένα πάθος. Γι’ αυτό». 

«Σε παρακαλώ, μη μιλάς έτσι για τον πατέρα μου. Η θλίψη 
μου γι’ αυτόν και η αγάπη μου θα έπρεπε να σε κάνει να τον 
συγχωρέσεις». 

«Κάποτε θα συγχωρέσω μονάχα αυτόν». Με έδειξε. 
Ακολούθησε σιωπή. Αν και δεν ήξερα τι γίνεται ούτε τι λέ-

γεται, ήμουν ήδη αποφασισμένος. Με κοίταζαν. Ήμουν μες 
στη ζάλη από το μπαγιάτικο τσάι. 

Ο κύριος Φώτος μου μειδίασε όλο καλοσύνη κι επιδοκιμα-
σία. Μου έπιασε το χέρι —καθόμασταν κοντά— και «Ο θάνατος», 
μου είπε, «φτιάχνει ένα είδος αισθητικής στο τέλος-τέλος. 
Αυτός που πεθαίνει, ξέρει ένα τουλάχιστον πράγμα περισσό-
τερο απ’ αυτούς που επιζούν. Ενα μονάχα πράγμα, μεγαλύτε-
ρο όμως απ’ όλα τα άλλα. Μπορείς να κλέψεις προτομές και 
σταυρούς από τους νεκρούς, μα αυτό δεν γίνεται να τους το 
πάρεις. Η φίλη σου νομίζει ότι είναι δυνατόν να κλέβει από 
τους σκοτωμένους μίσος κι αγάπη, πράγματα που δεν κλέβο-
νται μα μόνο χαρίζονται». 
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Πώς ήξερε τη δουλειά μας; Του είχε μιλήσει η κυρία Ευδο-
κία; Τράβηξα απότομα το χέρι μου. 

«Γιατί μου μιλάς σαν σε ηλίθιο; Εγώ έχω διαβάσει το Έργα 
και ημέραι του Ησίοδου καθώς και πάμπολλα βιβλία Τρόμου 
και Φρίκης, κι έτσι καταλαβαίνω καλά τι συνέβη με τον παπ-
πού σου και τον πατέρα σου. Κι εγώ θα έκανα τα ίδια με σένα 
για χάρη της». 

Στο σημείο αυτό η κυρία Ευδοκία σηκώθηκε, είπε «Πάω να 
φέρω κι άλλο τσάι» και πήγε στην κουζίνα. 

«Θα μπορούσες να με αγαπήσεις κι εμένα λιγάκι;» με ρώ-
τησε με κάπως μόρτικο ύφος ο κύριος Φώτος. 

«Όχι. Ποτέ!» έκανα με αηδία. «Ρε, μπας κι είσαι γκέι;» 
Σκοτεινιαζόταν το πρόσωπό του από ματαίωση και από ένα 

είδος συμπόνοιας, δεν ξέρω για ποιον. Δεν είχα καμια συμμε-
τοχή στα αισθήματά του. «Αυτή η γυναίκα είμαι εγώ, και τούτο 
που είμαι δεν ήταν ποτέ εκείνη», δήλωσε, δείχνοντας όχι 
προς την κουζίνα μα απροσδιόριστα στα ύψη, προς τον κλει-
στό δεύτερο όροφο. 

Κοιταχτήκαμε με αλλόκοτα συνουσιαζόμενη συνομωτικότη-
τα. Σκάσαμε στα γέλια. 

«Μην την πιστεύεις», με παρότρυνε ψυχρά. «Άντρες σαν 
εμένα κι εσένα τους φτιάχνει από το άλφα ώς το ωμέγα για 
χάρη κάποιου τρίτου, ποιος ξέρει για ποιον κάθε φορά». Τον 
κοίταξα κατάματα — αυτό ήταν η απάντησή μου. «Καλά, λοι-
πόν. Τότε, πήγαινε να τη βρεις», πρόσθεσε με σύνεση και 
θλίψη. Σηκώθηκα και πήγα στην κουζίνα. Η κυρία Ευδοκία 
δεν ήταν εκεί. Τη έψαξα στα δωμάτια. Έβαζε σφαίρες σε ένα 
από τα πιστόλια. Μύρισα με ερεθισμό την οσμή του πιστολί-
στικου μηχανόλαδου. 

«Θα τον σκοτώσω», είπε απαλότατα. «Φύγε αμέσως από 
το σπίτι, γλυκέ μου». Της έπιασα το χέρι. «Τι θες;» έκανε. 
«Κατάλαβαίνεις. Τον γνώρισες. Είδες τι είναι». Χαμογέλασε 
απολογητικά. «Θέλει να ζήσει κοντά μου. Αυτό πιστεύει πως 
θα χαρίσει και στους δυο μας λιγάκι έλεος. Βγες αμέσως από 
το σπίτι και μην κοιτάξεις πίσω σου». 

