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Η εξιστόρηση του Λεωνίδα 

Α΄: Εφηβεία σε φόβο 
 

 

[Γράφτηκε μέσα σε ένα βράδυ από τον Λεωνίδα στην Αθήνα ύστερα από πιε-

στική αίτηση της Ερευνήτριας και μετά τα γεγονότα. Ο Λ. δεν ήθελε να γράψει το 

κείμενο, και κατόπιν εκμυστηρεύθηκε στην Ερευνήτρια ότι υπέφερε πολύ γρά-

φοντάς το. Παρ’ όλ’ αυτά, φαίνεται όχι μόνο η γνωστή ικανότητά του στο γρά-

ψιμο, μα και μια έκδηλη πρόσπαθεια λογοτεχνοποίησης της αφήγησης, πράγμα 

που η Ερευνήτρια είχε συστήσει στον Λ. να το αποφύγει. Αφού η Ερευνήτρια 

διάβασε το γραπτό, διόρθωσε κάποια λάθη παραδρομής, ορθογραφικά και στί-

ξης, διατύπωσε μερικές παρατηρήσεις πάνω σε κατά τη γνώμη της ασαφή 

σημεία κι επίσης έθεσε ορισμένες ερωτήσεις για θέματα που θεώρησε ότι πα-

ραλήφθηκαν. Ο Λ. δεν ήθελε να ξαναδιαβάσει το κείμενο, ούτε να το επαναθε-

ωρήσει, αλλά μετά από επιμονή της Ερευνήτριας το ξανακοίταξε το επόμενο 

πρωί. Οι διορθώσεις και οι προσθέσεις που έκανε είναι μάλλον βιαστικές αλλά 

σαφείς και ουσιαστικές.] 
 

 

Στην πηγή του χωριού 
 

Διαγενομένου του Σαββάτου περνούσα πατημένος με τη μηχανή, σε είδα και 

φρενάρησα. Είχα έρθει στην πόλη μόλις το πρωί. Πρώτη φορά μετά το Λύ-

κειο σε συναντούσα, δεν ήξερα ότι είχες απολυθεί από τον στρατό. Γέμιζες 

στο φορτηγάκι το ντεπόζιτο από την πηγή στο βουνό, δίπλα στα πηγάδια, κο-

ντά στη δημοσιά. 

Πόσες φορές είχαμε παίξει μπάλα, σε κάθε περίπτωση βέβαια εσύ επί-

θεση, εγώ λιγάκι άμυνα και μετά άνευ όρων παράδοση, πάντα η καρδιά να 

λαχταρά και πάντοτε μαχητές σε αντίπαλα στρατόπεδα — ομάδες, σημαίες, 

ιδεολογίες, λέξεις και η έλλειψή τους, Ιστορία. Δεν έχει νόημα η καλλιλογία, 

είπα στον εαυτό μου. Σε οτιδήποτε κι αν καταπιάστηκα ήμουν στρατιώτης, 

όχι λοχίας ή τίποτε άλλο με γαλόνια και σαρδέλες, κι αυτό το θεωρούσα 

πάντοτε καλό. Οι παππούδες μου ήταν όλοι καπεταναίοι και αξιωματικοί. 

«Ρε συ, απολύθηκες; Μεγάλωσες», σου είπα. 

«Εσύ όχι», απάντησες. «Ούτε δεσμεύτηκες ποτέ σε τίποτα, ούτε απολύθη-

κες ούτε μεγάλωσες. Φαίνεσαι ακόμα παιδί. Έχεις πάντα κι αυτό το καρέ 

μαλλάκι. Άκουσα γράφεις κάτι λογοτεχνίες, κάτι ποιηματάκια, τέτοια…». 

Η φύση μου είναι από γαλάζιο λινό και μαυροκόκκινα σύμβολα. Εσύ ήσουν 

με το στρατιωτικό παντελόνι και τις αρβύλες. Ανατριχίλα μου διότι αυθωρεί 
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επιστροφή στα εφηβικά, στο συνεχές της επιθετικότητας που σε ξετίναζε ολη-

μερίς και την ξέσπαγες και σε μένα, και που δεν κατευναζόταν με τον σεξου-

αλισμό, με τα κορίτσια που πήδαγες από τα 13 σου το ένα μετά το άλλο, όλα 

τα διαθέσιμα της επαρχίας μικρά και μεγάλα ακόμα και σαραντάρες ή πε-

νηντάρες τεκνατζούδες και παιδεράστριες που σε χατζηλίκωναν κιόλας, και 

πολλά νοικοκυροκόριτσα που τα έπειθες ξεγελώντας τα ότι αγάπη μα στην 

πραγματικότητα μόνο σεξ και μετά παράτημα. 

Γιατί σε μένα; Γιατί εκείνο το αδιάκοπο κυνήγι μου, η θήρευσή μου, το 

ψαροντούφεκο στα χέρια σου κι εγώ το ψάρι, το δίχτυ σου, το ξώβεργο κι 

εγώ το πουλάκι, ολοένα η επιθετικότητα, δήθεν αστεία, φάπες, κλοτσιές, ολο-

ένα διαταγές κι άλλα χειρότερα, όταν με ειρωνευόσουν, με έβριζες και με 

έφτυνες, τα λόγια σου με εκείνη τη μαυρίλα της υποτίμησης, ότι εσύ ήσουν 

το αρσενικό κι εγώ ούτε καν θηλυκό, αλλά αδύναμο αγόρι, εκλεπτυσμένος, 

μημουάπτου, πάντα μπροστά στους συνομήλικους μας, ποτέ όταν ήμασταν 

μόνοι τότε ήσουν σοβαρός ήθελες μόνο να με διατάζεις, να απολαμβάνεις α-

γέλαστα την υποταγή μου και να τινάζεις σαν γλώσσα φιδιού προς το μέρος 

μου αυτό το κάτι· — το μίσος των σογιών μας ενανθρωπισμένο στην ιδιαιτε-

ρότητα του DNA σου; ντροπή για ό,τι ήσουν και λαχτάρα μετασχηματισμένη 

σε μανία για ό,τι δεν υπήρξες μα ήμουν εγώ; παιδιάστικη ερωτική επιθυμία; 

όλα τα ψυχανεμιζόμουν χωριστά καθένα και ως σύνολο· διότι ήμουν επίσης 

έφηβος και υπήρχα παρών ενώπιόν σου ταυτοχρόνως με το ένστικτο και με 

μια γνώση η οποία στην περίπτωσή σου θα λεγόταν «πρόωρη» αλλά για τη 

σειρά της καταγωγής μου ήταν φυσική. 

Αλίμονό σου, μεγάλωνα μες στα βιβλία και στην καρδιά ενός κόσμου που 

εσύ θα τον κοίταζες πάντα εκ του μακρόθεν και ως ξένο, ακόμα κι αν σπού-

δαζες και γινόσουν επιστήμονας ή και καλλιτέχνης — μάλιστα περισσότερο 

τότε και θα εξελισσόσουν περισσότερο σε κτήνος απ’ ό,τι παλιότερα ως α-

μόρφωτος, θα γινόσουν εντελέστερα ένα εργαλείο των ομοίων μου — δηλαδή 

όχι ακριβώς των ομοίων μου πάντως της εξουσίας. Και, ναι, το χειρότερο: δεν 

ήμουν μημουάπτου, ήμουν όμως όντως αδύναμος, εκλεπτυσμένος, άκρως 

καλλιεργημένος, πράγματα που τα θεωρούσα θετικά παρά τα βασανιστήριά 

σου, μου προσήπταν επιπλέον μια περηφάνια, ότι έπασχα για υψηλά πράγματα 

και ιδέες και για τον ίδιο τον πολιτισμό ο οποίος δεν γινόταν να μην έχει 

εχθρούς, εσένα στην ηλικία μας και στη μικρή μας πόλη και όλους τους ομοί-

ους σου ενήλικες παντού. 

Όμως όχι, το θέμα δεν είναι τόσο απλό όταν είναι κανείς παιδί και έφηβος, 

ούτε τα δικά σου ούτε τα δικά μου, επειδή όντως σύντομα, από την πρώτη 

ήδη Γυμνασίου, συνειδητοποίησα ότι με έκανες εντέλει ό,τι νόμιζες πως είμαι 

ή λαχταρούσες. Αυτό που ήταν για σένα επιθυμία και για με αποτρόπαιο. 

Κατάλαβα ότι εσύ ήσουν που με καθιστούσες αδύναμο παρ’ όλο που ήμουν 

ψηλός και κάμποσο μυώδης, παθητικό αν και είχα μέσα μου δύναμη πιο ισχυρή 

από τη δική σου, ακόμα και ευχαρίστηση ένιωθα όταν με έβαζες κάτω, το 

πρόσωπό σου λίγα εκατοστά από το δικό μου αντικριστά δωρίζοντάς μου το 
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κτηνώδες του επιτελέσματος άκρου εχθρού και συνάμα του πρώτου και του 

έσχατου σύμμαχου, αλλά τα λόγια σου να απευθύνονται όχι τόσο σε μένα μα 

στους φίλους σου που έχασκαν τριγύρω και λοιδωρούσαν. 

Τι ευκολοερμήνευτο, σκεφτόμουν τότε αφού ήδη είχα διαβάσει πολύ — 

και δεν ήταν. Ήμουν ακόμα παρθένος ενώ εσύ όχι, ντρεπόμουν, απόστρεφα το 

πρόσωπό μου από το δικό σου, και μόνο τότε παρακαλούσα, αλλιώς ήμουν 

πάντα αρειμάνιος απέναντί σου μες στην υποταγή και στην παραχώρηση από 

μέρος μου των πάντων· και «Σε παρακαλώ, άσε με»· σιγόλεγα. Παρακάλιο 

από τα χείλη μου, ήταν τότε ο τέλειος θρίαμβός σου κι η απογοήτευσή σου 

βεβαίως, δεν με έβριζες πια, έλεγες πάντα μα πάντα «Παρακάλεσε πάλι»· 

και μουρμούριζα με φωνή που την άκουγα μαλακή, όχι τόσο ικετευτική όμως 

επιτέλους δοσμένη σε κάτι, δεν ξέρω, σε σένα, σε μένα: «Σε παρακαλώ». 

Ήξερα τότε —γιατί ήμουν ειλικρινής στα οράματα και στη δειλία μου— ότι. 

Ότι ήθελα να συνεχίσεις, ότι ήθελες να συνεχίσω, να δούμε πού θα βγει ή 

δεν ξέρω τι, τι θα μου έκανες, αν θα με σκότωνες, ένα συναίσθημα όχι πολύ 

βαθύ όπως λένε σε τέτοιες περιπτωσεις αλλά πολύ του εφήβου που ήμασταν 

αμφότεροι· απλό. Συγκοινωνούντα δοχεία, γινόμουν μέσα μου ό,τι με κατηγο-

ρούσες ψευδώς ότι ήμουν, εντέλει άρα αλήθευες, με έπλαθες εμένα που αλα-

ζονευόμουν πως διδασκόμουν από μεγάλους, από ήρωες, από υψηλά πνεύματα, 

εσύ ένα κωλόπαιδο εγγονός δωσίλογου που δεν ήξερες ποιος είναι ο Ζαν 

Κοκτό, ψιλοδωσίλογος κι αυτός από σκέτη αισθητική· επειδή ο κάθε είδους 

φασισμός πολιτικός ή θρησκευτικός έχει την αίσθηση που λείπει από τον Δια-

φωτισμό, από την Αριστερά και από την αληθινή δημοκρατία: Την αίσθηση 

των μονοκόμματων εννοιών, του ενστίκτου και του αίματος. 

Αλλά τούτο είναι η παιδικότητα, εφευρίσκει διολισθαίνουσες, κυβεύει ψυχές 

και κορμιά. Δυστυχώς τα χάνει ενίοτε· πάντα με το «Σε παρακαλώ» το ψιθυ-

ριστό μου αποσυρόσουν από πάνω μου. Μετά χαχάνιζες περιγελαστικά κι έ-

φευγες αφήνοντάς με οριζόντιο. 

Δυστυχία που δεν ήμουν έτσι μα με έκανες. Στα 15 ερωτεύτηκα τη συ-

νομήλική μου συμμαθήτρια την Ηρώ που ακριβώς δεν σου έκατσε ποτέ επειδή 

εξόν που ήταν πολύ όμορφη ήταν και πολύ έξυπνη, χάσαμε μαζί την παρθε-

νιά μας, μέχρι τα 17 τεράστιος χρόνος για τα εφηβικά δεδομένα κάναμε έρωτα 

σαν κουνέλια σχεδόν κάθε μέρα, κρυφοπηδούσα βέβαια κι άλλες, α ναι, το 

κορμί κοριτσιού ήταν το άκρως αντίθετό σου, η απόλυτη άρνηση αυτού που 

ήσουν κι αυτού που με έπλαθες ως συγκοινωνούν δοχείο μου, η μυρωδιά του, 

η γεύση του, ένα διαρκές όνειρό μου και τι χαρά να είσαι ερωτευμένος και δε-

καπεντάχρονος, εσύ παινευόσουν ότι δεν ερωτεύτηκες ποτέ καμιά, και τι 

αλλιώς που ήξερα που έβλεπα που ένιωθα στα καθημερινά βασανιστήριά μου 

από σένα ότι τόσο πολύ σκύλιαζες επειδή με έβλεπες ερωτευμένο, απογειω-

νόσουν μες στο πολύτροπο μίσος σου και τα βασανιστήριά μου τότε γίνονταν 

όλο πιο εκλεπτυσμένα, τότε ήταν που μου έκανες τα χειρότερα καψόνια· πού 

την έβρισκες τόση γνώση για το πώς πονάει ένα έξυπνο παιδί περισσότερο, 

το έπαιζα Emo για να αρέσω στα κορίτσια και για να αντιτίθεμαι σε αυτό το 



12 
 

κατάσαρκα κουρεμένο, το φασιστοειδές που ήσουν εσύ κι οι φίλοι σου αλλά 

συγχρόνως για να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες σου, να πληρώ τις προϋ-

ποθέσεις της περιφρόνησής σου ότι να: 

«Καρέ το μαλλί σαν τις μοντέλες τις πουτάνες έχει η Σίσσυ» έλεγες, και εσύ 

με τους φίλους σου με κυκλώνατε όπως χυδαία σκυλιά το ελάφι, μου έστρι-

βες πίσω το χέρι, με το άλλο σου με άρπαζες από το καρεδάκι μαλλί το ριχτό 

στο ένα πλάι, μου αναποδογύριζες το κεφάλι και πρόσθετες το κλασικό: «Τι 

κάνετε με την Ηρώ, τα τρίβετε, λεσβίες είσαστε, γιατί δεν ερχόσαστε να σας 

περάσω και τις δύο, να μάθετε πώς μυρίζει ο άντρας;» Όντως εσύ μύριζες ήδη 

αρσενικό, αναδυόταν εφηβική βαρβατίλα από τα σκέλια σου, εγώ πλενόμουν 

από δυο φορές κάθε μέρα και έβαζα και αποσμητικό. 

Μετά χωρίσαμε με την Ηρώ γιατί έφυγε για την Αθήνα, κι εγώ έκτοτε 

ήμουν στα ακόμα πιο καλά μου, το έκανα με ό,τι σε κοπέλλα έπεφτε μπρο-

στά μου ίσως και από αντίδρασή σου, είχαμε πέραση, εσύ γιατί ήσουν κτήνος 

εγώ γιατί ήμουν τρυφερός, πολιτισμένος, και βεβαίως γιατί ήμουν μποτι-

τσελλικός στην εμφάνιση, έτσι έλεγε με ευχαρίστηση ο πατέρας μου, μποτι-

τσελλικός, σεμνά επαναλαμβάνω τη λέξη του, εσύ τον Μποτιτσέλλι φυσικά δεν 

τον ήξερες ευτυχώς. Τι να έκανα, χαιρόμουν τουλάχιστον τη μορφή μου αφού 

εσύ χαλούσες κάθε μέρα όλα τα άλλα στη ζωή μου. Περνούσα πολλή ώρα 

στον καθρέφτη, αλλά είχα διαβάσει ότι έτσι είναι οι έφηβοι, ιδανιστικά νάρ-

κισσοι, και ανεμελούσα. 

Τα κορίτσια με θέλανε συν τοις άλλοις επειδή έβλεπαν το βασανιστήριό 

μου από σε, ένιωθαν αδελφικά αισθήματα που υπέφερα καψόνια, «μπούλινγκ», 

από ένα κτήνος-φασίστα τον οποίο επίσης ποθούσαν, αλλ’ οι αριστερές κι 

αντιεξουσιάστριες ανεπιτέλεστα, συγκρουσιακά, οπότε έρχονταν σε μένα. Σχε-

δόν ταυτίζονταν μαζί μου, ήμουν γι’ αυτές ένα είδος θηλυκού συμπάσχοντος 

και συμπαρατεταγμένου μαζί τους έναντι των αρσενικών εραστών και βασα-

νιστών τους, με πολύ χρήσιμο πέος επιπλέον — όλο το σετ. Πού να το συ-

νειδητοποιούσες πως η κτηνωδία σου μου έφερνε επιτυχία στα ερωτικά. Μπορεί 

και να με άφηνες ήσυχο τότε. 

Το έκανα κοντολογής σχεδόν με όλες τις διαθέσιμες αριστερές, αντιε-

ξουσιάστριες και αναρχικές του σχολείου και των περιχώρων και αρκετές τις 

συμπάθησα, το ίδιο κάπως κι εμένα εκείνες: Δεν ήθελαν περισσότερα από 

μένα παρ’ ό,τι εγώ απ’ αυτές. Κοινότητα των αισθήσεων που υποστηρίζεται 

από την αχορταγιά της εφηβείας και γίνεται χώρος συνύπαρξης. Αλλά ο 

μέγας έρωτάς μου ήταν η Αργυρώ. Η Ηρώ. Αυτή ήταν η σχέση μου με τα 

κορίτσια. 

Απέναντί σου όμως έπρεπε να παίρνω τη στάση της παθητικότητας, μόνο 

που δεν γονάτιζα να σε προσκυνήσω μόλις σε έβλεπα για να δηλώσω κι 

εξεικονιστικά την υποταγή μου, όπως οι σκλάβοι τον αφέντη τους. Η γνώση 

άλλοτε με εμψύχωνε άλλοτε με καταβαράθρωνε. Η παιδική και εφηβική ηλι-

κία δεν έχει μέτρο. Τι άλλο να έκανα. 
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Τώρα διέτρεξα πάλι όπως τότε το κορμί σου αυτοστιγμεί και ακαριαία. 

Φυσικά δεν σου διέφυγε το βλέμμα μου και αναγαλλίασες όλος γιατί ήταν 

ανεπιτήδευτα θαυμαστικό. Δυνατό κορμί ψηλό με φαρδιά στήθη. Μελαχρινό. 

Το αποτελεσμα των γυμναστηρίων στο δικό μου ήταν ξένο του, επειδή η ύλη 

είναι έργο και δουλειά. Ψημμένο στη χόβολη του χωραφιού σαν κάστανο καλό. 

Κίτρο των στοιχείων και εικόνα πολεμιστή. Είχες τώρα κατάμαυρες τρίχες 

στο στήθος, στο υπογάστριο, υπομνηστικό μιας εργογραφίας της κτηνωδίας 

σου τρίχωμα που χωνόταν στη ζώνη του στρατιωτικού παντελονιού σου, εγώ 

παρέμενα άτριχος, λευκορόδινος και στιλπνός σαν ονείρωξη παιδεραστή — 

έτσι μου έλεγες συχνά, πάντα μπρος σε πολλούς: 

«Ρε συ μαλακισμένο, σαν φτιαγμένος ειδικά για παιδεραστές είσαι!» 

Και αντλούσα απ’ αυτό ένα είδος ευχαρίστησης κι υπερηφάνιας — ήταν 

ένας επαινός σου όπως και να το κάνουμε, αν και ένιωθα πως με ταύτιζες με 

κάτι μυστηριακό της επιθυμίας σου κι εσύ έμπαινες ως τα μπούνια όπως σε 

στολή στην επίθεση την προσβολή τη βία τον εκβιασμό την κακία του παι-

δεραστή για την πάρτη μου, όχι σε τίποτα της αγάπης, της φροντίδας του 

έρωτα, που θα μπορούσαν δυνητικά ή κι απαραίτητα να περικλείνονται επίσης 

σε μια τέτοια έννοια. Παρέμενα λοιπόν ενδοτικός στο μίσος σου. 