Της πήρα το πιστόλι από το χέρι. Μου ήρθε να κλάψω και 
να κάνω εμετό, δεν ξέρω γιατί. «Συγγνώμη, κυρία», μουρ-
μούρισα. Πήγα στην τουαλέτα. Ξέρασα λερώνοντας το πιστόλι. 
Το καθάρισα και το έβαλα στη ζώνη μου, πίσω στην πλάτη, 
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κάτω από το μπλουζάκι. Επέστρεψα σχεδόν χαρούμενος στο 
σαλόνι. 

Με κοίταξαν κι οι δύο καθισμένοι απέναντι ο ένας στον άλ-
λον με γαλήνη, με κοίταζαν σαν αυτό που ήμουν, σαν ξένο 
τους. Ο κύριος Φώτος είπε αυστηρά: 

«Είσαι μεθυσμένος. Πόσο αλκοόλ είναι το πιο πολύ που έ-
χεις πιει ποτέ, αγοράκι μου;» 

Είπα θαρρετά: 
«Μια φιάλη ούζο». 
Γέλασαν αυθόρμητα κι οι δύο. 
«Δεν αντέχω το γεγονός ότι έζησε έναν ολόκληρο χρόνο 

μαζί σου», είπε ο κύριος Φώτος στη γριά. 
«Δεν του αξίζεις», δήλωσε εκείνη. 
«Κι όμως, τον βρήκες για μένα και είναι από τη φύση του 

εκείνο που ανέκαθεν περιμένω», απάντησε ο κύριος από το 
Σίτι, που είχε μάτια ξέθωρα μπλε και συνετά. «Δεν τον έφτια-
ξες εσύ, γι’ αυτό δεν μπορείς να τον ελέγξεις. Είναι αθώος. 
Θα γίνει γιος μου, ώστε να πεθάνει επιτέλους το σόι μας». 

Εκείνο που ζούσε κι ανάσαινε, όπως κι όσα είχαν ψοφήσει 
ή σκοτωθεί από χρόνια εκεί, στο σαραβαλιασμένο νεοκλασικό 
της Κολιάτσου, με καθιστούσαν τόσο λογικόν ώστε διέκρινα 
καταλεπτώς τον χρόνο των δυο τους, όρη χρονικότητας η 
οποία διαμεσολαβούσε μεταξύ της επιτέλεσης των γεγονότων 
και του πάθους, καθώς τα γεγονότα από μόνα συνιστούν την 
αλήθεια — όχι ακριβώς τα ίδια, όπως αντιλαμβάνομαι τώρα, 
μα η εξιστόρησή τους. 

Η κυρία Ευδοκία αναφώνησε γελαστά, αν κι ούτε καν μει-
διούσε: «Πόνεσα πολύ περιμένοντάς σε». 

«Με κάλεσες μόλις τώρα». 
«Τώρα μπορώ να σε δω όχι σαν αίμα μου, αλλά σαν έργο 

μου που πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί». 
Στράφηκαν προς το μέρος μου κι οι δύο ταυτόχρονα. Ο 

κύριος Φώτος μου είπε ευγενικά και συγκρατημένα: 
«Θέλεις να έρθεις μαζί μου στο Λονδίνο, Λεωνίδα; Πολύ 

καλός μισθός. Γραμματέας μου, ας πούμε. Θα είμαστε καλά, 
θα γίνουμε πολύ καλοί φίλοι. Δεν θα αντέξει να είμαστε οι 
δυο μας παρέα κι ευτυχισμένοι. Θα έρθει γρήγορα να μείνει 
μαζί μας. Τότε θα σε υιοθετήσω». 

«Δεν είμαι γραμματέας της, είμαστε συνεταίροι», είπα. 
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Χαμογέλασαν και οι δύο με καλοπροαίρετη θλίψη. 
«Λοιπόν, τότε ο χρόνος σου τελείωσε», είπε απλά ο κύριος 

Φώτος στην κυρία Ευδοκία. 
Εκείνη έσιαξε τις πτυχές του φουστανιού της, που ήταν πα-

νάκριβο στα 1950 και τώρα γελοίο. «Κι ο δικός σου», δήλωσε 
με ορθοφωνία που με συνέφερε, που με έκανε να δω τους 
μουσικούς φθόγγους της ύπαξής της έναν-έναν κατακάθαρα, 
σαν σε οθόνη υπολογιστή. Επειδή ό,τι ήμουν τότε, αξιότιμε 
κύριε, χωριζόταν καταλεπτώς σε θρύμματα που καθένα απ’ 
αυτά ήταν μια αυτοπροσωπογραφία με σκισμένο πρόσωπο, 
διέκρινα αιφνιδίως πολύ καλά πόσο ακριβώς ζύγιζαν όλα 
τούτα. Η κυρία Ευδοκία μου είπε: 

«Φύγε αμέσως από αυτό το σπίτι!» Και έβγαλε το πιστόλι, 
το δεύτερο πιστόλι, όχι το πρώτο που βρισκόταν πίσω στη 
ζώνη μου. Σημάδεψε τον κύριο Φώτο, λέγοντάς μου: «Φύγε 
από το σπίτι, μικρέ, και μη με ξαναθυμηθείς». 