Και αφού αυτό σου άρεσε, άφησα το βλέμμα μου να επιμείνει στoν θαυ-

μασμό και στον φόβο. Έπιασε. Ύψωσες το κεφάλι, φούσκωσες το στήθος. 

Πάλι καλά που δεν έβαλες το χέρι όπως συχνά το πάλαι μες στο βρακί και 

στο σώβρακο να σιαχτείς μισοκατεβάζοντάς τα, επιδεικνύοντας το ήδη τότε 

πρόωρα παχύ τρίχωμά σου, αβέβαιες σκιές που επέφεραν στους πάντες επι-

βολή με την ίδια την πρωτογονική ισχύ τους, γιατί αν το έκανες αυτό έπρεπε 

κι εγώ σαν συγκοινωνούν δοχείο να ανταποκριθώ, να πράξω κάτι πιο πα-

θητικό και ενδοτικό, που τώρα λόγω της ηλικίας της δικιάς μου και της 

δικιάς σου θα ήταν αναπότρεπτα πιο τελεσίδικο. Όμως τώρα δεν ήσουν πια 

μόνο αυτό που ήξερα. Δεν ήσουν πια έφηβος, ούτε απλά νεαρός. Παρά την 

ίδια ηλικία μας ήσουν γαμώ το όπως πάντα κάτι πιο δραματικό στη σάρκα 

στο βλέμμα στα χέρια. 

Αυτά κάνει ο στρατός, παρασκευάζει άντρες: Σκοτάδι του αρσενικού, σω-

στή δοσολογία φτηνής αλλά μελετημένης τροφής, εξάσκησης, όπλων, αποκομ-

μού από τη φαμίλια, κόπου και σκληρότητας. Αηδία! 

Το πρώτο κείμενο που θέλησα να γράψω ποτέ, ήταν για σένα. Όχι για την 

ψυχή σου, την ασήμαντη ιστορία σου, τις ιδέες σου, αλλά για τη μορφή και 

τις κινήσεις σου. Πώς ήταν το κορμί σου, πώς το πρόσωπό σου, τι βρομόλο-

γα λες συνήθως. Ήθελα να πω για τη χυδαιότητά σου που ήταν βαθιά, κλη-

ρονομική, απλώς τώρα εσύ, επίγονος, την ξέθαβες απ’ ό,τι είχες δει στους 

μεγαλύτερους τότε που ήμασταν μικρά, απ’ ό,τι είχες αντλήσει μέσω του εν-

στίκτου σου από τη μάζα των πραγμάτων που ήταν πάντα ο λαός μες στην 

αιωνιότητα της ακινησίας, όταν και η πιο μικρή χειρονομία είχε τη σημασία 

λόγου για τον οποίο χύνεται αίμα, με την εκζήτηση των πάμπολλων γενεών 

καθώς εκφυλίζονται ως την εσχατιά της διάλυσης και της καταστροφής και 
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πάλι ανασύρονται από την κοίτη του λαού σαν σφρίγος καινούργιο και όπλο, 

διαδοχικά, ολοένα, αλλεπάλληλες πτώσεις και ανορθώσεις, η ίδια εκείνη κοι-

νωνικότητα του ζώου παραγεμισμένη με λέξεις και ντυμένη με αποφόρια αλ-

λαγών και επαναφορών στα ίδια λόγια, στα ίδια αισθήματα, νύξεις, απειλές, 

καγχασμούς, πόθους και ύβρεις — αυτός ήταν ο πολιτισμός που μάθαινα: Της 

όψης και της συμπεριφοράς μέσω της ιστορίας σου. 

Δεν έγραψα τότε αυτό το κείμενο, γιατί φοβόμουν. Σε μισούσα και ντρε-

πόμουν για τη λαχτάρα μου να σε παρατηρώ. Έβρισκα ότι εσύ ήσουν απαύ-

γασμα του λαού, ενώ εγώ της τάξης εκείνης όχι που άρχει οικονομικά ή ιστο-

ρικά καθώς το σόι μου, μα που βλέπει, συναισθάνεται, σκέφτεται, γράφει, 

θυμάται, μιλάει, επινοεί για λογαριασμό υποτίθεται όλων: Ποιητής. 

Ο Λόγος έχει μια διάσταση ευεργεσίας και μια απανθρωπιάς, σκεφτόμουν. 

Είναι πάντα από την πλευρά της εξουσίας, έστω και αν με πάση ειλικρίνεια 

απολογείται, δημιουργεί ή πολεμάει για λογαριασμό του λαού. Δεν υπήρξε ποτέ 

λαός δίχως τάξη, ομάδα ή άτομα να επινοούν τις σκέψεις, τις επιθυμίες του, 

να βάζουν στο στόμα του λέξεις και να μπαίνουν ως παράσιτα ή ενδυναμω-

τικά στοιχειά στο κορμί και στα όνειρά του καθιστώντας τα ζώσες μορφές, 

εφιάλτες ή ονειρώξεις. Ποιητές, μουσικοί, αφηγητές, τραγωδοί, κωμωδοί, 

χρονογράφοι και ιστορικοί. 

Ο λαός δεν μπορεί από μόνος του να ονειρευτεί. Αυτό είναι μια μοχθηρία 

της Ιστορίας και της μοίρας του ανθρώπινου είδους. 

Α, ναι, και το σόι μου ήταν πάντα στον τόπο μας ο τρόμος του λαού μας 

και το όνειρο. Ο θάνατος κι ο έρωτάς του. Αρκουδόσογο το λέγαν. Υπήρχε η 

παλιά παράδοση, καταγραμμένη από δικούς μας και ξένους λαογράφους ήδη 

από τον 19ο αιώνα: 

 

Ο γιος της αρκούδας 
 

Η κόρη ενός μεγάλου τσέλιγγα αγαπήθηκε κρυφά με ένα φτωχό παλληκάρι. Ένα 

βοσκό του πατέρα της. Γκαστρώθηκε και έκανε ένα παιδί. Ο τσέλιγγας σκότωσε το 

παλληκάρι. Το παιδί έστειλε να τ’ αφήσουν βαθιά στο λόγκο να πεθάνει. Το βρήκε 

μια αρκούδα που της είχαν σκοτώσει το αρκουδάκι. Το πήρε στη φωλιά της, το 

βύζαξε και το ανάθρεψε. 

Η μάνα τριγύριζε στα δάση και φώναζε το παιδί της. Δεν ήθελε να παντρευτεί. 

Πέρασαν καιροί και χρόνια. Μια μέρα είχε περπατήσει βαθιά στο λόγκο. Συνάντησε 

την αρκούδα με το αγόρι. Ήταν γυμνό, εφτά χρονώ αλλά φαινόταν μεγάλο παιδί 

γιατί είχε βυζάξει το γάλα της αρκούδας. Το γνώρισε γιατί ήταν ολόιδιο ο 

αγαπημένος της. Έκλαψε, γέλασε και είπε στην αρκούδα: 

«Αυτό το παιδί είναι δικό μου. Εγώ το γέννησα και να μου το δώσεις». 

Τότε η αρκούδα μίλησε με ανθρώπινη λαλιά και είπε: 

«Εγώ το βύζαξα, εγώ το μεγάλωσα και είναι παιδί μου. Αλλά ξέρω πως εσύ το 

γέννησες. Θα σου πω λοιπόν ένα λόγο: Από το χιόνι στον ανθό δικό σου, κι από 

τον ανθό στο χιόνι δικό μου». 
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Η κοπέλλα το κατάλαβε τι ήθελε να πει. Πως το χειμώνα με τα χιόνια, που 

κοιμάται στη φωλιά της η αρκούδα, το παιδί θα είναι με την πραγματική μάνα του. 

Και την άνοιξη που ξυπνάει το θεριό, κι ώσπου να ξανακοιμηθεί με τα πολλά κρύα, 

θα το παίρνει στο βουνό. 

«Ας γένει έτσι», της λέει η κοπέλλα. 

Από τότε η κοπέλλα ερχόταν κάθε μέρα στην αρκουδοφωλιά, έφερνε καρπούς 

και μέλι στην αρκούδα και μάθαινε το παιδί να μιλάει και να ζει ανθρωπινά. Κι όταν 

το αγόρι έφτασε δώδεκα χρονώ, είχε γίνει όμορφο σαν άγγελος. Και ήταν δυνατό 

σαν θεριό, γιατί είχε βυζάξει το γάλα της αρκούδας. Και ήταν ολόιδιο ο αγαπημέ-

νος της. Κάποια μέρα, ανήμερα του πανηγυριού του Άι Γιώργη, η μάνα του τον 

έντυσε στα κόκκινα και στα μαλαματένια και τον πήρε και κατέβηκαν στο χωριό. 

Και μαζί τους ερχότανε η αρκούδα. Όλοι οι χωριανοί ήταν στο χοροστάσι και χό-

ρευαν, και ήταν εκεί κι ο τσέλιγγας . Στάθηκε στη μέση στο χοροστάσι η κοπέλλα 

με το παιδί και την αρκούδα και είπε στον πατέρα της: 

«Αυτός είναι ο γιος μου που μου τον παράτησες στο λόγκο να πεθάνει. Ο γιος 

του αγαπημένου μου που μου τον σκότωσες». 

Τότε η αρκούδα σκόρπισε τους πιστικούς και το παλληκάρι έσφαξε τον παππού 

του. 

Από τότε γινόταν ό,τι συμφωνήσανε η κοπέλλα με την αρκούδα: Από τον ανθό 

του Μάη ως το πρώτο χιόνι τριγυρνούσε το παλληκάρι με την αρκούδα στα δάση 

γυμνό και ζούσε σα θεριό, και από το πρώτο χιόνι τον Σεπτέμβρη ως τον ανθό του 

Μάη φορούσε τα ρούχα του, ερχόταν στη μάνα του και ζούσε σαν άνθρωπος. Κι 

όπως ήταν θεριό η αρκούδα που τονε βύζαξε και τον ανάθρεψε, έτσι θεριό ήταν 

και το αγόρι στη δύναμη και στην παλληκαριά, και κανείς δεν μπορούσε να σταθεί 

μπρος του χωρίς να τρέμει η ψυχή του. Γιατί δεν μπορείς να σταθείς μπρος στο 

θεριό δίχως να τρέμει η ψυχή σου. Και τα παιδιά και τα εγγόνια και όλοι που βγήκαν 

από τούτο το αγόρι είναι θεριά και είναι πεντάμορφοι, γιατί είναι αρκουδόσογο. 

Και λένε πως τα παλιά χρόνια όλα τα πρωτογέννητα αγόρια του σογιού άμα 

φτάναν στην ηλικία να γίνουν άντρες πήγαιναν ψηλά στο βουνό, στους λόγκους, 

και βρίσκαν τη γιαγιά τους την αρκούδα, και κυνηγούσαν μαζί με τη γιαγιά τους 

λύκους και δράκους, και ζούσαν μαζί της μια εποχή, από τον ανθό ως το χιόνι. 

Δίχως αυτό δε λογιόντουσαν άντρες, και δεν μπορούσαν να κληρονομήσουν τον 

πατέρα και τη μάνα τους. 

 

Αυτά λέει η παλιά παράδοση για το σόι μου. Εντέλει τώρα βγήκε ευθυμία 

από όλα αυτά, χοροπήδηξα πάνω στη μηχανή σαν πιτσιρίκος: 

«Εντάξει, με έβαζες πάντα κάτω. Αλλά τώρα έχω πάει γυμναστήριο και 

πολεμικές τέχνες. Κοίτα ποντίκια!» 

Γελούσα. Κωμικά, φούσκωσα μπράτσα και στήθος. Εσύ δεν γέλασες όπως 

προσδοκούσα. Είπες: 

«Κατέβα να σε δούμε. Τη μηχανάρα στην αγόρασε ο daddy ή την κέρδισες 

τίμια με το κωλαράκι σου;» 

Χριστέ μου. Δεν άλλαξες. Κατέβηκα. 
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«Μια ζωή φασιστάκι κι όλο τα ίδια», είπα. «Ψευτομαγκιά και σεξισμός». 

«Καβάλησες ακριβή σέλα, λοιπόν». Χαμογέλασες σχεδόν γλυκά τώρα, πά-

ντα σου άρεσε να σε λέω φασιστάκι. «Και πήγες και πολεμικές τέχνες και άφη-

σες και 5 ημερών γένια αραιά. Άλλο;» 

«Κι εσύ;» αντιγύρισα ήρεμος — α, όχι, δεν ήμουν πια παιδί, μπορούσα να 

σου αντιγυρίζω τον λόγο, ποτέ δεν τολμούσα να το κάνω αυτό παλιά. «Πα-

ντρεύτηκες και γέννησες Ελληνόπουλα; Έκανες τατουάζ τη Γαλανόλευκη και 

τον σταυρό; Βαράς κάπου-κάπου κάνα μετανάστη;» 

Τα χάνεις πάντα με τις ιδέες, και τώρα και τότε που είχες μόνο μπουνιές. 

«Μπορώ, και γι’ αυτό βαράω», έκανες στυφά. «Όσο για την πατρίδα, την 

έχω τατουάζ στην καρδιά μου». Χάρηκα που τουλάχιστον δεν είπες για τον 

σταυρό. «Ομόρφυνες», είπες απρόβλεπτά μου. «Έμοιαζες κοπελλίτσα. Τώρα 

δείχνεις αγόρι, αν και πάντα κάπως σαν γκέι». 

«Κι εσύ», σου είπα φιλοφρονητικά, ίδρωσα από χαρά που είπες ομόρ-

φυνα, «ήσουν ζώο. Τώρα τουλάχιστον φαίνεσαι ζώο ράτσας». 

«Για έλα πιο κοντά, ποιητάκο», γέλασες επιτέλους. «Δώσ’ μου το χέρι σου!» 

Νομίζω δεν είχαμε δώσει ποτέ τα χέρια. Μόνο για πάλεμα. Δηλαδή τι 

πάλεμα, προσπαθούσα να αντισταθώ, αλλά βέβαια πάντα με έβαζες κάτω. 

Παραδινόμουν εύκολα, η λίγη αντίστασή μου σε ερέθιζε περισσότερο και έκανε 

την αδυναμία μου πιο εμφανή, το είχα καταλάβει νωρίς, για τούτο άλλωστε δεν 

δινόμουν τελείως άπραγα στη βία σου, για να σε φτιάξω λιγάκι, να δικαι-

ολογήσεις μπρος στους θαυμαστές σου και μπρος στον εαυτό σου την αψάδα 

σου, την αιφνίδια βαρύτητα της ανασαιμιάς σου. Η ισχύς είναι μια νομοτέλεια. 

Δεν με χτυπούσες ποτέ, μόνο καμιά ψιλοκλοτσιά ή φάπα της περιφρόνη-

σης και της υποτίμησης. Μου κρατούσες και τα δύο μου χέρια στην αριστερή 

χούφτα σου τόσο δυνατά ώστε πονούσα, μου έδινες χαστουκάκια με το δεξί 

όπως χαϊδευτικά σε παιδάκι, μερικά πιο δυνατά, πιο σκαστά, στο ’να μάγου-

λο και στ’ άλλο, με κοίταζες στα μάτια. Μετά με έφτυνες. Οι φίλοι σου γύρω 

κάγχαζαν θηριωδώς. Εγώ από την πλευρά μου έπρεπε να σε κοιτάζω επίσης 

στα μάτια αλλά με τρόμο, να φανερώνει κάθε βλέμμα κάθε κίνησή μου τον 

φόβο μου για το χειρότερο, να μαζεύομαι, να σφίγγομαι, στα χαδάκια των χα-

στουκιών να δείχνω πόνο σωματικό που δεν ένιωθα βεβαίως και πολύ, αφού 

επεδίωκες όχι να με πονέσεις αλλά να παίζεις το θέατρό σου και να με 

σκηνοθετείς κι εμένα. 

Τα παιδιά έχουν τους τρόπους τους. Τα καταλαβαίνουν αυτά. Παίζουν τη 

ζωή με όλο το κορμί με όλη την ψυχή ερήμην των νεοβλαστημένων πνευμάτων 

τους. Ομολογουμένως, μερικές φορές έγινε τούτο σε όλη την εφηβεία μας 

κατά τη διάρκεια οριακών επιτελέσεων της τελετουργίας μας, τότε που μετά 

τα χαστουκάκια ερχόταν το φτύσιμο. Φτου! Έτσι χωρίς λόγο, χωρίς βρισιά. 

Και φυσικά δεν μου ήταν επιτρεπτό να προσπαθήσω να σκουπίσω το 

σάλιο σου πριν απομακρυνθείς, μα να το αφήσω να κυλάει αργά στο σαγόνι 

στον λαιμό ή στο μάγουλο ανάλογα με την κλίση του κεφαλιού μου, αυτό το 

υγρό που εκπορευόταν από σένα και είχε γεννηθεί μες στον οργανισμό σου 
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για χάρη μου, να το δεχτώ με ταπεινότητα, ίσως και με ευγνωμοσύνη που 

μου το δώριζες. Μετά από τέτοια φτυσίματα ανακουφιζόσουν μάλλον, γιατί 

έλεγες στους φίλους σου με ημεράδα, σιγουριά, μειλιχιότητα: 

«Όλα εντάξει. Είναι ο πιο καλός μου φίλος. Τον αγαπάω. Αλλά με τσα-

ντίζει κάπου-κάπου. Είναι πλουσιόπαιδο κι εμείς φτωχοί». 

«Φίλος ο πιο καλός»· «πλουσιόπαιδο»· «εμείς φτωχοί»· όλη η σημειωτική 

εξακοντιζόμενη αλλιώς σε όλους αλλιώς σε μένα· και επιπλέον η μια μονα-

δική φορά που έβγαινε από τα χείλη σου ο λόγος «αγαπάω». Όχι μόνο για μένα 

αλλά και γενικώς· — ποτέ δεν έλεγες ότι αγαπάς οτιδήποτε, δεν έλεγες καν 

«μ’ αρέσει», έλεγες μόνο «θέλω». Άλλωστε, ύστερα από τέτοια βαριά δρώ-

μενα, καθώς λαχταρούσα να φύγω μακριά σου, να κρυφτώ από το βλέμμα 

σου κι από τα χάχανα των φίλων σου, μου έλεγες πάντα: 

«Μην τολμήσεις να φύγεις. Θέλω να σε βλέπω». 

— Γιατί επρόκειτο και γι’ αυτό: Το που δεν μου επέτρεπες να σε απο-

φύγω, που ήμουν αναγκασμένος πάντα να τα παρατώ όλα για χάρη σου, να 

είμαι όπου είσαι, στο γήπεδο στη βόλτα στο κυνήγι, με έπαιρνες στο κινητό 

κι έλεγες απλά «Έλα», επίσημος υπασπιστής σου, αγγελιαφόρος και υπηρέ-

της, να σου φέρνω το αναψυκτικό ή τον καφέ, να σου κάνω θελήματα, να 

τρέχω να καλώ όποιον ήθελες να δεις, ή να του μηνώ ό,τι επιθυμούσες να 

του μηνύσεις, από το δικό μου κινητό, όχι εσύ ο ίδιος από το δικό σου, να 

σου φυλάω και να σου φέρνω τα ρούχα να ντυθείς μετά την μπάλα έτσι ώστε 

να μην κάνεις δέκα βήματα, να σου κουβαλώ ολημέρα για όλα τα σχολικά 

χρόνια τα όποια πράγματά σου ή το σχολικό σακίδιο· να μένω κοντά σου σε 

στάση προσοχής όσο εσύ όριζες. Συνήθως ήσουν αρκετά δίκαιος, μάντευες ή 

ήξερες τις ανάγκες μου, υποχρεώσεις, οικογένεια, κι έλεγες την κατάλληλη 

στιγμή: 

«Άντε, πήγαινε τώρα, μαλακισμένο». 