Ο κύριος Φώτος την κοίταζε με τρόπο που εγώ δεν μπο-
ρούσα να ερμηνεύσω. «Δεν γίνεται να με διώξεις πιο μακριά», 
είπε ήρεμα. 

Η γηραιά κυρία χαμογέλασε σχεδόν επιθυμητικά. 
«Γι’ αυτό και θα πεθάνεις», είπε, και πυροβόλησε. 
Δεν τον πέτυχε. «Δεν γίνεται έτσι!» φώναξε εκείνος. «Αυτό… 

αυτό το παιχνίδι μας θα…» 
«Α, ναι;» η γριά κυρία χαμογελούσε. Με κοίταξαν κι οι δυο 

με τέσσερα μάτια που, νομίζω τώρα, κατάγονταν από πολύ 
παλιούς καιρούς Ελλάδας κι Αρβανιτοσύνης, θόλους αέρων 
και αίσθησης πάνω από βουνά όπου βοσκούν ζώα. Έβγαλα το 
άλλο πιστόλι του σκατόψυχου πατέρα της κυρίας Ευδοκίας. 

«Θα πεθάνεις», είπα στον κύριο Φώτο. 
«Θα θυμάσαι πως θα γινόμασταν σίγουρα τα πιο καλά φι-

λαράκια;» με ρώτησε εκείνος δίχως φόβο και πέθανε. 
Για καλό και για κακό ήπια ακόμα μερικά ποτά πριν έρθει 

η αστυνομία. Η κυρία Ευδοκία μου είχε χαϊδέψει τα μαλλιά 
και μου είχε πει: 

 «Μη φοβάσαι. Θα το πάρω επάνω μου. Τι να μου κάνουν, 
τοσο γριά που είμαι». 

Ήθελα με πάθος να μείνω ζωντανός κι ελεύθερος. Επίσης, 
τολμώ να πω πως ήμουν ευτυχισμένος. Κάθισα στο σαλόνι 
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πασπατεύοντας το όπλο σαν αιδοίο και περίμενα. Ο αστυνόμος, 
ο κύριος Χρήστος, με κοίταξε και είπε δίχως οίκτο: 

«Κακομοίρη μου!» 
Πήγε στην κυρία Ευδοκία, που είχε αποσυρθεί στον δεύτε-

ρο, τον απαγορευμένο όροφο. Γύρισε μετά από ημίσεια ώρα, 
ενώ εγώ περίμενα φρουρούμενος από ντερέκια. «Πάμε πάνω», 
είπε. 

Πάνω. Ζαλίστηκα. Νόμισα για μια στιγμή πως βρεθήκαμε 
σε άλλον τόπο, άλλο κτήριο. Μεγάλοι χώροι, άστραφταν· κα-
θοσίωση στο δούναι και λαβείν της πιο σύγχρονης άποψης 
για το πώς πρέπει να είναι σπίτια της εξουσίας και έδρες επι-
χειρήσεων, γυαλί, χρώμιο και πλαστικό, φώτα ιωδίου. Ο α-
στυνόμος με έσυρε σχεδόν, καθώς μου είχαν κοπεί τα γόνατα, 
σε ένα πελώριο γραφείο σαν προέδρου εταιρείας στον σινεμά, 
φορτωμένο υπολογιστές κι απροσδιόριστα μηχανήματα. Και. 
Και. Και. Στη μέση του δωματίου, όρθια, μια υπέργηρη κυρία. 
Αυστηρότητα, καλαισθησία στο ταγιέρ της, κάτασπρα τα μαλ-
λιά της, πρόσωπο όλο ευπρέπεια, θλίψη κι ομορφιά, που έ-
μοιαζε καταπληκτικά στον κύριο Φώτο. 

Αρνήθηκα στον εαυτό μου το δικαίωμα να την αναγνωρί-
σει. Ποτέ δεν την είχα δει άβαφη. Ακόμα και κάποια χαράματα 
που τύχαινε να ξυπνήσω, την έβρισκα να τριγυρίζει μπογιατι-
σμένη σαν Γιαπωνέζος ηθοποιός. 

Η φωνή της κι αυτή μια ξένη όταν μίλησε, όχι εκείνη η 
δούρεια που ήξερα κι αγαπούσα: 

«Παιδί μου. Πώς τα έφερε έτσι ο χρόνος μας». 
«Πώς μπόρεσες, νεαρέ;» έκανε κι ο κυριος Χρήστος. «Μια 

τέτοια κυρία!» 
Εκείνη άπλωσε με αδυναμία τα χέρια. «Μην τον μαλώνετε, 

σας παρακαλώ. Η νιότη είναι ορμητική και ευάλωτη, σαν ά-
στρο που παραπατάει μεθυσμένο». 