Πόσο σε είχα μισήσει! Πόσο σε σκεφτόμουν εκδικητικά όλα αυτά τα χρό-

νια — τα βράδια, σπανίως τη μερά. Α, και ναι: Το χέρι σου είχε πάντα σκλη-

ράδα και θέρμη, τότε και πιο πολύ τώρα δίπλα στην πηγή που έβγαζε αγκα-

λιές νερό από τα έγκατα της γης κοντά στη δημοσιά στην άκρη του χωριού. 

Στεκόμασταν έτσι σφίγγοντας τα χέρια δυνατά. Μύριζα τη μυρωδιά σου, 

οσμή ιδρώτα, δουλειάς, λαού. 

«Είσαι ακόμα αναρχοκομμούνι;» είπες κι έσφιγγες. 

«Είμαι χειρότερος», προσπάθησα να παινευτώ. Ήθελα τον θαυμασμό σου, 

έστω το μίσος σου. Αλλά ο λόγος. Αυτός ο καταναγκασμός. «Βλέπεις τι γίνε-

ται. Μας ξεπατώνουν». 

«Την πατρίδα», πρόφερες καθαρά. 

«Τον λαό», αντιγύρισα. 

«Τον ελληνικό λαό», διόρθωσες. 

Δεν άντεχα δίχως αηδία τα μάτια σου. Δεν ήταν μόνο κατάμαυρα, μα πάντα 

και με σκοτάδι μέσα τους· αλλά τώρα Άδης. 
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«Θα σε σκότωνα για την Ελλάδα», με έβγαλες από την απορία κι έτσι 

ανακουφίστηκα. 

«Τι κάνουν οι δικοί σου;» είπα ευγενικά γιατί είχα δειλιάσει. Ήταν το θέμα 

του παππού μου. 

«Ψοφούν μα δεν το ξέρουν», απάντησες ατάραχα. «Χάνουν τα πάντα, 

σπίτι, χωράφια, τις αδελφές μου, εμένα και τον εαυτό τους. Ο πατέρας μου 

ψηφάει την κυβέρνηση. Όχι η μάνα μου. Η μάνα μου είναι πάντα αλλιώς. Αν 

δεν είχα κι αυτή…» 

«Βλέπεις;» έκανα λυπημένος. «Αυτό σε γέννησε. Αυτό ήσουν ανέκαθεν. 

Παρεκτός της μάνας σου». Η μητέρα του, η κυρία Ελένη είναι πρώτη εξαδέλφη 

της δικιάς μου μάνας. Βασανισμένη γυναίκα, μορφωμένη, την είχαν παντρέ-

ψει με το ζόρι. 

 Με άρπαξες από τον σβέρκο, όπως τότε λυκειόπαιδα όταν ήθελες να με 

γονατίσεις για να γελάσουν οι φίλοι σου — όλα τα κωλόπαιδα της επαρχίας 

είχες μαζέψει γύρω σου. Τρόμαξα. Όμως με τράβηξες προς το μέρος σου και 

ακούπησες το μέτωπό σου στο δικό μου. Αυτό ήταν κατά κάποιον τρόπο κάτι 

χειρότερο. 

«Έχω κάμερα στο φορτηγάκι», είπες. «Έλα να σε βγάλω φωτογραφίες». 

Κατεπλάγην. Ο Αρίστος φωτογραφίες. Έτρεχαν μικρά σύννεφα ψηλά στο 

κορφοβούνι. Η κάμερά σου ήταν καλή. 

«Έχω κάνει μαθήματα φωτογραφίας στα ΤΕΙ. Μου αρέσει πολύ η φωτο-

γραφία», μου είπες με σοβαρότητα περηφάνιας φτωχού κι αγράμματου. 

Μου έλεγες: 

«Κοίτα δεξιά», «Κοίτα αριστερά», «Πάνω», «Κάτω»,«Βγάλε το μπλουζάκι». 

Σκεφτόμουν ότι δεν είμαι πια και τόσο καλό παιδί. Ότι έχω πολλούς φί-

λους. Ότι έχω κάνει αρκετά στη ζωή μου μα όχι πάντα αυτά που ήθελα. 

«Άντε, τώρα, ξεβρακώσου», είπες απλά. 

 

Α, έπρεπε να επιστρέψει κι αυτό. Κάνα-δυο φορές, όταν με έβαλες κάτω, μου 

κατέβασες το βρακί. Όχι το σώβρακο, ευτυχώς, κι αυτό μου έδινε θάρρος να 

αντέχω κάπως. Θα διατηρούσα, έλεγα, την τιμή μου σώα καθώς και την 

ιδιωτεία των αποκρύφων μου. Η αλήθεια είναι ότι είχε καταντήσει το πράγμα 

να γελάμε τότε με τους δυο-τρεις φίλους και συντρόφους μου γι’ αυτού του 

είδους τα δρώμενα: 

«Χαχαχα, ορίστε τι είναι ο ψυχικός και πολιτικός φασισμός, στρεβλή και 

ανακομμένη σεξουαλικότητα!» 

Έπρεπε, λέγαμε, έφηβοι τότε, να αντλούμε πολιτική κατανόηση από το 

σχέδιο της ανθρώπινης φύσης, αλλ’ όχι και να συγχωρούμε. Ήμασταν έξυπνα 

παιδιά και είχαμε διαβάσει πολλά βιβλία. Τα ξεβρακώματα όμως, αντίθετα απ’ 

ό,τι τα φτυσίματα, δεν γίνονταν σε ευρύ κύκλο ούτε με την παρουσία κορι-

τσιών, συντελούνταν μόνο ενώπιον των πιο ευνοούμενών σου, των αρχηγών 

της συμμορίας σου, 5-6 κωλόπαιδων ολκής από τη μικρή μας πόλη κι από τα 

γύρω χωριά, όλα φασιστάκια κι όλα δυστυχώς γεροδεμένα, που καταδυνά-
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στευαν υπό τις διαταγές σου το σχολείο και τους συνομηλίκους μας στην 

πάσα περιοχή, ακόμη και μεγαλύτεροι νεαροί σας φοβούνταν, γυρισμένοι 

από τον στρατό. Φρόντιζες, όμως, να είναι παρόντες κι οι δύο-τρεις δικοί μου 

φίλοι, ώστε να γίνουν μάρτυρες της ισχύος σου και του εξευτελισμού μου, 

και να διαδώσουν τον μύθο σου. 

Φοβόμουν τότε. Έτρεμα. Σου άρεσε να τρέμω μπροστά σου και βεβαίως 

όσο το επεδίωκες, τόσο εγώ άθελά μου στην πάσα ύψωση της φωνής σου, 

στην πιο υποδόρεια απειλή μ’ έπιανε σύγκρυο, έβλεπα το χαμόγελο σχεδόν 

καλοσυνάτο, επιεικές μες στη βαρβαρότητά του και την περιφρόνηση, στο 

μεικτό των αισθημάτων και των αισθήσεών σου εφόσον ήξερες ότι επιβάλ-

λονταν καταλογάδην στην ταραχή και τη γαλήνη μου όλες οι θελήσεις σου, 

όπως ανάβαν στον τόνο σου κι όπως κατασιγάζαν όταν ήθελες να με δεις να 

κάνω σαν σκυλί που το χαϊδεύουν, να κουνώ την ουρά μου και να χαμογελώ 

ικετευτικά σε κάθε λοξό γελάκι σου που μου πετούσες, έτσι, για να το δεις κι 

αυτό, να το γευτείς, να απολαύσεις ότι άμα μου γελούσες χυνόμουν όλος 

μπρος σου, ώστε να σε θαυμάζουν βεβαίως τότε πιο πολύ οι κολλητοί σου, 

αφού ήμουν κατασκευασμένος εξολοκλήρου από σένα για τη διασκέδασή 

σου, ένα αγόρι-παιχνίδι. 

Μερικές φορές σε δικαιολογούσα γιατί ήμουν πολύ πρόωρα διαβασμένος: 

Ήσουν πολύ φτωχός, δεν είχες ποτέ αρκουδάκι. Είχες εμένα για teddy bear. 

 «Γιατί κοιτάς όλο κάτω; Γιατί δεν με αντικρίζεις στα μάτια, δεν είσαι 

άντρας; Όλο ντρέπεσαι σαν κοριτσάκι». Έτσι μου έλεγες ολοένα εκείνα τα 

χρόνια. 

Σε κάτι τέτοιες στιγμές αναγκαζόμουν να σε κοιτάξω στα μάτια. Τι να έκανα 

άλλωστε, εφόσον αν δεν σήκωνα το βλέμμα, ο Βαγγέλης, το πρωτοπαλλήκα-

ρο κτήνος της αγέλης σου, σε ένα νεύμα σου μου ανασήκωνε το κεφάλι αρ-

πάζοντάς με οδυνηρά από το τσουλούφι. Ήξερα πολύ καλά πως η ψυχή σου 

μετάλλασσε τη φύση μου, κράμα μετάλλου με την αστραψιά σου να του δίνει 

μορφή, πως θα έκανα ό,τι κι αν μου ζητούσες πρόθυμα όχι από τον τρόμο που 

πάντα ένιωθα για σένα, όχι από τη βία σου, όχι για να μην ξυλοφορτωθώ και 

να μην πονέσω, αλλά για να αντλήσω από τη σκοτεινιά του πηγαδιού σου 

την, την, την αγάπη σου. 

Τι να την έκανα; ποια αγάπη; γιατί; Μας χώριζαν τόσα. Και τώρα ακόμη 

που έχω μάθει πολλά, ακόμα δύσκολο να το πω. Κάποτε λοιπόν, σε ένα τέτοιο 

κορυφαίο συμβάν, κι ενώ με κρατούσε ο Βαγγέλης από το τσουλούφι για να 

σε αντικρίζω καταπρόσωπο, μου βγήκε κι είπα ερήμην της όποιας μου συ-

νείδησης: 

«Θα ήθελα μόνο να ήσουν φίλος μου, Αρίστο. Τίποτ’ άλλο». 

Για κάποιο λόγο, απότομα, φάνηκες να γαληνεύεις. 

«Γιατί το λες αυτό;» ρώτησες λυπημένα. «Είμαστε φίλοι. Κάνει ο καθένας τα 

πάντα για τον άλλο, έτσι δεν είναι;» 

«Έτσι είναι», μουρμούρισα συνειδητοποιώντας οδυνηρά ότι πράγματι, έκανε 

ο καθένας μας τα πάντα για τον άλλο. 
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Πίσω στη σύγχρονη συνάντησή μας στη βρύση: 

«Μπα; Φωτογραφίζεις και γυμνά αγόρια τώρα;» έκανα. 

«Θα είσαι το πρώτο μου», με αποστόμωσες. 

Έβαλα τα γέλια. Είχα χάσει λίγο την μπάλα, ήσουν ίδιος όπως παλιά, ό-

μως επίσης ένας καινούργιος που δεν ήξερα. Γδύθηκα. 

Γενικά, δεν έχω πρόβλημα, γδύνομαι εύκολα μπρος σ’ όλους. 

Καταλάβαινα καθώς με έστηνες ότι φωτογραφίζεις έμπειρα. Είδα μετά τις 

εικόνες. Ήταν καλές. Ξεσπούσε άνοιξη, ζέστη, άνθιζαν γύρω πολλές γαλατσί-

δες, θυμάρια, μοβ και γαλάζια ανθάκια, ανάμεσά τους με έβαζες να ποζάρω, 

επίσης δίπλα στην πηγή, στα πηγάδια και πάνω στο αμάξι. Υπήρχε ψηλά το 

βουνό και πολλά βράχια. Βουκολικό ή Δημοτικό τραγούδι εκμηχανισμένο. Έκανα 

ό,τι διάταζες. Πόζαρα υπάκουα. Έβγαλες έτσι πολλές φωτογραφίες. Ρώτησα: 

«Γιατί το κάνεις αυτό;» 

«Μου αρέσει η φωτογραφία. Έχω ασχοληθεί πολύ απ’ όταν πήγα στα ΤΕΙ. 

Θα ήθελα να γίνω φωτογράφος». 

«Εννοώ, γιατί σου ήρθε να με φωτογραφίσεις γυμνό;» 

«Γιατί αυτό είσαι. Αντικείμενο για τον φακό του ματιού. Ένα τεκνό, κα-

τάλληλο μονάχα για να το βλέπουν. Όχι να το ακούνε και να πιστεύουν αυτά 

που τσαμπουνάει. Ντύσου τώρα». 

Α, έτσι το δικαιολογείς: Ως έναν ακόμη ευτελισμό μου. Αλλά βέβαια κι 

εγώ δεν είμαι πια μονάχα αυτός που ήξερες. Όλος ο κίνδυνος μιας οποιασδή-

ποτε πτώσης από τη γύμνια μου είναι πια δικός σου. 

«Σου αρέσω;» είπα. «Φτιάχτηκες; Για γύρνα να σε δω. Σα να φουσκώνει 

κάτι εκεί μπροστά σου. Αυτό ήθελες; Επιτέλους να μου βγάλεις το σώβρακο;» 

«Αν ήθελα, θα στο είχα βγάλει από τότε που δεν είχες ακόμα μαλλιάσει», 

είπες άχρωμα. «Τότε, ήσουν σίγουρος για όλα. Τώρα αξίζει το ξεβράκωμα, 

τώρα που αμφιβάλλεις». 

Αυτό το τελευταίο δεν το περίμενα. Στεκόμουν έτσι ακόμα γυμνός μπροστά 

σου κάτω από το βουνό, δίπλα στην πηγή, περνούσαν μακριά στη δημοσιά 

γιωταχίδες και νταλίκες, μερικοί μου φώναζαν «Ώωεε» καθώς με διέκριναν από 

μακριά ξεβράκωτο ή κόρναραν ρυθμικά. Ήμουν μέσα κι έξω μου καθαρός. 

«Σήμερα είναι παραμονή του πανηγυριού μας», είπες. «Το πανηγύρι του 

Άι Γιωργιού. Τα θυμάσαι αυτά; Σου λένε τίποτα; Πάμε να σε κεράσω». 
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Η εξιστόρηση του Λεωνίδα 

Β΄: Αρκούδα στο χωριό 

 

 

Είναι ζήτημα ταξικό 
 

Στο χωριό σε χαιρετούσαν ζεστά. Εμένα με σοβαρότητα, κι έλεγαν περισσό-

τερες λέξεις: 

«Λεωνίδα, θυμήθηκες την πολιτειούλα μας;» 

«Ο πατέρας σου τουλάχιστον έρχεται συχνά. Εσύ δεν μας αγαπάς». 

«Η μάνα σου είναι ακόμα τόσο όμορφη! Της μοιάζεις». 

«Μην ξεχνάς τον τόπο σου, Λεωνίδα!» 

«Σε διαβάζουμε, βλέπουμε για τα γραφτά σου στις εφημερίδες, στο ίντερνετ, 

και είμαστε περήφανοι». 

«Δεν έγραψες ποτέ για το χωριό σου, Λεωνίδα…» 

Κι άλλα τέτοια, που μου έφερναν ναυτία. 

Ήμασταν στην κεντρική καφετέρια-ψησταριά-ταβέρνα, στην πλατεία της 

μικρής μας πόλης ή μεγάλου χωριού, γύρω μάτια κόσμου σαν σε σκηνή στο 

θέατρο. Έβαζες ρακί, σου είπα κάτι πιο ελαφρύ, ένα κρασί, αλλά διαφώνησες. 

Έφερναν ψητό βετούλι, βραστή γίδα, σπληνάντερα και κοκορέτσια, ένιωθα 

πολύ δυνατός απέναντί σου και κυρίαρχος αλλά φοβόμουν τους χωριανούς 

μας. Σαν πόρνη στην πλατεία, που οσμίζεται τον λιθοβολισμό. Κύκλος ανθρώ-

πων στα τραπέζια, με κοίταζαν περιμένοντας μάλλον το στραβοπάτημά μου, 

στο μεταξύ υψώναν τα ποτήρια για την πάρτη σου, σε κερνάγαν απανωτά, 

«Γεια σου, παλληκάρι!» σου εύχονταν. 

Εμένα μου λέγαν συγκρατημένα, με έναν σεβασμό που με σκότωνε: 

«Γεια σου κι ε σ έ ν α, Λεωνίδα…» 

Όμως τρώγαμε και πίναμε καλά. Στο πιώσιμο, τουλάχιστον, έχω επιδόσεις. 

Κουβέντιαζες για πολλά, πρώτη φορά μου έλεγες κάτι άλλο από σκυλογαμή-

δια. Έλεγες: 

«Υπάρχει καιρός ακόμη. Θα υπάρχει πάντα γιατί ξέρεις οι άνθρωποι: Μπο-

ρούν να κρατήσουν τουφέκι. Όχι βέβαια εσύ· ευτυχώς». 

Ήθελα να σε ειρωνευτώ εφόσον παγιδευόσουν μόνος σου στη δική μου 

πατρίδα, αυτήν του Λόγου. Αλλά ντρεπόμουν. Σου απαντούσα με μισόλογα. 

Παιδικές τύψεις κουβαλά κανείς για πάντα. Η ταβερνιάρισσα, η τρομερή για 

όλους μας κυρά-Μάρω, κερνούσε τυρί. 

«Εκλεκτό, Αρίστο, από το βουνό. Μόνο για σένα». Με κοίταζε λοξά. «Να 

δοκιμάσει και το αγόρι. Πού να ξέρει ετούτος απ’ αυτά!… Ο πατέρας του, 

ά λ λ ο ς άνθρωπος. Α, α, μεγάλωσα μες στο Αρχοντικό εγώ — το ξέρεις, 
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Αρίστο, η μάνα μου ήταν εκεί μια ολόκληρη ζωή οικονόμα. Έτσι την έλεγε ο 

γιατρός, οικονόμα. Είδα ετούτο το παιδί να γεννιέται και του άλλαζα τις πάνες». 

Δεν υπάρχει δόσιμο βαθύτερο από το πάρσιμο. Μου έλεγες «Εβίβα!» Ε-

ντέλει, σηκώθηκες και έπιασες μονάχος ένα τσάμικο. Κάποιος νεαρός ξεκρέ-

μασε από τον τοίχο τον ζουρνά, άλλος το ταμπούρλο. Όλοι μονάχα για σένα. 

Σε ζήλεψα πολύ. Χόρευες όπως έπαιζες παλιά ποδόσφαιρο. Μετά, γονάτισες 

και φώναξες μεθυσμένα: 

«Κρασί, χωριανοί! κρασί! κρασί στα κεφάλια των οχτρών μας και θα σβή-

σουν!» 

Τι έγινε τότε. Πετάχτηκαν όλοι με τα ποτήρια υψωμένα, γυναίκες, άνδρες, 

γέροι και νέοι, φώναζαν σαχλαμάρες, σε κυκλώσαν κι εύχονταν πίνοντας 

πάνω από το κεφάλι σου. — Πόσο σε μισούσα! Μετά με πήρες από το χέρι και 

με σήκωσες, «Φτάνει σου», είπες, «θα σε πάω στο σπίτι σου». Βγήκαμε έτσι, 

εσύ κρατώντας με από το χεράκι σαν παιδί, εγώ βεβαίως πάντα υπάκουος κι 

οι χωριανοί χειροκροτούσαν σε έκσταση. 

Με το παλιό αρχοντικό του σογιού μου ήμουν καλός. Γοητεία ασυμμετρίας 

αιώνων και όση μετάλλαξη είχε υποστεί από όλο εκείνο που ήταν οι γονείς 

μου: Ελευθεριακός κομμουνισμός, Αριστερά, λαϊκός πολιτισμός, αρχαία Ελλάδα, 

Βυζάντιο, Επανάσταση του ’21, Αντίσταση, ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και Δημοκρατικός Στρα-

τός, Σολωμός, Κάλβος, Τσαρούχης, Κουν, Καζαντζάκης, Χατζηδάκις, Σεφέρης, 

Ελύτης, Θεοδωράκης, Ρίτσος, Καβάφης, Μυριβίλης, Παπαδιαμάντης, Κωνστα-

ντινίδης και Πικιώνης. Αυτό ήταν η Ελλάδα των γεννητόρων μου. 