Ο αστυνόμος την κοίταξε με σεβασμό. «Πόσο δίκιο έχετε, 
κυρία! Δεν σκεφτόμουν έτσι όταν ήμουν νέος, γι’ αυτό χάθη-
καν τόσα χρόνια». 

«Τώρα είναι αργά, αστυνόμε», είπε με αυστηρότητα η και-
νούργια εκείνη κυρία Ευδοκία. «Όσα κι αν γνωρίζει κανείς 
για την ιδιοτέλεια, πάντα τα χάνει μπρος στην καθαρτική δύ-
ναμη της ενοχής. Όταν συνέβη το αδόκητο, υποσχέθηκα σ’ 
αυτό τον νέο να φορτωθώ τα πάντα — ποιος μπορεί να δικάσει 
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μια εκατόχρονη! Όμως η δικαιοσύνη είναι μια γριά κυρία 
αλκοολική και κακιά, θρονιασμένη στο κέντρο της ψυχής των 
νεαρών κι αθώων. Πιστέψτε με ότι θα πονώ και θα κλαίω, 
όταν τούτο το δύστυχο παιδί θα σαπίζει στη φυλακή για το 
έγκλημά του». 

«Η καλοσύνη σας, κυρία, σας τιμά», είπε ο αστυνόμος. 
«Πριν τον πάρετε, αφήστε να του προσφέρω τη συγγνώμη 

και την ευλογία μου». 
Οι αστυνομικοί αποσύρθηκαν ευγενικά κοντά στην πόρτα 

του δωματίου. Η κυρία Ευδοκία με πλησίασε. Ύψωσε σε ευ-
λογία τη δεξιά. Μουρμούριζε ακατάληπτα, ευγενικά, όμως 
όταν σίμωσε τα χείλη της στ’ αφτί μου, άκουσα καθαρά τον 
συριγμό: 

«Βρομόπαιδο! Αν ήξερες πόσο σε σιχαινόμουν όλον αυτό 
τον καιρό, την όμορφη, ανόητη φατσούλα σου, την έπαρσή 
σου! Σ’ έφερα εκεί που ήθελα. Εύχομαι να σε βασανίζουν και 
να σε βιάζουν στη φυλακή κάθε μέρα, να σου πατάνε το κε-
φάλι στο πάτωμα σαν κατσικιού που το σφάζουν· και να μην 
έχεις τίποτ’ άλλο να θυμάσαι παρά μονάχα το μίσος μου!» 

Λύθηκα όλος. Σήκωσα το χέρι μου πάνω της. Με άρπαξαν 
οι μπάτσοι, μου έριξαν κάμποσες και μου έβαλαν χειροπέδες. 

«Ντροπή σου, αλήτη!» φώναξε ο αστυνόμος χαστουκίζο-
ντάς με. «Δεν φτάνει που σκότωσες τον μοναχογιό της κυρίας 
Ευδοκίας για να τον κλέψεις, μα πήγες και να τη χτυπήσεις 
μπροστά μας!» 

«Μην τον δέρνετε!» ικέτεψε η γηραιά κυρία. «Είναι τόσο 
νέος! Μέσα από την τιμωρία, την ενοχή και την αυτοτιμωρία, 
θα γίνει ένας από εμάς». 
 

………………. 
 
Αυτή είναι η αλήθεια, αξιότιμε κύριε εισαγγελέα. Δεν την είπα 
στο δικαστήριο, δεν την ξεστόμισα αυτά τα τέσσερα χρόνια 
που είμαι στη φυλακή. Περίμενα ώς τώρα ότι θα ερχόταν εδώ 
στην Κόλαση μια μέρα η κυρία Ευδοκία και θα μου εξηγούσε 
γιατί έγιναν όλα τούτα. Και, ναι, το ομολογώ, πίστευα πάντα 
πως εντέλει θα με γλύτωνε και πως όλα θα ήταν πάλι μεταξύ 
μας σαν πρώτα. Όμως, δεν αντέχω άλλο την υποταγή στη βία 
και τον σπαραγμό εδώ μέσα. Την ευχή-κατάρα της που βγήκε 
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αληθινή. Δεν είμαι φτιαγμένος εγώ για τέτοια πράγματα. Δεν 
έκανα ποτέ κακό σε κανέναν πριν γνωρίσω την κυρία Ευδο-
κία, ένας κλεφτάκος των νεκρών ήμουν. Έτσι, αποφάσισα να 
σας γράψω αυτή την επιστολή. 

Μερικοί μου είπαν ότι η κυρία Ευδοκία πέθανε. Άλλοι με 
βεβαίωσαν πρόσφατα ότι ζει στο Λονδίνο, κυβερνάει από εκεί 
τις επιχειρήσεις της και θριαμβεύει. Έχει, μου λένε, έναν νεα-
ρό γραμματέα που μένει στο σπίτι της και που την ακολουθεί 
παντού. Θα ζει για πάντα; Θα ρουφάει ψυχές για πάντα; Μα 
πώς είναι δυνατόν; Δεν ξέρω. Από εσάς δεν ζητώ δικαιοσύνη, 
μονάχα έλεος. 
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Η μεγάλη μετανάστευση 

των δέντρων 
 
 
Στον Γιώργο Ρ. 
που μου έδειξε την Πάρνηθα 
κι άλλα βουνά ψηλότερα 

 
 
ΟΙ ΣΚΙΕΣ 
 

«Μα είναι μονάχα ένας ξύλινος κούκλος», φώναξε το αγόρι. 

«Υπερβολικός όπως πάντα σου», είπε ψύχραιμα η γριά. 
Οι δύο σκιές μου τσακώνονταν ολοένα, φέρνοντάς μου θλί-

ψη. Είμαι καλοσκαλισμένος σε θαυμάσιο ξύλο ντόπιου κέδρου 
Juniperus phoenicea, αρθρωτός κι άριστα βαμμένος. Πώς κα-
ταλαβαίνουν κάποιοι ότι δεν είμαι παρά ένας κούκλος; Παρ’ 
ότι βγαλμένος από την καρδιά της χλωρίδας, ήθελα πάντα 
τόσο να περνιέμαι για άνθρωπος! Αναστέναξα κι έπεσα μπρού-
μυτα για να φωτογραφήσω μια ορχιδέα Orchis italica. Τα 
μικροστά αγοράκια που έχει αυτό το κρίνο για ανθάκια, με το 
τσουτσουνάκι ανάμεσα στα πόδια τους, μου έφερναν πάντα 
χαρά. Και πίκρα μαζί, αφού φαίνονται πιο ανθρώπινα από με-
να. Κάποιος την είχε τσαλαπατήσει. Με τι καρδιά πατάει κανείς 
μια ορχιδέα; Ο πιτσιρίκος χοροπήδησε χαχανίζοντας: 

«Ψεύτικος άνθρωπος, ψεύτικο ξύλο! Τίποτα δεν είναι αλη-
θινό πάνω σου!» 

Η γριά τού έδωσε μια κλοτσιά. «Βρομόπαιδο, δεν τον κα-
ταλαβαίνεις καθόλου. Είναι ένας προσομοιωτής πραγματικο-
τήτων, ένα εκβλάστημα της φύσης που οσμίζεται την κατά-
στροφή. Θέλει — τι θέλει; Να κάνει τον υπολογιστή του μια 
μήτρα, όπου το δάσος θα έχει εναποθέσει σαν σε χρυσαλλίδα 
το κατ’ εικόνα του». 

«Ψεύτης!» ούρλιαξε με πείσμα βραχνοκοκορίζοντας το αγόρι, 
ένας πολυκινητικός, σγουρομάλλης δεκατριάχρονος. «Κι εσύ 
δεν είσαι παρά μια τρελή γριά. Εγώ είμαι η μόνη σκιά του — 
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αληθινή σκιά ενός ψεύτικου ανθρώπου». 
«Περισσότερη ευγένεια προς τους μεγαλύτερους, παρακα-

λώ, νεαρέ!» είπα αυστηρά. 
Από πού μου είχαν κολλήσει; Με την πρώτη αχτίνα του ή-

λιου εμφανίστηκαν, το ξυλένιο κορμί μου να ρίχνει δυο χρω-
ματιστούς ίσκιους από σάρκα και οστά, ακόμα και στα πιο 
βαθιά απόσκια του ελατοδάσους. Με μαλώναν ολοένα ή με 
έκριναν, ο μικρός χοροπηδώντας, η εκατοχρονίτισσα πάντα 
με τα χέρια στη μέση, με τη λευκή μαντίλα, το μαύρο χωριά-
τικο φουστάνι και την μπλε ποδιά. 

Υπήρχαν σύννεφα που πολεμούσαν με τον ήλιο της άνοιξης. 
Η ασύμμετρη ομίχλη μύριζε όζον κι αστροπελέκι. Φωτογρά-
φησα τα ομιχλιασμένα έλατα της απέναντι πλαγιάς, στον 
Κούκο, και μετά κούνησα διδακτικά το δάχτυλό μου. 