Μπορεί να μην ερχόμουν συχνά μετά τη μεταγωγή μου στην Αθήνα, όμως 

μιλούσα πάντα με περηφάνια για τούτο στους φίλους μου. 

«Ω!» έκανες με γνήσιο θαυμασμό μπουκάρωντας — δεν είχες πατήσει ποτέ 

ως τότε παραμέσα από την εξώπορτα του κήπου, φ υ σ ι κ ά. «Πόσο ωραίο! 

Τώρα καταλαβαίνω τι θα χάναν όλοι αυτοί της φάρας σου, δεξιοί κι αριστε-

ροί, άμα δεν προδίναν αιώνια τον κακομοίρη τον λαό…» 

Γέλασα. Ήμουν τώρα στα τσικό μου. 

«Εντάξει, κόφ’ το», είπα. «Δεν μας ακούν πια οι βλάκες, που σε κερνούσαν 

και σου βαρούσαν παλαμάκια ενώ χοροπήδαγες σαν χιμπατζής. Κι άκου κι 

αυτό: Αγαπάω τους γονείς μου αλλά όχι όλα όσα αντιπροσωπεύουν. Δεν έχω 

καμιά υποχρέωση ούτε στο σόι μου, ούτε στο σόι σου, ούτε στο γαμημένο το 

χωριό». 

Με κατάπληξη σε είδα πρώτη φορά να λυπάσαι. «Το ’χω καταλάβει», μουρ-

μούρισες κι άρχισες να γδύνεσαι. «Σειρά σου να με φωτογραφίσεις γυμνό». 

Έμεινες σάρκα μονάχα μπρος στα παλιά έπιπλα από καρυδιά και βαλα-

νιδιά, απέναντι από τους σκαλιστούς καθρέφτες. Κάτω από πορτρέτα που δια-

τηρούσαν, σαν σε φορμόλη, ζωγραφισμένους φουστανελάδες ή μουστακαλή-

δες με στρατιωτικές στολές, φράκα και επίσημα κοστούμια. Πόνεσα που σε 

είδα έτσι. 

«Δεν έχω φέρει κάμερα», είπα με καταφρόνια. 
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«Βγάλε με τότε με το κινητό», γέλασες και απλώθηκες στο μιντέρι με τις 

σαγές αλόγων από την εποχή της Επανάστασης του ’21, πάνω από το κεφάλι 

σου γιαταγάνια και καριοφίλια μαλαμοκαπνισμένα. — Α, ναι, το σόι μου, κοτζα-

μπάσηδες, αρματολοί από αιώνες και μέχρι τον παππού μου πάντοτε κλέφτες. 

«Δεν είναι του γούστου μου να βλέπω γδυτούς φασίστες», είπα με όσο 

μίσος μπορούσα. Ήθελα να σε πονέσω. «Έχω συνηθίσει σε άλλου είδους 

αισθήσεις. Ντύσου και κάνε τη». 

 Πήρες μια χυδαία στάση. 

Δηλαδή ζούσα. Φαίνεται ότι δεν γινόταν να είμαι αυτός που προσπαθούσα 

νύχτες και νύχτες, παρ’ ότι ευγενικός και πετυχημένος σε ότιδηποτε είχα α-

φιερώσει προσπάθεια. Όμως το ρακί, οι μεζέδες, όλο το δρώμενο στην τα-

βέρνα, με είχαν αποδώσει στον εαυτό μου σιδηροδέσμιο. Ένα μανιτάρι, το 

πιο δηλητηριώδες, φύτρωνε ανάμεσα σε μένα και στο κορμί σου. 

«Αρίστο», είπα νηφάλια σχεδόν. «Ξέρω τι ήθελες τότε από μένα, τι ήθελα, τι 

δεν σου έδωσα, τι δεν πήρες, τι δεν πήρα κι εγώ από σένα. Αυτά ήταν της 

εφηβείας και των σογιών μας. Ντύσου και πήγαινε σπίτι σου». 

«Φωτογράφησέ με», είπες απλά. 

Το κορμί σου ήταν βεβαίως πολύ όμορφο. Αλλά και κάτι που δεν θα γι-

νόταν ποτέ το δικό μου: Ουσία του είδους. Σε γνώριζα τόσο αφεξαρχής, από 

τα γεννοφάσκια μας, και τούτο τώρα ήταν νέο και με σκότωνε. Ήσουν και 

τώρα καθώς πάντοτε ο εαυτός σου. Για μένα κάθε εαυτός, δικός μου και των 

άλλων, ήταν πάντα ζητούμενο, ποτέ πράγμα. 

Σε φωτογράφιζα με το κινητό. Έπαιρνες πόζες ήκιστα ευπρεπείς. Ήρθε 

στιγμή που πέταξα το κινητό στα πόδια σου. 

«Εντάξει», είπα, «είσαι μάγκας, νίκησες. Είμαι όπως πάντα νικημένος. Ντύ-

σου σε παρακαλώ και τράβα σπίτι σου». 

Ήρθες κοντά μου και άνοιξες τα μπράτσα. 

«Τώρα πια μπορούμε να μιλήσουμε επιτέλους σαν αδέρφια», είπες με υγρά 

μάτια. 

Έσκασα στα γέλια και σε έσπρωξα όσο μπορούσα πιο προσβλητικά. 

«Πού να το ’ξερα!» έκανα μες στα αναφιλητά του καγχασμού μιας σχεδόν 

υστερίας η οποία μου επιφυλασσόταν από την αρχαιότητα των συναισθημάτων 

μας, κύλικας γεμάτος δηλητήριο και καταισχύνη μου γιατί εσύ δεν ντράπηκες 

ποτέ για τίποτα. «Πού να φανταζόμουν ότι εσύ ήσουν το πουστάκι! Κι έλεγες 

εμένα γκέι και Σίσσυ, και με έβαζες κάτω και με ξεβράκωνες γιατί με χαλ-

βάδιαζες! Ο μάγκας της επαρχίας σε ακτίνα δέκα κοινοτήτων, ο άντρακλας! 

Να το μάθουν οι χωριανοί που σε έχουν τόσο περί πολλού, να σε δούμε τότε! 

Άντε πες μου, τι γουστάρεις στ’ αλήθεια, να σε πάρω ή να με πάρεις;» 

Δεν ήσουν καθόλου μεθυσμένος, εγώ μάλλον ναι λόγω της νηφαλιότητας 

μιας περίπου χαρμονής και μέλλοντος αιώνος. Η αιωνιότητα αποτελεί την 

τιμωρία κάθε έκστασης. Το πρόσωπό σου φανέρωνε ευτυχία. Είπες απλά: 

«Είναι ζήτημα ταξικό». 
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Αυτό με αποτελείωσε. Σε ξανάσπρωξα άγρια, μετά έβαλα για καλό και για 

κακό τον καναπέ ανάμεσά μας —σκαλιστή καρυδιά με χρυσωμένες σφίγγες 

στα μπράτσα— φοβόμουν τις βαριές σου χερούκλες· ούρλιαξα: 

«Ρε σκατοκαρυόλη, με τους φασίστες τους κολλητούς σου μουγκρίζατε, 

δεν μιλούσατε ποτέ σαν άνθρωποι, και με βασανίζατε ολημέρα στην πιο καλή 

εποχή της ζωής μου, παιδικά-εφηβικά χρόνια, και τώρα θες και αγκαλίτσες, 

κι έμαθες και λεξούλες; Άντε γαμήσου, πούστη! Άντε και γαμήσου!» 

«Πήγα ΤΕΙ», έλεγες και ντυνόσουν — πολλή γαλήνη στη φωνή σου και ειδή 

νομοτέλειας. «Έκανα και μαθήματα φωτογραφίας. Είμαι βέβαια άνεργος. Ευ-

τυχώς υπάρχει ακόμα το χωραφάκι του πατέρα μου· αλλά θα μας το πάρουν 

με τους φόρους. Διάβασα. Όχι όπως εσύ, μα κάτι έμαθα. Οι παππούδες σου 

ήταν τσιφλικάδες, οι δικοί μου φτωχοί. Δουλεύαμε όλοι για σας εδώ κι αιώνες». 

Α, μάλιστα. Συνήλθα κάπως. 

«Παππούδες, ε; Σε συμφέρει να μιλήσουμε για παππούδες; Ο παππούς 

σου ήταν φτωχός και δωσίλογος, ο δικός μου τσιφλικάς και κομμουνιστής. 

Να τα πούμε όλα αυτά που μας γάμησαν τη ζωή; Που κάνουν στο χωριό πως 

δεν τα θυμούνται; Και μου θες κιόλας να μου κάνεις μάθημα διαλεκτικής;» 

«Να τα πούμε», είπες ήρεμα. 

Πήγα κι άνοιξα την εξώπορτα. Ο παππούς σου έσφαξε αρχές του ’50 τον 

δικό μου εκεί στη βρύση όπου συναντηθήκαμε, παλληκαράκι νιόπαντρο, του 

έκοψε το κεφάλι και το κάρφωσε στον πλάτανο, στην κεντρική πλατεία. Σούραν 

οι κατσαπλιάδες έναν-έναν τους χωριανούς μπροστά του για να το φτύσουν. 

«Φύγε», σου είπα. Ποτέ δεν είχα μισήσει άνθρωπο ως τότε τόσο πολύ, ούτε 

τον ίδιο εσένα παλιά. «Κι εσύ από μικρός σαν τους δικούς σου, βαμμένος 

φασίστας. Και μου θες τώρα κι εθνική συμφιλίωση. Κάνε τη, ρε!» 

Έφευγες προς την πόρτα ήρεμος, όχι υποχωρώντας. Είχες καθαρότητα στη 

ματιά. 

«Έτσι είναι όλα, όπως τα λες», είπες κι έφυγες. 

Κοιμήθηκα βαριά. Ξύπνησα το βραδάκι. Στην πόλη έβλεπα τρίζοντας τα 

δόντια μιαν αποδοχή: Ήταν που με είχαν δει πρώτη φορά όχι όρθιον δίπλα 

στο τραπέζι σου να σε υπηρετώ, αλλά να τα πίνω μαζί σου. Μου έλεγαν: 

«Ο φίλος σου, πήγε για δουλειά. Πώς αντέχει που ήπιατε τόσο το πρωί. 

Τι παλληκάρι κι αυτός ο κολλητός σου…» 

Μου ’ρχόταν να κλάψω από λύσσα σκοταδιού και, δεν το αξιολογώ κατώ-

τερα, λύσσα φωτός. Το φως μέσα μου ήταν πάντα υπηρέτης του σκοταδιού, και 

τώρα έπρεπε να μάθω φως από από από —σαν να ακούω να χαχανίζουν οι 

Θεοί— από σένα Αρίστο. Δεν απαντούσα στους χωριανούς, που ήσουν δικός 

τους κι εγώ ο γιος παλιών τυράννων τους. Τι να έλεγα; Κλείστηκα από νωρίς 

στο σπίτι και διάβαζα σκόρπια από τους χρυσόδετους τόμους της βιβλιοθή-

κης, δεν βγήκα στην πλατεία. 

Αποφάσισα: Αύριο πρωί θα έφευγα για Αθήνα, σκόπευα όταν ήλθα να 

έμενα δυο-τρεις βδομάδες να θυμηθώ τα πέριξ, να δω και το πανηγύρι τ’ Άι-

Γιωργιού — πάντα μου άρεσε. Ήλθα πρώτη φορά από τότε που είχε μετακομίσει 
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στην πρωτεύουσα η οικογένειά μου — νόμιζα ότι δεν είχες απολυθεί ακόμα, 

δεν ήξερα πότε πήγες στρατό. Ότι θα σε απέφευγα. Έτσι έλεγα μα τώρα 

ήξερα πια πως, μυστικά μύστης σου, είχα έρθει για να κανονιστώ μαζί σου 

και σε πέτυχα απολυμένο. Εγώ δεν ήθελα να πάω ποτέ στον στρατό, θα έ-

παιρνα τρελόχαρτο μετά το πανεπιστήμιο όταν θα με καλούσαν· στον στρατό 

με τις στολές και την υπόμνηση του αίματος σε κάθε λόγο, σε κάθε εικόνα, 

πιρουέτα χορού ενός αιώνιου θανάτου, χορηγού του χρήματος της ράτσας μου. 

Οι δικοί σου πρόγονοι ήταν πάντοτε βοσκοί και αγρότες, σκλάβοι ξένων και 

δικών, εμένα κυρίαρχοι και πολεμιστές, κοτζαμπάσηδες, κλέφτες και αρματο-

λοί. Ένα σάλιο του χρόνου που καλύπτει τα πάντα. 

Αήδιαζα με τον εαυτό μου. Χαράματα, 5 ή ώρα, βρόντησες την πόρτα, με 

ξύπνησες. 

«Πάμε για κυνήγι στο βουνό», μου είπες. 

«Το ξέρεις, το σιχαίνομαι το κυνήγι. Και δεν θέλω να σε βλέπω. Φεύγω 

γι’ Αθήνα σε λίγο». 

Φορούσες φυσεκοθήκη, στρατιωτικά ρούχα, κι είχες στον ώμο την καρα-

μπίνα του παππού σου. 

«Πάμε», είπες. 

Δεν μιλούσες δραματικά κι έτσι υπέκυψα. Δεν είπαμε λέξη στο αγροτικό 

σου, που μύριζε βαριά, αρβύλες και κάτι από άγρια ζώα ή και ήμερα — από πού 

και γιατί να τα ξέρω εγώ κάτι τέτοια. Ήμουν αρκετά απελπισμένος. Κου-

νούσε πολύ και το αυτοκίνητο, ήταν χάλια ο χαλικόδρομος του βουνού όπου 

έζησαν και πέθαναν οι δικοί μου και οι δικοί σου όλες αυτές τις χιλιετίες, κι 

από το οποίο βουνό είχα φύγει ελπίζοντας ότι δεν θα ξαναγυρνούσα. Το 

παρελθόν όταν είναι πάρα πολύ, μεταβάλλεται αυτοδικαίως σε καταδίκη. Και 

σε πλούτο εντούτοις, ακόμα και σε έρωτα. 

«Δεν σε φοβούμαι πια», είπα μόλις φτάσαμε στα ορεινά λιβάδια. 

«Ο φόβος φυλάει τα έρημα», μου είπες. «Και τα δικά σου και τα δικά μου». 

Είχες βεβαίως δίκιο. 

«Τώρα, πάντως, δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα», είπα εύθυμα. 

«Τίποτα», συμφώνησες με σοβαρότητα. 

Σκότωσες μια φάσσα όσο δεν είχε ακόμα γλυκοσκάσει ο ήλιος, κι άμα έ-

φεξε η μέρα δυο πέρδικες κι ένα μικρό πιτσιλωτό, τσίχλα νομίζω αν τα θυμά-

μαι ακόμα τα πουλιά. Έτρεχα, τα έβρισκα και τα έφερνα, τα κουβαλούσα στο 

δίχτυ που μου έδωσες να κρατώ στον ώμο, όπως παλιά που πηγαίνατε για 

κυνήγι και με παίρνατε κι εμένα με το ζόρι. Μου φώναζες: 

«Πάρ’ το, σκυλάκο μου!» Έλεγες στους κολλητούς σου: 

 «Δεν χρειαζόμαστε σκύλο, έχουμε τον γιο του γιατρού». 

Το να είσαι τελείως αδύναμος είναι καλό, δεν μπορείς να πεις για τίποτα 

και σε κανέναν όχι, κι αυτό καταντάει δύναμη. Εξηρτημένο αντανακλαστικό που 

έτρεχα τώρα όταν σκότωνες ένα πουλί αγωνιώντας να το εντοπίσω μες στα 

χαμόκλαδα και να το φέρω, τρέμοντας όπως τότε μην και δεν το βρω και 

αντιμετωπίσω την οργή σου, ακόμα χειρότερα την περιφρόνησή σου, «Ούτε 
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για σκύλος δεν κάνεις, φλωράκι!», ή απελευθέρωση από την παλιά κυριαρχία 

σου; Δεν ξέρω. Η τσίχλα δεν σκοτώθηκε. Έτρεμε στη χούφτα μου και μου τη 

μάτωνε, άστραφτε το μάτι της όλο τρόμος. Μου είπες, όπως πάντοτε παλιά: 

«Βγάλ’ της ένα πούπουλο από το φτερό και κάρφωσέ της το στο κεφάλι, 

να μη βασανίζεται». 

Πάντα με ανάγκαζες να το κάνω αυτό, και πάντα οι φίλοι σου τα ζώα 

χασκογελούσαν που στενοχωριόμουν. Και, το χειρότερο, αναγνώριζα τούτη την 

εκτέλεση του μικρού πληγωμένου Ίκαρου ως σωστή. Ήταν, άλλωστε, παρα-

δοσιακή μέθοδος για να αποτελειώνει ένας κυνηγός τα πουλιά που δεν σκο-

τώνονταν με τον πυροβολισμό. Και το χειρότερο είναι ότι το θεωρούσα τότε 

σωστό: Να μη βασανίζεται, λέγαν οι γέροι κυνηγοί. Το κεφαλάκι του πουλιού 

τρύπησε εύκολα. Με το ίδιο το φτέρωμα που το ανύψωνε. Σπαρτάρισε μες 

στο χέρι μου πιτσιλώντας τα ρούχα μου με αίμα. Με κοίταζες σκεφτικά. 

Κάτσαμε ύστερα στη σκιά ενός έλατου εκεί στα ψηλά και δεν μιλούσαμε. Εγώ 

κοίταζα στην Ανατολή, εσύ στη Δύση. Κάποτε είπες: 

«Πάμε». Και κατεβήκαμε στο χωριό. 

Πήγες τα πουλιά στην κυρά-Μάρω, που έχει την ψησταριά με τον άντρα 

της — όχι ο άντρας της μ’ αυτή, έτσι λέγαμε πάντα και γελούσαμε. Επίφοβη 

γυναίκα. Δεν έψηνε ποτέ φερτά κρεάτα των χωριανών και μάλιστα κυνήγι 

που θέλει φασαρία, μάδημα, ξεκοίλιασμα, μα τώρα είπε: 

«Ό,τι θες, Αρίστο μου». 

Εμένα μου μίλησε όπως πάντα οι χωριανοί, λες και φοβόταν μην τρομάξει 

κανένα παιδάκι, επίσης ψιλοειρωνικά ψιλοσεβαστικά ψιλο-με-συμπόνοια. 

«Ομόρφυνες, Λεωνίδα. Βέβαια ήσουν πάντα πολύ ομορφόπαιδο, μα κάπως 

σαν κουκλάκι, σαν ψεύτικος. Τώρα ωρίμασες όπως το κόκκινο το μήλο άμα 

είναι να πέσει απ’ τη μηλιά. Είσαι καλός για φίλος του Αρίστου μας». 

Είχε αρχίσει να μου βαράει στα νεύρα όλο αυτό. Μόνο που δεν μας έλεγαν 

«Άντε, και καλά σας στέφανα!» Είχα βιώσει τόση άρνηση στην πόλη μας, τόσον 

αποκλεισμό παρ’ όλη την ευγένειά μου από μικρό παιδάκι, την κοσμιότητα, την 

καλλιέργεια και την αβρότητα. Και παρ’ όλο τον σεβασμό και τον φόβο των 

πάντων για την οικογένειά μου. Και τώρα ο εφιάλτης μιας τέτοιας αποδοχής 

για χάρη σου. 

Κοιμήθηκα το μεσημέρι, το απόγευμα ήρθες και με πήρες, φορούσες ακόμα 

τα στρατιωτικά του κυνηγιού, περπατήσαμε μες από τον κεντρικό δρόμο που 

είχε ντυθεί τα γιορτινά του για το πανηγύρι του Άι-Γιωργιού. Ήμασταν οι δυο 

μας σαν μίνι λιτανεία, δεξιά κι αριστερά παρατεταγμένοι οι πιστοί — εγώ έ-

παιζα τον ρόλο του εικονίσματος εσύ του στρατιωτικού διοικητή του αγήματος, 

όλοι με χαιρετούσαν με κλίση του κεφαλιού αδιόρατη, όπως άλλοτε με βαθύ 

προσκύνημα τους προγόνους μου. Η κυρά-Μάρω είχε ψήσει τα πουλιά, είχε 

φτιάξει και στιφάδο έναν λαγό που της πουλήσαν κάποιοι. 