«Εσείς δεν καταλαβαίνετε, αφού είσαστε σκιές. Αυτό το 
δάσος πάνω από τη Μητρόπολη αντικατοπτρίζει ένα κοσμικό 
σχέδιο, που σκοπεύω να το φωτοαντιγράψω στον υπολογιστή 
μου καταλεπτώς. Φυτά και δέντρα με τ’ όνομά τους, πεταλού-
δες κι άλλα λεπιδόπτερα ή χιτινώδη όντα, οι πολλές ποιότητες 
του πράσινου στα πευκόφυλλα, στα διάφορα είδη δρυός και 
στη γλιστροκουμαριά, η τρυφεράδα της φρέσκιας φτέρης και 
η απανθρωπιά στα μουσκεμένα βρύα — όλη η σαθρή καλλι-
λογία του φωτός στο ελατόδασος, εκεί όπου ο τρόμος των 
αναλαμπών περιγράφει μια ασυνέχεια σπαταλημένη μεταξύ 
πόνου κι ανεστραμμένης θάλασσας, βυθού της ψυχής και 
θανάτου. Όλα αυτά θα λάβουν το όμοιό τους κι ανάλογο μέσω 
της ψηφιακής μου κάμερας στον ελάχιστο χρόνο που χρειάζε-
ται για να εικονιστεί η αστραπή της νύχτας στη Στέρνα του 
Καλόγερου. Η αλήθεια του βουνού περισσεύει ή λιγοστεύει 
κατά κβάντα, μπρος-πίσω σαν βελόνες γιαγιάς που πλέκει 
κάλτσα, κι εγώ θα τη σχεδιοποιήσω ψιλολογώντας με ακρί-
βεια πού βλασταίνει η ύβρις και πού η ενοχή, τι είναι το έλεος 
και τι η αποκατάσταση. Υπάρχει μια ανθρωποποίηση που ανα-
δύεται από τη σαπίλα του δάσους, κι εγώ θα τη συλλάβω». 

Οι σκιές μου γελούσαν κοροϊδευτικά. Από μακριά ακούγο-
νταν μουσική κι οχλοβοή, τύμπανα και πίππιζες. 
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Ο ΦΟΒΟΣ 
 

«Βγες από το μονοπάτι, δειλέ!» τσίριξε ο έφηβος ίσκιος μου. 
«Στο ακατέργαστο της ύλης σε προσμένει η μεγαλύτερη αντα-
πόδωση: οι καθαρές έννοιες και το λυκόφωτο». 

«Μείνε στο μονοπάτι», διέταξε η γριά. «Η λέξη μονοπάτι 
δηλώνει ό,τι πιο καίριο. Γιατί εκεί όπου περπατά κανείς μό-
νος, βλασταίνει η αποκάλυψη και η ραγδαία αντρειωσύνη». 

Όλα αυτά με έκαναν να φοβούμαι πολύ. «Γιατί δεν μου λέτε 
χρήσιμα πράγματα;» θρήνησα. Παρηγορήθηκα λίγο φωτογρα-
φίζοντας μια πεταλούδα. «Είναι μια Erebia gorge», φώναξα. 
«Μια όχι πολύ συνηθισμένη στην Ελλάδα πεταλούδα, αλλά να 
’τη στην καρδιά της Πάρνηθας!» 

«Πόσο ξένος μού είσαι!» γέλασε το παιδί. 
«Πόσο εγγόνι μου είσαι!» μουρμούρισε η γιαγιά. 
Ο τρόμος του δάσους αύξαινε μέσα μου, καθώς τα δέντρα 

αποκαλύπτονταν ένα-ένα βγάζοντας τα καπέλα και τους μαν-
δύες τους. Από κάτω φαινόταν η γυμνή φύση. 

 
 

Η ΟΜΙΧΛΗ 
 

Με κυνηγούσε η ομίχλη. 
«Αφέσου στις έλικές της», συμβούλεψε ο δεκατριάχρονος. 

«Κάτω από το τζάκετ της ομίχλης πληθαίνουν οι διακρίσεις 
και οι πιο λεπτεπίλεπτοι προσδιορισμοί». 

«Μην τον ακούς!» κραύγασε η γιαγιά. «Ο λόγος της ομίχλης 
στο δάσος είναι επινοητικός, όμως δεν έχει να σου μάθει πα-
ρά μονάχα το αδιαπέραστο, το αχώρητο και τη σύγχυση. Υ-
πάρχουν, βέβαια, λέξεις που σημαίνουν απώλεια, αλλά είναι 
κατάλληλες για ανθρώπους κι όχι για ξύλινους κούκλους». 

Δεν έβλεπα παρά σκιές φυτών, όλο γοερότητα μεσ’ στη 
χαρά τους, αποσυνάγωγες ενός κόσμου που ήδη έχει οριστικά 
επιτελεστεί κι όμως αερικού. Φωτογράφησα ένα είδος κόκκι-
νου αστράγαλου. Δεν ξέρω πώς λέγεται. 

Οι οιμωγές και οι τυμπανισμοί με ενοχλούσαν. «Μα τι είναι 
αυτά τα τούμπανα;» ρώτησα. 

Η γριά δείχτηκε πιο σκιά παρά ποτέ. Ο μικρός, πιο χρώμα 
ξάφνου και πιο σάρκα, ψιθύρισε εμπιστευτικά: 
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«Έρχεσαι εδώ νύχτα, πριν ακόμα χαράξει. Ξέρεις, κάθε ά-
στρο στέρνει στον νυχτερινό ορειβάτη το δικό του φως, κι 
εκείνος ρίχνει για καθένα απ’ αυτά κι από έναν αθέατο ίσκιο. 
Επειδή τα αστέρια είναι μυριάδες, οι ίσκιοι του οδοιπόρου στο 
δάσος γίνονται ένα ολόγραμμα κι αυτονομούνται, καθώς τα 
δέντρα τούς χαρίζουν λίγη από τη χρονικότητά τους». 

«Τι ανοησίες!» φώναξα. «Κι όλοι αυτοί οι ίσκιοι βαράνε 
ντέφια τσιρίζοντας σαν αλεπούδες;» 

«Ακριβώς», συγκατένευσε το αγόρι. «Σαν Βασσαρίδες. Ή 
ίσως και να γίνεται πανηγύρι στον Άι Γιώργη, στο εκκλησάκι». 

«Κι εσείς τι πράμα είσαστε;» αποφάσισα να ρωτήσω. 
«Είμαι ό,τι απομένει αν αφαιρεθεί από σένα ο χρόνος του 

ουρανού», είπε εύθυμα ο πιτσιρικάς. «Κι η γριά είναι ό,τι εξ-
άγεται αν σου προστεθεί ο καιρός της γης». 

Τα φυλλώματα έσταζαν πάνω μου δροσιά και αόρατες αρά-
χνες. Ιστοί τύλιγαν το πρόσωπό μου. Φωτογράφησα παρεμπι-
πτόντως ένα ολάνθιστο στουράκι, στύρακα, Styrax officinalis. 
Από τον χυμό αυτού του ωραίου δέντρου οι αρχαίοι έφτιαχναν 
ένα ομώνυμο άρωμα για τα συμπόσια και τα —βεβαίως αξιο-
κατάκριτα— όργιά τους. 

 
 

ΓΕΡΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
 

Στάθηκα στο πυροφυλάκιο για να φωτογραφήσω το τοπίο. 
Κάτω από τα πόδια μου ήταν μια θάλασσα χαμηλά σύννεφα 
που σκέπαζε το δάσος, και από πάνω, στον ουρανό, κρυσταλ-
λωνόταν το χρώμα του ζαφειριού. Το ημικυκλικό τόξο από τα 
Δερβενοχώρια ώς τη Δίρφυ φαινόταν να ανυψώνεται μέσα 
στο φως, ενώ στα νότια η Μητρόπολη έγερνε στο σκοτάδι. 
Κάθε ευθεία μού φαινόταν όλο περισσότερο άθυρμα. 

«Αυτό το βουνό μου φαίνεται σαν να ταξιδεύει», είπα. 
«Τα βουνά δεν είναι νησιά, κακομοίρη μου», είπε με περι-

φρόνηση ο νεαρούλης, «και γι’ αυτό δεν μπορούν να ταξιδέ-
ψουν. Γέρνουν στον τόπο τους κι ενίοτε αναποδογυρίζονται. 
Τα δέντρα, όμως, είναι αλήθεια ότι κάποτε μεταναστεύουν». 

Η γριά, που μάλλον τα είχε χάσει λιγάκι από τα γεράματα, 
μουρμούρισε: «Τόσα βρομόσκυλα και λύκοι ολόγυρα, μα τόσο 
λίγα ελάφια…» 
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Κρατήθηκα από ένα ελατόκλαδο για να μην πέσω, καθώς 
το βουνό έγερνε ολοένα σαν να επρόκειτο να ξαπλώσει και να 
κοιμηθεί. Το είπα αυτό στις σκιές μου. 

«Το βουνό κοιμάται για δέκα χιλιάδες χρόνια, και για άλλα 
τόσα τινάζει τη γούνα του δάσους του σαν αρκούδα με ψύλ-
λους», δήλωσε η γερόντισσα. 

«Τώρα, δεν γέρνει για να κοιμηθεί, μα σηκώνεται όρθιο ε-
πειδή ξυπνάει», προσέθεσε το αγόρι. 

Αυτό δεν ήταν δυνατόν, φυσικά, να το παραδεχτώ εντελώς. 
Χαστούκια λήθης με βασάνιζαν, μα και η μνήμη. Ήμασταν τώ-
ρα στην καρδιά του δρυμού, στην πηγή στο Ρουμάνι. Φωτο-
γράφησα μια Campanula celsii, που είχε φυτρώσει στον τσι-
μεντένιο συλλεκτήρα της πηγής. Τότε ακούστηκαν κρότοι λες 
κι έσπαγαν παγάκια μες σε ποτήρι με βότκα. Φάνηκε ο θίασος. 

Κρύφτηκα ντροπαλά πίσω από τις σκιές μου καθώς το 
πανηγύρι ροβολούσε από τις κορφές του Πλατιού Βουνού και 
από πιο πάνω, από τις δολίνες στο Άλογο. Έφηβοι και γυναί-
κες και φαλακροί μεσόκοποι, όλοι μισόγυμνοι και στεφανωμέ-
νοι, με μουσικά όργανα και αναμμένες δάδες στα χέρια. 

«Γυρίζουν ταινία;» ψιθύρισα στους ίσκιους μου. «Ποιος εί-
ναι ο σκηνοθέτης;» 

«Εσύ», γέλασε η γριά. 
«Εγώ», είπε με φωνή νεαρού άνδρα κι όχι παιδιού το αγόρι. 