«Δώρο για να φχαριστηθείς παλληκάρι μου που είσαι πικραμένο», σου είπε 

σαν μάνα και ασφαλώς σαν ερωμένη. Και γιατί ήσουν «πικραμένος» τάχα εσύ, 

όχι εγώ. Και σε μένα είπε ψυχρά λες και με κατηγορούσε για κάτι φριχτό: 



27 
 

«Είσαι από τον τόπο μας Λεωνίδα, πάππου προς πάππου από πατέρα κι από 

μάνα». Έχθρα και αίμα. 

Στο τραπέζι, σου ψιθύρισα: «Δεν αντέχω άλλο». Είχαν εγκατασταθεί τριγύρω 

οι πάντες, αρσενικοί, θηλυκές και παιδάκια, ως απέναντι στα πεζούλια κάτω 

από τον πλάτανο. 

«Δεν θα σου κάνει κακό που δεν αντέχεις», είπες γελώντας. 

Τι ήθελες να πεις. Ήμουν σαν χαζός. Τι να έκανα. Έφαγα από τον λαγό, τις 

πέρδικες, τη φάσσα, μου έβαλες και την τσίχλα στο πιάτο και προσπαθούσα να 

θυμηθώ πώς την τρώνε, τι να κάνω με όλα αυτά τα μικρά κοκκαλάκια. Τελικά 

τα χέρια μου, τα δόντια μου, πήραν πρωτοβουλία ενθυμούμενα αυτόνομα τις 

παιδικές μου μέρες, όταν μου έδινες πουλάκια από το κυνήγι σου ως αμοιβή 

που σου έκανα το κυνηγόσκυλο και που σας διασκέδαζα καθώς με κλοτσού-

σες διατάζοντας: 

«Γάβγισε, ρε!» 

Δεν με πείραζε όταν με κλοτσούσες εσύ μα όταν μια-δυο φορές άφησες να 

με κλοτσήσουν οι άλλοι, ο Βαγγέλης ιδιαίτερα που φρόντιζε να με πονέσει· 

έλεγες: «Δώσ’ του καμιά να μάθει»· και μόνο τότε, μια-δυο φορές, επιτράπηκε 

να με αγγίξουν τα ζώα της αγέλης σου, άλλως δεν τολμούσε κανένας πάρεξ 

εσύ να με πλησιάσει στα τρία βήματα, άθλος και πόνος της επιμέλειάς σου, 

ιερό σφάγιο στον βωμό της απελπισίας σου· κι άμα μου έδινες αυτά τα που-

λάκια, την αμοιβή του σκύλου σου, η μητέρα μου έβαζε την οικονόμο μας και 

τα έψηνε ή τα έκανε πιλάφι, τη μάνα της κυράς-Μάρως που δεν είχε ακόμα 

φτιάξει την ταβέρνα, είχε μόνο ένα καφενεδάκι, την έφτιαξε μετά με δάνειο 

αγύριστο από τον πατέρα μου. 

Α, ο μπαμπάς, λαμπρός άνθρωπος και επιστήμων, ο μέγιστος αλχημιστής 

της ανθρωπιάς, ανάμεσα στις επιχειρήσεις της οικογένειας ήταν και το μεγα-

λύτερο φαρμακείο της πόλης, έφτιαχνε έξοχα δικά του φάρμακα μες στην 

τελειότητα του εργαστηρίου του με έναν φαρμακοποιό υπάλληλό του και με-

ρικούς βοηθούς κι αυτά δεν τα πούλαγε, τα χάριζε σε κατέχοντες και μη 

κατέχοντες, πλουσίους και πένητες εξίσου. Του έλεγε η μητέρα μου: 

«Δεν μιλάει ο Λεωνίδας, αλλά μου φαίνεται δεν του φέρονται καλά τα 

άλλα παιδιά. Μάλιστα εκείνος της ξαδέλφης μου της Ελένης και του γείτονα… 

Αυτουνού, του…» 

Κι ο μπαμπάς πάντα το ίδιο: 

«Του κάνει καλό. Πρέπει να τελειώσουν τα παλιά επιτέλους. Δεν είναι κακό 

παιδί ο Αρίστος. Ορίστε, τον παίρνει και στο κυνήγι. Τον αποδέχεται σαν δικό 

του». Κι έτρωγε τα πουλάκια ευχαρίστως, πήγαινε για κυνήγι κι ο ίδιος αλλά 

δεν σκότωνε ποτέ τίποτα, απλά του άρεσε να βγαίνει στο βουνό με το όπλο. 

Ένα δίκαννο σούπερ ποζέ με ασημένια στολίδια σκαλισμένα στο χέρι και 

χρυσές σκανδάλες. Παραγγελιά από τον ίδιο στο περίφημο εργοστάσιο όπλων 

αυτής της μάρκας, στην Τσεχοσλοβακία, κομμουνιστική ακόμα τότε την εποχή 

της κατασκευής του. 
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Έτσι λοιπόν έφαγα ολόκληρη την τσίχλα φτύνοντας μόνο τα μεγαλύτερα 

οστά στο πιάτο, κι εσύ γελούσες πίνοντας, βάζοντάς μου πιοτό, και με αγκά-

λιαζες από τους ώμους — αυτό με έκανε να ντρέπομαι μπρος στους χωριανούς 

που υψώναν τα ποτήρια και όλο κερνούσαν: 

«Κρασί στον Αρίστο, γεια σου παλλήκαρε!» γυναίκες άντρες οι πάντες για 

σένα. Και εμένα μου λέγαν κατόπιν σοβαρά: 

«Λεωνίδα μη μας ξεχνάς». 

«Μην ξεχνάς την πατρίδα σου». 

«Μην ξεχνάς το αίμα σου». 

«Το αίμα Λεωνίδα το αίμα». 

«Να γράψεις για μας Λεωνίδα». 

Μα τι ήθελαν από μένα; Γιατί με μισούσαν; Γιατί αγαπούσαν τόσο τον Αρίστο; 

Οι γερόντοι, οι περισσότεροι ήταν παλιοί αντάρτες, ανταρτοχώρι το λέγαν το 

χωριό μας, και οι νεότεροι ήταν όλοι σχεδόν αριστεροί ή τέλος πάντων δημο-

κρατικοί, γιοι και εγγόνια αριστερών, κι ο παππούς μου κομμουνιστής ήταν, 

κι ο πατέρας μου ο γιατρός τους είχε ευργετήσει, κι ως που φύγαμε τους 

γιατροπόρευε σχεδόν τζάμπα. Όλα στην μικρή μας πόλη, ό,τι άξιζε, το Δημαρ-

χείο, το νοσοκομείο, η Μητρόπολη, το σχολείο, το Πνευματικό Κέντρο, οι κρήνες 

και η πλατεία, όλα με ευεργεσίες της οικογένειάς μου είχαν χτιστεί από παλιά, 

και ο πατέρας μου μετά τη Δικτατορία είχε σηκωθεί ένα πρωί, είχε πάει στον 

συμβολαιογράφο και τους είχε χαρίσει τα χωράφια που δουλεύανε κολλήγοι 

πάππου προς πάππου, πάππου προς πάππου ιδιοκτησία του σογιού μου από 

τα χρόνια των Τούρκων και βάλε. 

Ο παππούς του Αρίστου είχε σκοτώσει ή βασανίσει με τους Ταγματασφα-

λίτες και μετά με τους Κυβερνητικούς κάμποσους δικούς όλων εδώ μέσα, κι ο 

πατέρας του ο ρουφιάνος τούς είχε ρουφιανέψει την εποχή της δικτατορίας 

κι ως τα στερνά, κι ο Αρίστος ο ίδιος, από μικρός, τσογλάνι και φασιστάκι 

ήτανε. Γιατί τον αγαπούσαν τόσο; — επιτέλους τι ήθελαν από μένα; 

Ήπια κάμποσο ακόμα και λέω στον εαυτό μου: “Αγόρι μου, ψηλά το κεφάλι. 

Έχεις περάσει πολλά. Δεν είσαι πια μικρούλης. Είδες κι έκανες τόσα. Ταξίδεψες 

σε τέσσερις ηπείρους. Διάβασες τόσα. Νύχτες, μέρες, με ανθρώπους ακριβούς. 

Δεν μπορούν να σε γονατίσουν”. Ένιωσα την ελευθερία σαν ον πάνω και μέ-

σα μου. Εσύ ήσουν απλά αρειμάνιος. 

«Καλά, λοιπόν», σου ψιθύρισα στ’ αφτί, «θέλεις ακόμα μια φορά να με ξε-

βρακώσεις μπροστά σε όλους όπως τότε, παιδιά, και να με φτύσεις κατάμου-

τρα. Εντάξει». 

Και σηκώθηκα. Κοίταξα περιμετρικά τους χωριανούς, δικούς και πάντα ξέ-

νους, απλούς και καλούς ανθρώπους. 

«Αγαπητοί χωριανοί», είπα. «Επειδή όλο μου λέτε πως σας τρώει η αγωνία 

μη σας ξεχάσω, σκέφτηκα να σας πω ένα ποίημα, την Αρκούδα, κάποιου με-

γάλου ποιητή μας. Έτσι, για να διασκεδάσετε, να πάνε κάτω ευκολότερα τα 

σουβλάκια. Ξέρετε τι λένε για το σόι μου: Ότι είναι αρκουδόσογο. Θα πω λοιπόν 

αυτό το ποίημα στη μνήμη του παππού μου, που οι πιο γέροι εδώ γύρω τον 
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θυμούνται καλά, φαντάζομαι. Κι οι νεότεροι όλο κάτι θα έχουν ακούσει γι’ 

αυτόνε». 

Και είπα με φωνή στεντόρεια, μόνο λίγο ένρινη νομίζω, την Ιερά Οδό του 

Άγγελου Σικελιανού, που αγαπούσα να την απαγγέλλω κάποτε-κάποτε σε βα-

ριές βραδιές μπροστά στους φίλους, και που τη λέγαμε Η αρκούδα. Μα επει-

δή δεν τη θυμόμουν τέλεια μες στο μεθύσι μου, κι επειδή έτσι μου φάνηκε ότι 

ταίριαζε εδώ, όχι τα λόγια τα ευγενικά του ποιητή, αυτοσχεδίαζα εν προχεί-

ρω κι έλεγα ό,τι μου ’ρχόταν — σιγά μην έχουν διαβάσει ποτέ την Ιερά Οδό, 

σκεφτόμουν περιφρονητικά, δεν ξέρουν ούτε καν πως υπήρξε κάποτε ο ποιητής 

και υπάρχει πάντα. Κι έλεγα περίπου τούτα: 

 

Σήμερα, Κυριακή πρωί, ξύπνησα με κεφάλι-τούβλο. 

Χτες ήπια ένα ξινόκρασο κι έγινα χάλια, 

και μετά είχα πάει στην Ηρώ αλλά μου ’κλεισε την πόρτα 

φωνάζοντάς με αλήτη και σερνική πουτάνα 

που τριγυρνώ με τα τσουλάκια μέρα-νύχτα 

και μόνο όταν μεθάω και με πιάνει η μελαγχολία τη θυμούμαι. 

 

Βγήκα λοιπόν από το χωριό να πάρω λίγο αέρα, 

πήγαινα τρεκλίζοντας στη δημοσιά κατά τη βρύση 

που τηνε λένε «Της Ψυχής», γιατί μετά τον Εμφύλιο 

σφάξανε οι Χίτες στις πλάκες της ένα παλληκάρι, 

το σύραν από το σπίτι του εκεί, το βασανίζαν 

κι από τους χωριανούς δεν βρέθηκε ένας να το βοηθήσει, 

αλλά είχανε πάει όλοι στην Μητρόπολη γιατί ήταν Κυριακή, 

κάνανε πως δεν ξέρουν τίποτα, ώσπου οι δωσίλογοι 

του κόψαν το κεφάλι, το φέραν στην πλατεία, 

το καρφώσαν στον μεγάλο πλάτανο, 

τους βάλαν να το φτύσουν, και τώρα λένε πως το μεσημέρι 

βγαίνει η ψυχή του από τα πηγάδια 

όπου έρευσε το αίμα, και ζητάει δικαιοσύνη. 

 

Τότε είδα να ’ρχεται από πέρα ένας τύπος με δυο αρκούδες. 

Ήταν μια πελώρια θηλυκιά με το μικρό της 

κι οι δυο δεμένες με αλυσίδες απ’ την τρυπημένη μύτη, 

κάπου-κάπου η μάνα κοιτούσε το μικρό της 

και μούγκριζε σιγανά, θρηνώντας τη σκλαβιά τους. 

Έτσι στάθηκα χαζεύοντας το θέαμα, ώσπου 

έρχεται κοντά το τρίο κι ο αρκουδιάρης λέει: 

«Ρε φίλε, από δω πάνε για το χωριό; Έχετε κάνα συνεργείο; 

Μου χάλασε το αμάξι, ερχόμουν με τα ζώα για διαφήμιση, 

να κοπιάσετε όλοι στο τσίρκο να μας δείτε. 

Έλα ρε μάγκα, κράτα λίγο τις αλυσίδες, 
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να πάω στη βρύση να πιω λίγο νερό, 

μη φοβάσαι, είναι ήμερες, αλλ’ άμα πάει να κουνηθεί η μεγάλη, 

τράβα τον χαλκά στο μικρό και θα ημερέψει». 

Και, για να μου δείξει, τράβηξε τον χαλκά στο αρκουδάκι, 

κι εκείνο έσκουξε, η μυτούλα του ήταν ματωμένη, 

κι η μάνα μούγκρισε σαν να πόνεσε η ίδια, και κοίταζε 

με τα πυρά της μάτια, ανήμπορη να το βοηθήσει. 

Κρατούσα σαν χαζός τις αλυσίδες, 

είχα μεγάλη θλίψη μέσα μου για όλα, 

για μένα, την Ηρώ, για τα τσουλάκια και για τις αρκούδες, 

μάλλον θα ’τανε ακόμα το μεθύσι, γιατί σκεφτόμουν σαν μαλάκας: 

“Αχ! θα ’ρθει άραγες ποτέ η ώρα που η ψυχή του αρκουδιάρη, 

και της αρκούδας, κι η ψυχή μου που μυημένη τηνε κράζω, 

θα φιλιωθούν και θα τελειώσει αυτό το γαμημένο τσίρκο;” 

 

Ξάφνου, ενώ είχε μπλοκάρει ο νους μου στο αν θα ’ρθει ή ώρα, 

ακούστηκε η καμπάνα να καλεί στη λειτουργία. 

Τι έγινε τότε, τι διάολο είχε μέσα το σκατόκρασο, 

μου φάνηκε είδα δίπλα μου τον σκοτωμένο νεαρό ακέφαλο, 

μου έγνεφε φιλικά κι έδειχνε τον χαλκά στη μύτη της αρκούδας 

που έκλεινε με ένα κλιπ, κι εκείνη τριβόταν πάνω του 

μουρμουρίζοντας με αγάπη, και, τ’ ορκίζομαι, 

δεν ήμουν εγώ που πάτησα τα κλιπ και λευτερώθηκαν οι αρκούδες. 

Είχα παραλύσει, κοίταζα το θεριό 

να ξεσκίζει σαν κουρέλι σε δυο λεφτά τον αρκουδιάρη, 

μετά να τρέχει κατά το χωριό πότε όρθιο πότε στα τέσσερα, 

με το παλληκάρι ακέφαλο στο πλάι να τ’ οδηγάει, 

ύστερα, τι να πω; Τα γράψαν οι εφημερίδες, 

μπήκαν στην τιγκαρισμένη Μητρόπολη κι έγινε ό,τι έγινε. 

Στεκόμουν άπραγος με το αρκουδάκι που τριβόταν στα πόδια μου, 

ώσπου επιστρέφει η αρκούδα μες στα αίματα των χωριανών μου, 

με τον νεαρό που είχε τώρα το κεφάλι του στη θέση του. 

Κοιταζόμασταν έτσι για ώρα, το παλληκάρι, 

η μάνα-αρκούδα μες στο αίμα, το αρκουδάκι, 

κι η ψυχή μου που μυημένη τηνε λέω, 

και νομίζω είχα αποχαζέψει, γιατί δεν σκεφτόμουν τίποτα. 

 

Μετά οι τρεις τους μου γνέψαν φιλικά και φύγαν 

παρέα για το βουνό, ο νέος φωτεινός κι ωραίος, 

η αρκούδα και το μικρό της αρκουδάκι, 

κι εγώ ξεμέθυσα για τα καλά επιτέλους 

και τράβηξα για το χωριό να βρω την Ηρώ, 

που ευτυχώς δεν πάει ποτέ στην εκκλησία.  
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Στην αρχή δεν είχε σταματήσει η κίνηση. Μίλαγαν μεταξύ τους, γελούσαν 

και με έδειχναν, έβλεπα εκείνο το γνωστό στα πρόσωπα, τον χλευασμό γι’ αυτό 

που είμαι, για τους γονιούς μου και την Ελλάδα τους, για τον παππού μου. 

Όχι για τους προγόνους μου τους κοτζαμπάσηδες κι αρματολούς, αυτούς τους 

φοβούνταν, μπορεί μάλιστα και να τους αγαπούσαν. Μετά έπαψαν οι ομιλίες, 

πάγωσαν τα πρόσωπα. Τσιμουδιά στην πλατεία μπρος στην ταβέρνα με τα 

πλαστικά τραπέζια, και στα πεζούλια κάτω από τον πλάτανο. 

Απάγγελλα ορθός καταντικρύ σου, με κοίταζες σε κοίταζα, ήσουν σοβαρός. 

Χρωμάτιζα μερικούς στίχους, άλλους αν και κορυφώσεις τούς πρόφερα ψό-

φια, ό,τι μου ’ρχόταν έλεγα. 

Ποιος νοιάζεται, σκεφτόμουν με περιφρόνηση για τους πάντες. Τι 

καταλαβαίνουν αυτά τα βλαχαδερά και τι με νοιάζει. Θα με λουστούνε με το 

ζόρι όπως τους παππούδες μου, όλους εκείνους τους μουστακαλήδες που είχαν 

τους χωριανούς ωσάν κοπάδι τους, και τους πηγαίναν με τον βούρδουλα, και 

τους ξεζούμιζαν, και τους πηδούσαν θυγατέρες και γιους — όλοι εδώ πέρα είναι 

λίγο-πολύ μπάσταρδα φύτρα από το σπέρμα των προγόνων μου. Μπορείς να 

τους κάνεις ό,τι θες αρκεί να σε φοβούνται. Μπορείς να πεις οτιδήποτε, 

αγόρι μου, και να μην υψωθεί φωνή. Έτσι είναι πάντα ο περίφημος λαός. 

Έφτασα λοιπόν στον τελευταίο στίχο και σώπασα αλλά δεν κάθισα. Περί-

μενα έτσι όρθιος μες στη βουβαμάρα τους, μες στην κατάπληξή τους, ατενί-

ζοντας τα φοβισμένα μούτρα τους επιτέλους νικητής μετά μια ολόκληρη παιδική 

ζωή που την πέρασα με χαμηλό το βλέμμα, κοίταζα κι εσένα σοβαρό, περίμενα, 

αφουγκραζόμουν και δεν μπορούσα να καθίσω, είχα παγιδευτεί στο κάστρο 

του θριάμβου μου, δεν είχα τρόπο να το αφήσω όλο τούτο, να τελειώσει, να 

πάει στο καλό, να κάτσω κάτω ώστε να ξαναρχίσουν έστω και μουδιασμένα 

οι συζητήσεις, περίμενα και μετά σηκώθηκες ήρεμα, με πήρες από το χέρι και με 

έσυρες στον πλάτανο, κάτω ακριβώς από το πελώριο κλαρί όπου είχαν 

κρεμάσει το κεφάλι του παππού μου. 