Πράγματι, καθώς τον κοίταξα ξαφνιασμένος, μου φάνηκε σχε-
δόν εικοσάχρονος. 

 
 

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
 

Εκείνη τη στιγμή το βουνό αναποδογυρίστηκε οριστικά. Βρε-

θήκαμε στο Λειψύδριο, στο χαλασμένο οχυρό του 6ου αιώνα 
π.Χ., των ανταρτών κατά των τυράννων, που μοσχοβολούσε 
ακόμα αίμα νεαρών πολεμιστών. Η Μητρόπολη μπρος μας 
βυθισμένη στον ζόφο της. Στα δεξιά φωτίζονταν παράλογα τα 
υψώματα πάνω από την Ελευσίνα. Τότε τα κατάλαβα όλα και 
φώναξα: 

«Σας ικετεύω να μην το κάνετε! Τι φταίνε αυτοί αν είναι 
βρομόσκυλα ή λύκοι κι όχι έλαφοι;» 
Μα ο δρόμος είχε πάρει πια την κατηφόρα του. Στα χέρια της 
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γριάς φάνηκαν τα μπουκέτα σταυρωτά, οι κωδίες της παπα-
ρούνας και τα ώριμα στάχυα, κι όταν την κοίταξα κατάλαβα 
ξάφνου πως δεν ήταν γριά αλλά μια γυναίκα στην καλύτερή 
ώρα της ομορφιάς της, που φορούσε ρούχα γριάς χωριάτισ-
σας. Και το παλληκάρι πέταξε την παιδική βερμούδα, το μακό 
μπλουζάκι τυφλώνοντάς με, και παρουσιάστηκε με τ’ αληθινά 
του ρούχα: Τον χιτώνα βαμμένο με τον ιχώρα του κοχυλιού 
πορφύρα, τη χρυσοπράσινη χλαμύδα από βύσσο της πίννας 
του βυθού, το στεφάνι του κισσού και τις λινόλευκες ταινίες. 
Σπάζοντας τη χρυσή κλωστή που το έδενε μαζί μου, προχώ-
ρησε ώς τη μέση του θιάσου. 

«Μην ξεχνάτε πως είσαστε οι σκιές του φτωχού κέδρινου 
ξύλου μου», φώναξα απελπισμένα. «Μην κατεβείτε στην πόλη!» 

Αλλά ο θίασος κατηφόριζε κιόλας με θρίαμβο προς τη Μη-
τρόπολη — η γυναίκα σκοτεινή στο τέλος να επισκοπεί τα ήδη 
τετελεσμένα. Ο νέος στράφηκε και μου είπε: 

«Το επάγγελμά μου είναι να φτιάχνω καινούργιους ανθρώ-
πους, όταν οι παλιοί γίνονται σκιές». 

Και η φωνή της γυναίκας ακούστηκε μουντή: 
«Κακόμοιρε ξυλένιε κούκλε, επιτέλους έγινες άνθρωπος και 

θα ανθίσεις». 
Απέμεινα στο παμπάλαιο οχυρό να χύνω δάκρυα όχι πια 

κέδρινου ρετσινιού μα ανθρώπινα, κοιτάζοντας τη Μητρόπολη 
που καιγόταν απ’ άκρο σ’ άκρο. Φάλαγγες παιδιών φαίνονταν 
να φυγαδεύονται από τους θιασώτες και να διασώζονται στα 
γύρω βουνά. Μόνο ο Ναός πρόβαλλε λευκός κι απείραχτος 
πάνω στον βράχο του, μεσ’ στον τριπύρινο Άδη. Γύρω μου 
άρχιζε κιόλας η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων. 
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Βιβλία που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα του Σ. Καρυδάκη, www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ερωτοκυνηγός, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για 

άντρες· αρχαίο κείμενο, μετάφραση και ερωτολογικά σχόλια, αυτο-

έκδοση, analphabet, Αθήνα 2013. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 

2014. 

ΠΕΖΑ 

— Ο ένας με μαχαίρι, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 1997, analphabet 

2017. 

— Η Νύχτα των Ονομάτων, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2000, analpha-

bet 2018. 

— Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2005, 

analphabet 2018. 

— Thérion, μυθιστόρημα, Εμπειρία Εκδοτική 2010, analphabet 2018. 

— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων, 10 αφηγήματα, ψηφιακό 

βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ελληνική Ιστορία, μυθιστορία, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

 

Βιβλία του Σ. Καρυδάκη από τις εκδόσεις Πάπυρος: 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, 

Πάπυρος 2017. 
  

http://www.analphabet.gr/
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Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Κ Α Ρ Υ Δ Α Κ Η Σ 

a n a l p h a b e t 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΟΦΩ Τ ΟΣ Κ ΑΙ  Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΑΥ Γ ΟΥ Σ 
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