Αν τράκαρα με τη μηχανή στην Εθνική και δεν ψοφούσα αμέσως, θα ήταν 

ευκολότερο να το πω. Ερχόταν σιωπή από παντού, κύματα μαύρου σκάζοντας 

διαδοχικά απάνω μας, κι εσύ ταχτοποίησες προσεχτικά τα μέλη μου, κατόπιν 

πήγες κι έφερες το μπουκάλι το κρασί από το τραπέζι μας μαζί και το ποτήρι, 

γιόμιζες, τίναζες πάνω μου ποτηριές. Παντού σε ό,τι ήμουν, στο κεφάλι σαν 

σε σφαχτό, στο πρόσωπο τυφλώνοντάς με, στο στήθος και στα πόδια. 

Πέρασε ένα λεπτό έτσι; χίλια; ούτε που ξέρω, στεκόμουν δίχως σάλεμα, 

ωσπου κάποτε ξέσπασε ένα βουητό, καρέκλες, τραπέζια ναυαγούσαν, πέφταν 

πιάτα, πιρουνομάχαιρα, γυαλικά και τσακίζονταν, όλοι σηκώνονταν και μας 

τριγυρίζαν με κραυγές δίχως ποιόν, τσιριχτά, ουρλιαχτά και μουγκρητά, μου 

πέταγε ο καθένας το κρασί στα μούτρα, στο στήθος και στα πόδια, την μπίρα, 

το ρακί, ούζο, ό,τι κι αν έπινε ο καθένας, κατακαίγονταν τα μάτια μου, 

κύλαγε το οινόπνευμα στο κορμί μου, το τσουρούφλιζε και γύρναγε στη γη 

απ’ όπου φύτρωσαν κάποτε τα πάντα. Άντρες, γυναίκες, νέοι, γέροι κούτσα-
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κούτσα, και τα μικρά παιδιά που δεν είχαν τίποτα φέρναν νερό από τη βρύση 

και μου το ρίχναν με τα ποτηράκια τους — αυτό τουλάχιστον με δρόσιζε. 

Τούτο γινόταν. Κι από την πρώτη ποτηριά των χωριανών μας, Αρίστο, πέ-

ταξες μακριά την καράφα και το ποτήρι, με αγκάλιασες σφιχτά, μάγουλο κολ-

λημένο στο μάγουλό μου, τα πρόσωπά μας αντικρύ στον κόσμο, και δεχόσουν 

μαζί μου το κρασί, το ούζο, το ρακί, το νεράκι των παιδιών, όλο εκείνο που 

έβγαινε μες από την ψυχή του λαού μας Αρίστο και τις αιώνιες μέρες. 

Κι όπως άρχισε το πράμα, το ίδιο ξαφνικά τελειώσαν τα πιοτά, ό,τι έρεε, 

ό,τι ποτάμιζε και άφριζε, νόμιζα ότι τώρα θα πέφταν πάνω μου να με απο-

τελειώσουν, πως θα με κρεμούσαν κι εμένα στο κλαρί του παππού, μα πάψαν 

μαχαίρι τα ουρλιαχτά, έγινε γαλήνη, πήραν να φεύγουν προς όλους τους 

γύρω δρόμους, και μόνο η κυρά-Μάρω βγήκε κι έφτιαχνε τα τραπέζια ήσυχα 

και σκούπιζε τα σπασμένα χωρίς να μας κοιτάζει, σαν να μην είχε γίνει στο 

μαγαζί της και στην πλατεία τίποτα. 

Για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν είχα λέξεις στο στόμα και στον νου μου, 

μονάχα εικόνες που έπαιζαν μέσα μου και στα μάτια μου μια γιορτή. Ήταν 

νύχτα, άπνοια, άστρα ανθίζαν υψηλά και φώτα στα σπίτια για του χωριού το 

μέγα πανηγύρι. Είχα γαλήνη στην καρδιά μου. Υπήρχε η δικαιοσύνη, μια κα-

θιέρωση αγαλμάτων. Ο φθόνος μου για σε Αρίστο ήταν πάντα κάτι: Ιλαρία 

του φόβου και της αγάπης. Έπρεπε να σε υπομείνω και τώρα όπως πάντα. 

Στεκόμουν έτσι στάζοντας αλκοόλ κάτω από το μεγάλο πλατανόκλαδο κι εσύ 

γονάτισες μπροστά μου, έσκυψες το κεφάλι, δεν έβλεπα τα μάτια σου. Δεν 

ένιωθα τα πόδια μου, δεν παρήγαγε τίποτα η καρδιά μου ούτε συναισθήματα 

ούτε φόβο ούτε πίκρα ούτε αναφορές — τίποτα. Μόνο ο νους μου τις 

καθαρές έννοιες. 

Είμαι παιδί κάθε ανθρώπινου Διαφωτισμού: του ορθού Λόγου. 

Αλλά τώρα επιθυμούσα τη θυσία — τον σταυρωμό. 

Ο πόνος, η θλίψη, η οργή, δουλεύουν τα νημάτιά τους και στο τελευταίο 

κύτταρο του ανθρώπινου κορμιού· μακάρι τα ζώα να είναι αγνά, να μη σκέ-

φτονται, να μην έχουν ψυχή και να μην υποφέρουν, έτσι συλλογιζόμουν. Αλλά 

ήξερα ότι και τα ζώα και τα φυτά γνωρίζουν τη θλίψη και τον σπαραγμό. Η 

φύση είναι ενιαία και καθόλου παρηγορητική. Παρακαλούσα μέσα μου να με 

σκοτώσεις Αρίστο, τώρα, κάτω από το κλαδί του παππού. 

Όμως εσύ ήσουν μπρος μου γονατιστός με σκυμμένο κεφάλι σαν προσκυ-

νώντας. Κανείς στην πλατεία και στους λαμπροφορεμένους δρόμους γύρω, 

κανείς στα παράθυρα, όμως κάπου πέρα οχλαγωγή, σαν να γκρεμιζόταν ή να 

μετακόμιζε συνθέμελη η μικρή μας πόλη. Κραυγές, σφυριξιές, βλαστήμιες, 

μουγκρητό φορτηγών και τραχτεριών. Η πατρίδα μας είναι αυτή Αρίστο, τούτα 

τα βουνά, η πεδιάδα και η θάλασσα. Λαχταρούσα τη θυσία. Κι έτσι πέρασε 

χρόνος που δεν τον αισθανόμουν διότι ήμουν στην καρδιά τού Είναι, το οποίο 

δεν μερίζεται, δεν αριθμείται, δεν ολοκληρώνεται ποτέ και είναι κλειστό, δεν 

πάσχει και δεν θριαμβεύει, δεν έχει συνείδηση ούτε αλογία, δεν συγκλίνει 

προς κανενός είδους ουσία ούτε αποκλίνει από τον εαυτό του για χάρη καμιάς 
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ασάφειας, σαφήνειας ή ηθικής — απολυτότητα της Φύσης, του Λόγου και του 

χαλασμού, τύμπανο που ηχεί μέσα στο δάσος καθώς πέφτει πάνω του το 

χαλάζι, και ένα παιδί-ψαράς που ψαρεύει μονάχο στη θάλασσα. Επιθυμούσα 

να με σκοτώσεις. 

Όμως, δεν επιτελέστηκε ακόμη η θυσία μου. Ο χρόνος πέρασε, ο χρόνος 

ανορθώθηκε σαν φίδι παλεύοντας με αιλουροειδές, ο χρόνος διασαφηνίστηκε. 

Και, κάποτε, σηκώθηκες και με πήρες από το χέρι. Ενώ με οδηγούσες μες από 

τον κεντρικό δρόμο στο αρχοντικό του σογιού μου όπου είχα αυξηθεί και 

υπάρξει ως τα 18 μα που δεν ήταν πάρα η υπεροψία μου μετουσιωμένη πέ-

τρινη με βαριά παράθυρα και ασήμι μέσα και χρυσάφι· ήξερα πως είχε έρθει 

η ώρα μου. 

Δεν μπορούσα να σου εναντιωθώ σε τίποτα — ήμουν και τώρα όπως πά-

ντοτε παιδί ο σκλάβος σου, αρκουδάκι σου, πλώρη καραβιού σου όπου παίζεις 

χαρτιά ή αναστενάζεις ώρες αργίας και σαγήνης στα πέλαγα, διολισθαίνουσα 

της ατμομηχανής σου, καταβάθος διαδήλωση της ανωτερότητας της υποταγής 

της Ιστορίας σου ως λαός έναντι της Ιστορίας μου ως εξουσία, και εντέλει 

υπάτη στη μουσική του τόπου μας, γιατί η διάρκεια επιτελείται μες στη μελωδία 

άψυχων και έμψυχων. Έτσι είναι η φύση. 

Δεξιά κι αριστερά στον δρόμο τώρα άξαφνα οι χωριανοί «Ζήτω ο Αρίστος» 

επευφημούσαν καθώς πηγαίναμε, σέρνοντάς με εσύ σαν δορύκτητο δούλο σου. 

Και εμένα με αποδοκίμαζαν: 

«Ουουου το παιδί του πατέρα του». 

«Ουουου το εγγόνι του παππού του». 

«Ουουου το δισεγγόνι των Παλαιών». 

Και με πήγαινες σαν με το σκοινί στον λαιμό μου για σφάξιμο, εγώ αρνί 

αμουνούχιστο ούτε καν μουνουχάρικο. 

«Εύγε παλληκάρι», σου λέγαν. 

«Έχουμε εσένα Αρίστο δεν φοβόμαστε». 

«Εσύ Αρίστο είμαστε εμείς και θα γδικιωθείς για ελόγου μας, για τα πα-

λαιά και για τα στον αιώνα τον άπαντα». 

«Αρίστο θα σκοτώσεις για μας και θα πεθάνεις μα θα αναστηθείς». 

Ήταν ένα λάθος σκεφτόμουν γιατί ήμουν πάντοτε λόγος και λέξη εγώ μι-

κρούλης. Δεν υπέφερα καν. Απλά πονούσα και η ψυχή γινόταν σκέτο κρέας. 

Πόσο τους σιχαινόμουν όλους αυτούς, πόσο σε μισούσα. Αν με έφτυνες μέσα 

στην πλατεία όπως παλιά αντί να με κρασώσεις, κι αν είχαν περάσει μετά 

ένας-ένας οι χωριανοί να με φτύσουν κι αυτοί, όπως τότε που ο παππούς σου 

και οι δωσίλογοι είχαν αναγκάσει όλους τους χωριανούς από 15 και πάνω να 

περάσουν μπρος από τον πλάτανο να φτύσουν το κομμένο κεφάλι του παππού 

μου αν αν αν. Τότε θα είχε το πράγμα μια λογική, μια σχεδόν ευπρέπεια, θα 

σκουπιζόμουν και θα έφευγα για την Αθήνα γελώντας απελευθερωμένος από 

κάθε ελληνική Ιστορία και, κατά πάσα πιθανότητα, θα σε ξεχνούσα έκτοτε. 

Ο Λόγος είναι μια φωτιά στα ύφαλα πλοίου στο κέντρο του ωκεανού. Έτσι, 

ανάμεσα σε δυο σειρές χειροκροτητών σου και δολοφόνων μου, φτάσαμε στο 
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σπίτι μου. Είδα ότι η πόρτα ήταν σπασμένη. Μπήκαμε μέσα. Με έσπρωξες με 

τόση βία ώστε σωριάστηκα στο δάπεδο. 

 Με σήκωσες όμως αμέσως ευγενικά. Εγώ πάντως, το λέω αλήθεια, αυτό 

δεν το είχα θελήσει. Όλα ήταν λίμπα στο τρίπατο αρχοντικό λες κι είχε περάσει 

από δω ορδή βαρβάρων. Κάδρα προγόνων φορεμένα στα λαμπατέρ. Οι ασημο-

πιστόλες από την Επανάσταση του ’21 και τα φλωροκαπνισμένα σπαθιά τα 

δαμασκιά σπασμένα στα δύο. Βυζαντινές περγαμηνές στορημένες, τετραβάγ-

γελα του 10ου και του 14ου αιώνα, βιβλία διακοσίων ή τριακοσίων χρόνων 

δεμένα με δέρματα αλόγου, καμήλας και έμβρυου αρνιού ξεσκισμένα, χειρό-

γραφα και χρεόγραφα τετρακοσίων χρόνων με υπογραφές πατριαρχών και 

τουράδες σουλτάνων, με πράξεις πασάδων δύο και τριών ιππουρίδων, νοτα-

ρίων, καδήδων, αρχιεπισκόπων και προεστών που δήλωναν ιστορίες, αφηγή-

σεις, διαταγές, παραδόσεις περιουσιών και απώλεια, όλα συντελεσμένα ως 

ουσία της πτώσης σε ξεσκλίδια. Λάμπες φαρφούρι και αρνουβό σε αποσπά-

σματα όπου στον σωρό τους έλαμπαν ψηφίδες ελέους και θλίψης. Πολεμι-

στές, κόρες και λέοντες από μπρούντζο, αλπακά, ασήμι και πορσελάνη στο 

πάτωμα μες σε λίμνες ούρων και κοπράνων. Θηρία και ζώα από δέκα πολύ-

τιμα υλικά και από μεταξωτό χαρτί της Γιαπωνίας και της Κίνας να αιωρούνται 

κρατημένα από τις ούγιες του θανάτου και της εκδίκησης. Στρατιωτικές στολές, 

βελάδες, σμόκιν, κοστούμια, τουαλέτες παρισινές, δαντελωτά εσώρουχα και 

γούνες, παράσημα, μες στην ουσίωση του ελέους και της μετάνοιας που είναι 

ο βανδαλισμός. Πίνακες ζωγραφικής Ελλήνων του 19ου, του Μεσοπολέμου, 

και ξένων του ιμπρεσσιονισμού πολλών εκατομμυρίων ευρώ μαχαιρωμένους. 

Τα κρεβάτια με τους γαλάζιους και τους βυσσινιούς ουρανούς αναποδογυρι-

σμένα στις κάμαρες. Στις τουαλέτες τα ρόδινα μάρμαρα κι οι καθρέφτες βαμ-

μένα με μαύρο και κόκκινο σπρέι. Στη μέση του μεγάλου σαλονιού το πιάνο 

κομμένο στα δύο με αλυσοπρίονο. 

 

Και δεκαοχτώ τόνοι στάρι, εννιά κριθάρι, τρεις καλαμπόκι, έξι διάφορα 

όσπρια και περίπου από είκοσι τόνοι κρασί και λάδι, όλη η αποθήκη του 

συνεταιρισμού του χωριού και όλων των σπιτιών τα αποθέματα, ήταν χυ-

μένα ανάκατα στα μεγάλα υπόγεια, τα κελάρια και οι αποθήκες πίσω από 

το σπίτι πλημμύρα, από τρία βόδια, πρόβατα και γίδια σφαγμένα θυσία 

μες στην αυλή, τα είχαν κουβαλήσει όλα αυτά όσο ήμουν στην πλατεία οι 

χωριανοί με τα τραχτέρια, με τα φορτηγα, ξεχρέωμα δύο χιλιάδων χρόνων 

πείνας σας Αρίστο, δύο χιλιάδων χρόνων ελεημοσύνης του σογιού μου που 

σας κρατούσαν ζωντανούς και σας καταλήστευαν. 

 

Στάθηκα στο καθιστικό να σκεφτώ γιατί είχα περιοριστεί εκτός του Λόγου και 

των πολλών πιθανοτήτων του. Έπλεα στα συντρίμμια. «Για να λέμε την αλή-θεια 

δεν λυπάμαι καθόλου», σου είπα. Ο καναπές με τις χρυσωμένες σφίγγες ήταν 

τσεκουρωμένος. Ένας σάλος ομοιαζόταν στον νου μου διαφημίζοντας αλκοόλ 

και ναρκωτικά. Νοιαζόμουν για τον κόσμο. Όλα τα κυανά και τα ιώδη δεν θα 
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έφταναν να παρηγορήσουν τον πόνο μου. Ήμουν όμως νηφάλιος ως είθισται 

σε ζώα θυσίας. 

«Αρίστο», είπα κάπως βαρύγδουπα εντούτοις απολύτως φυσικά, «σε μι-

σούσα και σε ζήλευα και σε επιθυμούσα για φίλο από πάντα γιατί είσαι μοίρα 

της ιστορίας μου και επίσης γενικά παλληκάρι, ενώ εγώ για να λέμε την αλή-

θεια είμαι πολύ πιο καλό κι έξυπνο παιδί. Εσύ βέβαια με αγαπούσες κατά βάθος 

το ξέρω και ήθελες από μένα μια παιδική ανάγκη σου που ήταν η φωνή μου 

ζεστή να σου μιλά αλλά δεν ήξερες πώς να τη ζητήσεις. Οι ορμόνες δεν χρη-

σιμεύουν στην αγάπη παρά ελάχιστα. Είναι όμως βασικό υλικό για την επιβολή. 

Έχω τώρα κάπως παράπονο που οι χωριανοί μας χάλασαν κι έχεσαν το σπίτι 

του μπαμπά. Βέβαια καταλαβαίνω τους προγόνους μου, ό,τι σας έκαναν, και 

τα ίδια θα έκανα κι εγώ αν ήμουν σαν αυτούς κι όχι του πατέρα μου, της μά-

νας μου, του παππού μου. Θα σας τσάκιζα, θα σας έπαιρνα τις μικρές σας 

περιουσίες και θα σας πηδούσα θυγατέρες και γιους. Αλλά όχι, είμαι παιδί 

των γονέων μου και του παππού μου. Οπότε, σου παραδίνω τον εαυτό μου 

να τον κάνεις ό,τι θέλεις». 

Αυτά είπα. Γεννήθηκε ξάφνου πολλή γαλήνη μέσα μου. Καθάρισες από τα 

συντρίμμια ένα μέρος του παχιού χαλιού στη μέση της αίθουσας. Κάθισες, με 

κάλεσες με ένα νεύμα. Κάθισα κι εγώ όπως κι εσύ σταυροπόδι, αντικριστά 

σου. Έβγαλες το μαχαίρι. Κουβαλούσες πάντα από μικρός αυτό το σπαστό 

μαχαίρι στη ζώνη σου, ένα στιλέτο μακρύ σαν παλάμη. Σκέφτηκα ότι τώρα 

θα πεθάνω. Δεν λυπόμουν καθόλου, δεν ένιωθα τίποτα, μόνο μια αραιή θλίψη 

για πράγματα μέσα μου δίχως πρόσωπο, και πέρα απ’ αυτή μονάχα κάτι σαν 

ανακούφιση. Εσύ όμως απόθεσες το μαχαίρι ανάμεσά μας και είπες: 

«Είμαστε δίδυμοι». 

Έβαλες δίπλα στο μαχαίρι ένα μπουκάλι ρακί που είχες πάρει από την 

κυρά-Μάρω. Δεν μιλήσαμε καθόλου στο εξής. Πίναμε διαδοχικά από το μπου-

κάλι. Κοιταζόμασταν στα μάτια. Η γαλήνη πλούτισε μες στην καρδία μου κι 

έγινε τρικυμία. Κρατιόμουν στον αφρό αυτής της θάλασσας γιατί από κάτω ήταν 

σμέρνες και καρχαρίες. Ανορθωνόσουν στο χαλασμένο σπίτι παράγοντας με 

επιμέλεια δόντια στο στόμα μου. Αίμα και ανάγκη κυλινδρώνονταν στο ελαιο-

τριβείο σου με τα πελώρια λιθάρια και το λάδι να ρέει με λαμπρότητα φωτός. 

Είχαμε το πνεύμα μας ανοιγμένο προς τη διαύγεια. Δεν μπορώ να πω άλλο 

ότι εγένετο μεσημέρι μες στη νύχτα. 

Δεν ήμουν καθόλου μεθυσμένος. Δεν είχα άλλη πια καταφυγή από σένα. 

Πριν τα μεσάνυχτα με πήρες και βγήκαμε από το χαλασμένο αρχοντικό. Δεξιά 

κι αριστερά στον κεντρικό δρόμο όλο το χωριό, γυναίκες άντρες παιδιά γριές 

γερόντοι. Σάλεμα σαν μας είδαν, βουβός ταραγμός επειδή δεν με είχες σκο-

τώσει. 

Στάθηκες μες στη νύχτα, κάτω από τα φώτα και τις γιρλάντες του πανηγυ-

ριού, στην αρχή αυτής της καταβόθρας που σχημάτιζαν οι δυο παρατάξεις 

του λαού, αριστερά και δεξιά του κεντρικού δρόμου. Πέταξες μπρος τους το 

μαχαίρι και παίρνοντάς με από το χέρι βαδίσαμε ανάμεσά τους. Στην αρχή 
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κατάπληξη, κάτι σαν άβυσσος τρόμου που τη νιώθεις στο σάλεμα, στον αέρα 

και στην άλω της μάζας, μετά φωνές που γίνονταν ουρλιαχτά. Όλοι, ο ένας, 

ο καθένας, οι πολλοί μαζί, το σύνολο: 

Αρίστο. 

Ρουφιάνε. 

Δωσίλογε. 

Προδότη της πατρίδας. 

Όλα τα ζώα της νύχτας και όλα τ’ αγκάθια των βάτων κι όλα τα παλιούρια 

του βουνού κι όλα τα δόντια της θάλασσας να πέσουν στο κορμί σου. 

Ουαί ότι επρόδωσες τον λαό σου. 

Ουαί ότι επαραδόθηκες στον τύραννο αντί να τον σφάξεις. 

Και σου πετούσαν ό,τι έβρισκαν γύρω τους, πράγματα από τους πάγκους 

των μικροπωλητών, αυγά και πατσές από τα μαγαζιά, γέροι, γυναίκες, νέοι. Και 

μόνο τα μικρά αγοράκια, που δεν είχαν τίποτ’ άλλο, σου ρίχναν τα αρ-

κουδάκια τους, και τα κοριτσάκια τις κούκλες τους. Και σε μένα φώναζαν όλοι: 

«Ζήτω το παλληκάρι. Εύγε το παιδί του χωριού μας. Ανάστησες τη δόξα 

των προγόνων μας. Βάστηξες τις Θερμοπύλες, το Χάνι της Γραβιάς, και θυ-

σιάστηκες για μας. Λεωνίδα, γιε του πατέρα σου, εγγονέ του παππού σου, βλα-

στάρι των Παλαιών. Νίκησες το θεριό». 

Και μου έριχναν στο κεφάλι άνθη, με έρραιναν με αρώματα, με ροδοπέτα-

λα, σωρούς λουλούδια και κλαδάκια μυρτιάς και δάφνης που τα είχαν ετοι-

μάσει για το πανηγύρι του Άι-Γιώργη. 

Αλλά εσύ Αρίστο προχωρούσες μπροστά. Χαιρόμουν που σε βρίζαν και σε 

χτυπούσαν. Επιτέλους να σε βασανίζει ο λαός μας σε τούτο τον δρόμο όπου 

περπάτησα τόσες φορές υποτελής ένα μέτρο πίσω σου πάντα σκυμμένος. Η 

χαιρεκακία μου σαλαγούσε σε ανθισμένα χωράφια τη θλίψη μου για την κα-

τάντια σου. Πόσο σε μισούσα! Πόσο ήθελα να σε αγκαλιάσω όπως εμένα εσύ 

όταν με κράσωναν στην πλατεία οι χωριανοί και να σε προστατέψω ή να συ-

νυπομείνω το χρέος. Αλλά όχι, γιατί εσύ ήσουν ο γενναίος και πάντα εγώ ο 

δειλός. Εγώ αθώος κι εσύ ένοχος. Βαδίζαμε μες στη χαλαλοή. 

Κι έτσι, ντροπιασμένος εσύ, εγώ μες στα μύρα, με οδήγησες στο σπίτι σου. 

Πρώτη φορά ερχόμουν στο πατρικό σου, β ε β α ί ω ς, όπως κι εσύ χτες 

πρώτη στο δικό μου. Φτωχό σπίτι, κοντά στο δικό μου το τρίπατο με τις σκα-

λισμένες πέτρες, με τα χρωματιστά γυαλιά στα σαχνισιά. Η μάνα σου η κυρία 

Ελένη, μου είπε μόλις μας είδε — σε μένα με τα ροδοπέταλα τον μυρωμένο, 

όχι στον μοναχογιό της που έσταζαν τα αίματά του: 

«Ω, παιδάκι μου, τι σου ’κάναν!» 

Μόνο, σε πήρε και σε έπλυνε όπως-όπως. Και μας έφερε πετσέτες, βρακιά 

δικά σου, εσώρουχα και πουκάμισα. Στο καθιστικό κάθισα φρόνιμα σαν καλό 

παιδί με τα χέρια στα γόνατα. Ήτανε όλοι εκεί, η μόνη οικογένεια του χωριού 

που δεν είχε πάει στον βανδαλισμό του σπιτιού μου, ούτε ήρθε στην πλατεία και 

στον κεντρικό δρόμο να με δει κοντά σου, να με κρασώσει, να μας επευφημί-

σει και να μας πολεμήσει αμφότερους. Ο πατέρας σου ρυτιδιασμένος από τη 
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δουλειά, οι τρεις μικρότερες αδελφές σου στην εφηβεία να με κοιτάζουν 

όμορφα. Η γιαγιά σου να πλέκει στην πολυθρόνα ανεξιχνίαστη, και και 

και 

ο παππούς σου όπως τον θυμόμουν πάντα: Γέρος. Από μικρούλης το ’στριβα 

στα γρήγορα άμα τον έβλεπα από μακριά στον δρόμο ή στο καφενείο. Ποτέ 

ως τώρα δεν είχα βρεθεί τόσο κοντά του. 

Τι να έλεγα. Τίποτα. Μιλούσαν οι δικοί σου. 

Η μητέρα σου: 

«Μοιάζεις στην ξαδέλφη μου, τη μάνα σου. Πολύ όμορφη». 

Ο πατέρας σου: 

«Τόση η περιουσία σας, και άσκαφτη. Έρημη. Μόνο τ’ αμπέλια καλλιεργεί-

τε. Βέβαια ο γιατρός… Ε, δεν είχε ποτέ ανάγκη. Καλός άνθρωπος». 

Η γιαγιά σου σήκωσε το χέρι της και μου έγνεψε παιδιάστικα. 

Οι αδελφές σου χαμογελούσαν, τι τις ένοιαζαν όλα τούτα. Έλεγαν η μια 

μετά την άλλη: 

«Όλο σε περιμένουμε τα καλοκαίρια κι όλο δεν έρχεσαι». 

«Ομόρφυνες πολύ. Σου πάει που είσαι αξύριστος». 

«Εγώ δεν τα καταλαβαίνω καθόλου αυτά που γράφεις στο ίντερνετ. Πά-

ντως μ’ αρέσουν». 

Έτσι λοιπόν. Περίμενα τον γέροντα. Τον κοίταζα, δεν τον είχα κοιτάξει ποτέ 

ως τότε καταπρόσωπο. Με κοίταζε κι εκείνος. Είπα εντέλει: 

«Θυμάσαι, παππού;» 

Η γεροντική φωνή με σύννεφο μέσα της και στην καρδιά του σύννεφου με 

κάτι σαν λάμψη. 

«Θυμάμαι». 

Τι νοσταλγούσε αυτός ο άνθρωπος. 

«Είχα μεγάλη αγάπη με τον παππού σου. Είχαμε γίνει από μικροί αδερφο-

ποιτοί. Πάντα μαζί, παλληκάρια από τα λίγα. Δεν μοιάζεις με τη μάνα σου που 

λένε. Είσαι ολόιδιος ο παππούλης σου. Όπως είναι ίδιο το αγγόνι μου με μένα, 

τότε, στα δεκαεννιά μου χρόνια». 

Δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω με όλα αυτά. Στράφηκα σε σένα. Μύριζα τη 

μυρωδιά σου στα ρούχα σου που φορούσα, την ήξερα σαν τη δικιά μου από 

μικρούληδες. Σηκώθηκες, με σήκωσες, σταθήκαμε μπροστά τους. 

«Έχεις νικήσει», μου είπες με καθαρότητα μέσα κι έξω σου. «Έχεις θριαμβέ-

ψει. Κι εσύ, και ο πατέρας σου, κι η μάνα σου, κι ο παππούς σου, και οι ιδέες 

σου, και οι σημαίες σου. Και οι πρόγονοί σου το αρκουδόσογο, που έτρωγαν 

ζωντανούς τους δικούς μας από πάντοτες. Έχεις νικήσει. Έχω νικηθεί». 

«Δεν με ενδιαφέρουν πια όλα αυτά», είπα. «Μπήκες στο σπίτι μου και 

μπήκα στο δικό σου». 

Στράφηκες στην οικογένειά σου.  

«Θα φύγω μαζί του», είπες. «Θα ζω όπου ζει. Θα είμαστε οι δυο μας αγα-

πημένοι αδερφοποιτοί όπως οι παππούδες μας. Για να ξεπληρωθούν τα χρέη. 

Τα δικά μας και τα δικά σας. Την ευκή σας». 



38 
 

Ο γέρος κοίταξε τις παλάμες του ανάστροφες. Ο πατέρας σου ήπιε μια 

γουλιά κρασί. Τα κορίτσια μάς φωτογραφίζαν με τα κινητά γελώντας και τι-

τιβίζοντας. Η γιαγιά σου, σήκωσε το χέρι και μας σταύρωσε. Η μάνα σου μας 

ξεπροβόδισε στην πόρτα και σε φίλησε, φίλησε κι εμένα. Πήγαμε στο σπίτι 

μου. Κοιμηθήκαμε στο πάτωμα στο καθαρό κέντρο του χαλιού πλάι-πλάι σαν 

δίδυμα αδέλφια. Βαθύς ύπνος. 

Ένιωθα μεγάλη ανακούφιση. Τι να σου κάνει κι η ελληνική Ιστορία; Ήταν 

άνοιξη, κι ήταν πολύ βαριά τα πράματα. 
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Αρίστος 
 

 

[Η συνέντευξη δίνεται μπρος σε μια κάμερα μέσα στην ταβέρνα της πλατείας 

του χωριού, σε ένα γωνιακό και κάπως απόμερο τραπέζι. Τρεις μέρες μετά τα 

γεγονότα, λίγες ώρες πριν ο Αρίστος και ο Λεωνίδας φύγουν για την Αθήνα. 

Μια κάμερα είναι στημένη σε τρίποδα και παίρνει ολόσωμο τον Αρίστο από 

αρκετά μακριά. Στην ταβέρνα, μέσα στην αίθουσα και έξω στην πλατεία, υπάρ-

χουν μερικοί πελάτες.  

Η Ερευνήτρια είχε έρθει από την Αθήνα άρον-άρον όταν πληροφορήθηκε 

τα γεγονότα. Δεν είχε ακόμα σκεφτεί να ενημερώσει τον καθηγητή της γι’ αυτά, 

όμως μες στην άκρα ταραχή της είχε ήδη αποφασίσει να τα μελετήσει από την 

πλευρά της επιστήμης που σπούδαζε και αγαπούσε, της Κοινωνικής Ανθρω-

πολογίας. Της είχε μπει η ιδέα να γράψει μια μελέτη για τούτα, ή τέλος πάντων 

να τα μεταχειριστεί ως υλικό για κάποιου είδους εργασία. Έτσι, πήρε την κά-

μερά της και ήρθε στη γενέθλια πόλη της. Μίλησε με τον Λεωνίδα, όμως το αρ-

χικό κείμενό του τον έπεισε να το γράψει μετά λίγες μέρες, στην Αθήνα. Πρό-

λαβε να πάρει πλάνα από το βανδαλισμένο εσωτερικό του Αρχοντικού, πριν 

οι γονείς του Λε αρχίσουν τον καθαρισμό και την επισκευή του. Η συνέντευξη 

του Αρίστου, είναι η πρώτη που πήρε, γι’ αυτό και της ίδιας οι ιδέες κι η συ-

μπεριφορά είναι ακόμα ακαταστάλαχτες. 

Μετά από αυτή την πρώτη εμπειρία, προβληματίστηκε πάνω στο ζήτημα της 

καλύτερης βιντεοσκόπησης των συνεντεύξεων και των σχετικών δρώμενων και, 

μετά την αφήγηση των γεγονότων στον καθηγητή της, με τη μεσολάβησή του, 

προμηθεύτηκε με χρηματοδότηση που παρείχαν ερευνητικά προγράμματα του 

πανεπιστημίου άλλες δύο κάμερες, με δυνατότητα λήψεων υψηλής ανάλυσης.] 
 

 

Το καλύτερο σκυλί είναι ο άνθρωπος 
 

Το μικρό μού λέει τώρα να μην αρχίζω τα λόγια μου με το «εγώ». Να μη λέω 

«Εγώ θέλω να…» Να μη λέω ούτε «θέλω». Εγώ πάντως δεν ξέρω πώς μπορεί 

να γίνει αυτό. Ούτε αν έχει πραγματικά κανένα νόημα. 

Εμένα μου αρέσει το κυνήγι πολύ. Ο παππούς έχει ένα καλό τουφέκι. Κα-

ραμπίνα, παίρνει έξι φυσέκια. Ξέρω καλό σημάδι. Πρώτος όχι αστεία. 

Το μικρό το είχα για σκύλο. Μ’ έφτιαχνε αυτό. Του σφύριζα δεν του μιλούσα 

κι έτρεχε. Τρέχει πολύ γρήγορα. Μου την έδινε εκείνο τον καιρό ότι αν μου 

το έσκαγε καμιά φορά τρέχοντας δε θα το έπιανα παρ’ όλη τη δύναμή μου 

και θα ρεζιλευόμουν. Αυτά με απασχολούσαν τότε ήμασταν παιδιά. Μερικές 
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φορές του ’δινα βέβαια και καμιά κλοτσιά καμιά φάπα· όχι για κακό· για πλάκα 

το έκανα. Του έλεγα τρέχα ρε. 

Ήμουνα παιδί τώρα το βλέπω αλλιώς. Τι να μετανιώσω έτσι είναι τα πράγ-

ματα. Τα ’θελε και του μικρού ο κωλαράκος του. Μου λέει σε μια φάση ο 

Βαγγέλης: 

«Το καλύτερο σκυλί είναι ο άνθρωπος». 

Ο Βαγγέλης είναι αρχίδι σωστό αλλά έξυπνος πήγε πανεπιστήμιο και τώρα 

σπουδάζει οικονομικές επιστήμες αριστούχος. Σιχαινόταν το μικρό θα το είχε 

ξεσκίσει αλλά δεν τον άφηνα. Δεν ξέρει ακόμα το μικρό τι μου χρωστάει. Το 

προστάτευα. Το μισούσαν όλοι στο χωριό δεν ξέρω γιατί. Τον Βαγγέλη τον 

είχα για να δίνει ξύλο στη ζούλα — εγώ δεν καταδεχόμουν· είναι μεγαλόσω-

μος και χεροδύναμος. Είναι και κακόψυχος αλλά με πιστεύει σα Θεό. Κι ο Θεός 

ακόμα χρειάζεται τους Διαόλους. Είχε βέβαια και τους άλλους της παρέας 

πίσω του. Εγώ καταδεχόμουν να δίνω ξύλο στα φανερά και μόνος. 

Αυτά που λέει τώρα το μικρό δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή μερικά είναι 

αλήθεια μα τα περισσότερα ψέμα. Ή μάλλον όχι ακριβώς ψέμα αλλά αυτός 

είναι η μαγκιά του να λέει λόγια που καταφέρνουν τους ανθρώπους και τους 

ρίχνουν. Να γράφει και όλα να φαίνονται υπέρ του· όλα δικά του· όλα αλή-

θεια και τα δικά μας ψέματα. Έχω έναν πόνο στην ψυχή γιατί ποτέ δεν τον 

έφτανα σε κάτι τέτοια και σε άλλα. Ήμουνα και φτωχός. Μου φαινόντανε όλα 

σκοτάδι. Σκοτάδι αυτού του τόπου μας. Για να τα λέμε σωστά το βασάνιζα το 

μικρό λίγο. Όχι πολύ όπως λέει τώρα μα λίγο. 

Μου άρεσε να το πιλατεύω το λέω στα ίσια είχα έναν αέρα σε τούτο 

απάνω του που φυσούσε και έσβηνε την πίκρα μου. Τι μπούλινγκ μου λες και 

μαλακίες της τηλεόρασης και του ίντερνετ· ήμουνα θεριό σωστό και έπρεπε 

να φάω. Το μικρό ήτανε καλό. 

Δεν έλεγε ποτέ όχι. Ποτέ δεν μου είπε να μην του κάνω τούτο ή το άλλο 

ποτέ δεν με απόφυγε· μου καθόταν πάντα σαν αρνάκι. Ήμουνα γνωστός και 

για τις μπουνιές και για ό,τι είμαι γενικά και με φοβούνταν και τελικά με 

εκτιμούσαν όλοι μα πάνω απ’ όλα γιατί είχα δικό μου το μικρό. Γιατί μου 

καθόταν σε όλα. Με σεβόταν. Εγώ νομίζω δεν με φοβόταν όπως λέει. Με σε-

βόταν στ’ αλήθεια με υπάκουε σε όλα αν του ’λεγα κάτσε να σε γαμήσω θα 

καθόταν. Ήταν ένα διαμάντι ο μικρός. Θησαυρός του σογιού του και ήταν δικός 

μου. Ολότελα δικός μου. Ήμουν περήφανος που τον είχα· το λέω ντρέτα αυτό. 

Τον αγαπούσα. Δεν αγάπησα άλλον ποτέ κανένα. 

 

 

Τον έρωτα δεν τον παραδέχομαι την αγάπη την παραδέχομαι 
 

[Ερώτηση της συνεντευξιάζουσας. Δυσφορία του συνεντευξιαζομένου.] 

 

Αυτά τα λες γιατί πηδιόσασταν. Εγώ ξέρω την αλήθεια. Στην έπεσε γιατί δε μου 

καθόσουν. Δεν ήταν ερωτευμένος μαζί σου, για μένα μόνο σε πήδαγε για να 
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ζηλέψω. Όλες μου κάθονταν εκτός από σένα. Μετά μπορεί και να σε ερω-

τεύτηκε. Δεν ξέρω. Κολλάνε οι άνθρωποι ο ένας με τον άλλον και δεν ξέρουν 

το γιατί. Εγώ ξέρω γιατί κόλλησα με το μικρό. Κι αυτός ξέρει πολύ καλά 

γιατί κόλλησε μαζί μου. Εσύ δεν ξέρεις. Μη μου λες λοιπόν τώρα τι και πώς. 

Εμένα ήθελε πλάι του κι αν κουνούσα το δαχτυλάκι μου ό,τι κι αν του ζη-

τούσα το έκανε. 

 

[Παρατήρηση-ερώτηση.] 

 

Μη γίνεσαι σκύλα τώρα. Εγώ το μικρό το έλεγα Σίσσυ για πλάκα. Μέσα μου 

πίστευα πως εγώ ήμουν πάντα ο μοναδικός φίλος του και άμα είχες κι εσύ τα 

μυαλά σου και δεν κρατούσες μίσος για την πάρτη μου θα το παραδεχόσουν. 

Δεν ξέρω γιατί έχεις μίσος μα έχεις από παλιά που ήμασταν παιδιά. Μην τα 

λέμε τώρα τα τέτοια. Δε γουστάρω να τα πω. 

 

[Ερωτά επιθετικά η συνεντευξιαζομένη.] 

 

Έλα μη μας γαμάς τώρα. Άμα έβλεπες που το κοίταζα το μικρό και έτρεμε με 

μάτια σαν πιατελάκια του καφέ θα καταλάβαινες. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρεις. 

Το μαλλάκι το καρέ· το Εmo υφάκι· η φλώρικη χαριτωμενιά· τα υπονοούμε-

να ότι η αριστοκρατία του σογιού του κι η εξυπνάδα του και η μόρφωσή του· 

κι ότι όλοι εμείς κατώτεροι. Αυτά τα σκέρτσα όλα για μένα τα έκανε. Για να 

με πικάρει. 

 

[Ερώτηση ειρωνικά.] 

  

Είπαμε να μη μιλήσουμε γι’ αυτά τα παλιά. Εντάξει: Ο παππούς μου. Ο παπ-

πούς μου ο άλλος από το διπλανό χωριό, ο πατέρας της μάνας μου, ήταν αρι-

στερός· το ’ξερες; Αδελφός του πατέρα της μάνας του μικρού. Είχαν κι έναν 

τρίτο αδερφό, κομμουνιστή, που εκτελέστηκε στον Συμμοριτοπόλεμο. Έχω έναν 

παππού Χίτη και έναν άλλο παππούλη που πήγε Μακρόνησο, και που ο αδελφός 

του εκτελέστηκε. Είμαστε δεύτερα ξαδέρφια με το μικρό, οι μανάδες μας πρώ-

τες ξαδέρφες· το ξέρεις. Τι να τα λέμε τώρα. Μη σκαλίζουμε τα παλιά 

 

[Επίμονη σοβαρή ερώτηση.] 

 

Εντάξει θα σου πω. Γιατί σε σέβομαι. Σε σέβομαι γιατί μπορεί να μη σε αγά-

πησε το μικρό όμως ήσουν νομίζω η καλύτερη φίλη του. Άλλη πιο μεγάλη 

παλληκαριά να ξέρεις δεν έχω από το σεβασμό… 

 

[Διακοπή και σύντομη ερώτηση.] 
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Όχι τον έρωτα δεν τον παραδέχομαι την αγάπη την παραδέχομαι αλλά δεν έχει 

να κάνει με έρωτα. Εγώ αγάπησα μόνο το μικρό στη ζωή μου. [Εκφραστική 

γκριμάτσα της συνεντευξιαζομένης.] Όκεϊ. Είπαμε ότι όλα θα στα πω και το 

κάνω για χάρη του· επειδή… Για τα παλιά που ήταν ας πούμε μια ζωή· μια 

ηλικία παιδιών και ήμασταν αγνά. Ναι αγνά μη στραβομουτσουνιάζεις. Έχεις 

στραβή αντίληψη για μένα στραβή για σένα στραβή για το μικρό. Δεν είμαστε 

καλοί έχουμε κόκκινο αίμα. Ναι λοιπόν ο παππούς μου ήταν δωσίλογος. 

Περνούσα από το μεγάλο καλντερίμι και κοίταζα το αρχοντικό του γιατρού. 

Εδώ σκεφτόμουν γεννήθηκε και μεγάλωσε ο κολλητός μου. Εδώ ζούσε ο παπ-

πούς του κι ήταν μπράτιμος και συνανάθροφος του δικού μου παππού. Αυτό 

το θεωρούσα πάντοτε άδικο. Δεν είναι δίκαιο ο παππούς μου που λέει πως 

φαΐ κανονικό τρώγανε μια φορά τη βδομάδα να είναι αδερφοποιτός με τον 

τσιφλικά.  

Γερμανούς μόνιμα εδώ δεν είχαμε ο παππούς μου κατέβαινε με το μουλάρι 

στην πόλη. Γι’ αυτό και δεν του είχαν επιτάξει το μουλάρι λέει πάντα ο παπ-

πούς. Ένα μουλάρι και δύο προβάτες είχανε όλο κι όλο κι αυτά ακόμα δώρο 

του αδερφοποιτού του ήτανε. Δεν έχω προδώσει ποτέ τίποτα. Αλλά μετά σκέ-

φτηκα πολύ τη σχέση μου με το μικρό. Ήταν προδοσία; δεν ήταν; ήμουν κάτι 

σα δωσίλογος; ήτανε αυτός ο δωσίλογος κι εγώ το θύμα; το σκέφτηκα πολύ 

απ’ όταν πήγα στο ΤΕΙ και έπηξε κάπως το μυαλό μου· πριν δεν το σκεφτό-

μουν. Νομίζω ότι εγώ είμαι το κύριο θύμα. 

Αλλά να σου πω και τ’ άλλο. Το μικρό ήταν τελικά μια τυραννία για όλους 

μας. Και τι ήταν ο πατέρας του ο παππούς του οι πρόγονοί του μέχρι δεκάτης 

γενιάς και βάλε; Τύραννοι και δωσίλογοι. 

 

[Ειρωνικός υπολογισμός της συνεντευξιάζουσας περί του τι σημαίνει δέκα 

γενιές: από τριάντα χρόνια η γενιά, ίσον 300 χρόνια. Λέει η συνεντευξιάζουσα: 

Λίγα λες, η οικογένεια του φίλου σου είναι παλιότερη, είναι βυζαντινή.] 

 

Εντάξει βυζαντινή-ξεβυζαντινή. Με κοροϊδεύεις αλλά ξέρεις ότι έχω δίκιο. Το 

δίκιο είναι το αίμα μου. Λέω το αίμα το δικό μου όχι αυτό που κλερονόμησα 

από τον παππού. Αυτό το έμαθα από το μικρό· το ομολογώ. Είχε μια φράτζα 

και τηνε τίναζε σα φλώρος γιατί του έπεφτε στα μάτια. Μου ’ρχόταν ολοένα 

να απλώσω το χέρι και να του τη σιάξω. Ήρθε στιγμή που μελέτησα να σκο-

τώσω τον παππού μου. 

Τον θαύμαζα. Τον παππού μου λέω. Αυτός δε μιλούσε ποτέ για τα παλιά 

ούτε ο πατέρας μου. Τα αφουγκραζόμουν που τα λέγαν οι μεγάλοι άμα έρ-

χονταν στο σπίτι μου κάτι γέροι από το δικό μας κι από τα διπλανά χωριά. Οι 

πιο πολλοί έχουν πεθάνει τώρα και κάθε φορά τα λέγαν αλλιώς μα πάντα εν-

θουσιάζονταν· τα φάγαμε τα κομμούνια τα κάναμε λιανά-λιανά. Ο παππούς 

μου άκουγε δε μίλαγε· ροφούσε τη ρακή του. Είναι καύλα να βασανίζεις αιχμά-

λωτους και αδύναμους είπε κάποτε ο Βαγγέλης που διαβάζει πολύ για τέ-

τοια. Εγώ δεν το δέχομαι για σωστό αυτό μα έτσι είναι. Έχεις εξουσία σε ό,τι 
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μεγάλο και ό,τι μικρό και ο πατέρας του γιατρού ήτανε τσιφλικάς μορφωμέ-

νος. Ήταν έλεγαν και πολύ όμορφος σαν το μικρό και καλός. Πώς να μην 

τονε μισήσεις τον καρυόλη. 

 

 

Σε ποιον ανήκει το σπαθί 
 

Ρώτησα μια φόρα που ήμουν στην τρίτη Γυμνασίου τη μάνα μου. Η μάνα μου 

ήταν ο άνθρωπος που σεβόμουν τη γνώμη του· όχι του πατέρα ή του παππού 

μου τέτοιες γνώμες τις φοβόμουν. Το ξέρεις είναι μορφωμένη. Σπούδαζε θεω-

ρητική Φυσική μα δεν τελείωσε τα παράτησε. Είναι από καλή οικογένεια. Κα-

ταστράφηκε που πήρε τον πατέρα μου αγράμματο άνθρωπο του Δημοτικού. 

Μπάλωνε ένα σώβρακο ξεχειλωμένο δικό μου όταν τη ρώτησα· στάθηκε και 

δεν είπε τίποτα. 

«Λοιπόν;» τόλμησα για μια φορά να της δευτερώσω λόγο. Δεν της δευτέ-

ρωνα λόγο ποτέ. 

«Ο παππούς σου», είπε, «ήταν αδερφοποιτός με τον παππού του φίλου σου. 

Μπράτιμος». Γιόμισε το στόμα μου σάλιο που το είπε το μικρό φίλο μου. «Πρώ-

τη φορά ρωτάς γι’ αυτά. Είσαι τώρα μεγάλος και πρέπει να μάθεις. Με τη 

μάνα του φίλου σου είμαστε πρώτες ξαδέρφες το ξέρεις. Εκείνο που δεν ξέ-

ρεις είναι ότι με πάντρεψαν με τον πατέρα σου για να ημερέψει το χυμένο 

αίμα. Το αίμα του θείου μου. Τρία αδέλφια ήτανε, ο πατέρας της μάνας του 

φίλου σου, ο πατέρας μου μεγαλύτερος, και ο τρίτος ο μικρός που τον εκτε-

λέσανε 17 χρονώ παιδί. Και τους τρεις τους πήγαν στη Μακρόνησο και στις 

φυλακές, και τους τρεις τους πρόδωσε ο παππούς σου. Και τον παππού του 

Λεωνίδα αυτός τον έσφαξε με τα ίδια του τα χέρια. Αίμα. Πολύ αίμα». 

Το δικό μου το αίμα νέρωσε στα λόγια της. Απάστραψε μες στο νου μου ο 

θυμός για όλα· για κείνη για μένα για τους παππούδες. Μου ’ρθε κι είπα: 

«Για να ημερέψει το αίμα επρεπε να σε παντρέψουν με όλο το χωριό». 

Στάθηκε με τη βελονιά στον αέρα. Πόσο ήταν όμορφη. Η μάνα του μικρού 

κι η μάνα μου ξαδέρφες ήταν οι όμορφες όλης της περασμένης γενιάς. Αλλά 

η καψερή η μάνα μου τυραγνισμένη· η μάνα του μικρού ακόμα τώρα σαν 

όνειρο. Είπε: 

«Πήγαινε φέρε το σπαθί». 

Το σπαθί το είχε ο παππούς μου φυλαγμένο στην κάμαρή του καλολαδω-

μένο και δεν άφηνε κανέναν να το αγγίξει κυρίως εμένα που το ήθελα από 

μικρός. Ατσάλι κι ομορφιά που μπορεί να σκοτώσει και ήταν η ανάγκη μου 

γι’ αυτό σου λέω τώρα. Υπήρξαν στιγμές που στοχάστηκα να το κλέψω αλλά 

φοβόμουν πολύ τον παππού. Η μάνα μου δεν σήκωνε αντιρρήσεις το έφερα. 

Το ξεθηκάρωσε. Άστραφτε. Είπε: 

«Αυτό το σπαθί είναι του παππού του γιατρού, προπάππου του φίλου 

σου. Το είχε πάρει λάφυρο από Ιταλό συνταγματάρχη των Αλπινιστών, από 

τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο, είχε πάει στον πόλεμο εθελοντής γιατί ήταν μεγάλος 
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πια, δεν τον παίρναν. Ανδραγάθησε. Ήταν αξιωματικός εξ εφέδρων. Ο γιος του, 

ο παππούς του φίλου σου, το χάρισε στον παππού σου τη νύχτα που γίναν 

αδελφοποιτοί, αδερφοχτοί και μπράτιμοι. Με αυτό ο παππούς σου έκοψε το 

κεφάλι του φίλου του άμα ήρθε η κακή ώρα. 

»Δες το. Αστράφτει γιατί ο παππούς βγαίνει μια νύχτα κάθε χρόνο, τη νύ-

χτα που έγινε ο σκοτωμός. Βγαίνει στο βουνό και το τροχίζει με πέτρινα ακόνια 

και το τρίβει με στάχτη από το τζάκι και το ξεπλένει στην πηγή στα πηγάδια. Για 

να σβηστεί το αίμα μα δε σβήνεται. Ή για να κόβει καλά, για καινούργια 

αίματα· δεν ξέρω την αιτία. Στο χαρίζω». 

Τώρα πες ό,τι θες μα πού να τολμήσω να το πάρω. Ο παππούς ήταν 

πολλά βαρύς απάνω στη ζωή μου και στου χωριού. Μου είχε απαγορέψει να 

τ’ αγγίζω. Μα η μάνα μου είπε: 

«Πάρ’ το. Εγώ θα κάνω κουμάντο με τον παππού σου. Εγώ η ξενοχωρια-

νή εγώ η νύφη εγώ η μικροπαντρεμένη. Που είχα όνειρα, που ήμουν αγαπη-

μένη με τη γυναίκα του γιατρού την ξαδέρφη μου και με το γιατρό, μια παρέα 

μποέμικη κι απαγγέλλαμε ποιήματα. Σαν κορίτσι, ανταγωνιζόμουν με την 

ξαδέρφη μου για την καρδιά του γιατρού. Αλλά από τα σόγια μας διαλέχτηκα 

για τον πατέρα σου. Είναι από τα πρώτα και το σόι μου μα όχι πλούσιο σαν 

του φίλου σου. Είναι σεβαστό σε όλη την επαρχία. Αποφάσισα ότι είμαι κι 

εγώ κομμάτι του λαού μας· κι έτσι δέχτηκα να πάρω τον πατέρα σου». 

Κοίταζα τα χέρια μου που τα νύχια τους ήταν βρόμικα. Κοίταζα τη μάνα 

μου ξένη. Δεν είχα άλλον να κατηγορήσω για όλα αυτά παρά εσένα μικρέ. 

Είσαι η ζωή μου γιατί του παππού μου η ζωή ήταν ο παππούς σου και των 

προγόνων μου όλων ήταν η ζωή των προγόνων σου. Δεν ήξερα τι να πω στη 

μάνα μου. Τώρα ήτανε σα να μην είχα πατέρα και σα να ήμουν ο μούλος του 

πατέρα σου — αδερφός σου μισός. Λέω στη μάνα μου: 

«Να σπάσω το σπαθί σε δέκα κομμάτια;» 

Μου απαντάει: 

«Κάνε ό,τι θες. Αλλά πρώτα πήγαινε και φτιάξε μου ένα χαμομήλι, είμαι 

νέα ακόμα και έχω περίοδο». 

Άλλο πιο σκληρό δεν μπορούσε να μου έλεγε. Έφτιαξα το χαμομήλι και 

σκεφτόμουν το μικρό από τα νύχια των ποδιών μέχρι τις άκρες της φράτζας 

του. Είναι εύκολο κανείς να σκοτώσει γιατί ο θάνατος δίνει κρασί με την κά-

νουλα στο δολοφόνο και αυτός μεθάει. Από τότε φύλαγα το σπαθί στην κά-

μαρή μου. Το είδε ο παππούς και δεν είπε τίποτα, τσιμουδιά δεν έβγαλε. 

 

 

Η ψυχή μου κομματιαζόταν για την αδερφοσύνη. 
 

[Αρκετά εκτεταμένο λογίδριο της συνεντευξιάζουσας για την έννοια της τα-

ξικότητας και για το ταξικό μίσος. Σύντομη και εκλαϊκευμένη ανάλυση για το 

πώς τα συναισθήματα της ταξικότητας γίνονται αρνητικά και θετικά: Φόνος 

και επιθυμία.]  
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Γαμώ το. Βγάζω μπρος σου τα σπλάχνα μου μη μου κάνεις μάθημα. [φω-

νάζει:] Ρακί! [Έρχεται η ταβερνιάρισσα η κυρά-Μάρω, πενηντάρα και κρυφο-

παχιά με μεγάλα στήθη, σεινάμενη-κουνάμενη, λέει «Αρίστο μου κράτα γερά» 

και φεύγει αφήνοντας μια μποτίλια. Ο Αρίστος πίνει σαν το νερό ρακί.]  

Α καλά. Τη θυμασαι αυτή; Τη φοβάσαι ακόμα όπως τη φοβόμασταν τότε 

όλοι μικροί και μεγάλοι ακόμα και οι γέροντες; Τη γαμούσα από τα δεκατέσ-

σερά μου ως τα δεκαοχτώ και έλεγε α η παιδική ψωλή άμα είναι παλληκα-

ρίσια δεν έχει ταίρι έτσι έλεγε. Και από τότενες μου προσκυνάει τα αποτέτοια 

σα να ’μαι ο αφέντης της. Τι μου λες τώρα για ταξικότητα. Πήγα ΤΕΙ. Διάβασα. 

Έμαθα και φωτογραφία. Δεν διάβασα όσο εσύ και το μικρό μα κάτι μπορώ κι 

εγώ να πω τώρα. Κοίτα [φωνάζει στην ταβερνιάρισσα]: 

«Φέρε ψητά φέρε κάνα καλό λουκάνικο φέρε τυρί καλό και τα φαγητά 

από το σπίτι σου. Γιατί επόνεσα σήμερα και θέλω να ανασάνω». 

[Φωνές της ταβερνιάρισσας, τρέχει να φέρνει διάφορα, σπρώχνει σκαιά 

τον άντρα της να κομίσει από το σπίτι ό,τι του λέει.] Να λοιπόν, Ηρώ, τι είναι 

αυτό. Η εξουσία. Σκούπα όπου κάνει ν’ αστράψουν σπίτια και παλάτια. Κι εγώ· 

κι εγώ που λες· κακό δεν έκανα σε κανένα πάρεξ στο μικρό. Ήμουν δυνατός 

και ελύγισα ήμουν παιδί και άντρεψα. Και το αίμα που έχυσε ο παππούς μου 

και η πίκρα της μάνας μου ας πέσουν στο κεφάλι μου μα όχι και στα κεφάλια 

των παιδιών μου άμα κάνω. Φτάνει. Φτάνει τόσο αίμα. 

 

[Σύννομη και λιγάκι ψόφια αναστροφή της συνεντευξιάζουσας ενώ ο Αρίστος 

περήφανος.] 

 

Α ναι κι αυτά. Είχα αποφασίσει με τους συναγωνιστές να κάψω το Αρχοντι-

κό. Κατοσταριές χρόνια Χριστέ μου το ψωμί που μας έθρεφε κι ο θάνατος 

που μας δίκαζε. Ήρθαν επιστημονες από το Πολυτεχνείο και εξέτασαν τον 

μεγάλο πλάτανο στην πλατεία ψηλά στο Παλιοχώρι και είπαν ότι είναι πάνω 

από χίλιω πεντακόσιω χρόνω — και την ξέρεις την παράδοση του χωριού 

λέει ότι τονε φυτέψανε οι πρόγονοι του Λεωνίδα. Σαν και το αποφάσισα 

μίλησα στο μικρό. Τετοια χαρά να το γνωρίζει από πριν δεν μπορούσα να τη 

στερηθώ. Το και το του λέω. Δυναμίτης και φωτιά. Μου λέει: 

«Δε με ρώτησες ποτέ για τίποτε. Δεν έχω για σένα εικόνα ανθρώπου που 

ρωτάει». 

Αυτό μόνο. Κι έτσι δεν τίναξα στον αέρα το Αρχοντικό. Η ψυχή μου κομ-

ματιαζόταν για την αδερφοσύνη. Τώρα απλά κάνει το χρέος της. 

 

[Σοβαρός λόγος, ερωτήσεις πλάγιες.] 

 

Όταν πήρες το μικρό συλλογίστηκα να στείλω το Βαγγέλη να σε ντροπιάσει 

— εγώ δε θα το έκανα ποτέ όχι από δειλία μα γιατί είμαι των τελειωμένων 

καταστάσεων: Θα σε σκότωνα. Ξέρεις, ε; Ήταν πολύ ερωτευμένος ο Βαγγέλης 
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μαζί σου, έλειωνε, ακόμα λειώνει. Έπινε και κλαψούριζε για την πάρτη σου, 

κι εσύ τον μισούσες 

 

[Έκρηξη της Ερευνήτριας: «Και τι δηλαδη; Να αγαπήσω ένα ζώο επειδή του 

τρέχουν τα σάλια για μένα; Ζώο ήταν ο Βαγγέλης σου, βάραγε συνομήλικούς 

μας και το ’φχαριστιόταν»] 

 

Δεν έκατσες να τον ακούσεις ποτέ. Σε αγαπούσε. Ο έρωτας δεν είναι αυτός που 

νομίζεις, αν τον άφηνα θα σου έκανε μεγάλο κακό. Παραλίγο να τον αφήσω. 

Μετά σκέφτηκα πιο στο ψύχραιμο ότι συγγενέψαμε γιατί ήσουν του μικρού κι 

αυτός δικός μου. Παιδιά ήμασταν και τα παιδιά δεν έχουνε λογική. Εγώ να 

ξέρεις δεν την καταλαβαίνω τη λογική αν και πήγα σε τεχνική σχολή κι είμαι 

καλός στα μαθηματικά. Ρώτα με κάτι σοβαρό και θα σου απαντήσω τίμια. 

 

 

Ποιον φοβάται η πόλη και ποιον αγαπά 
 

[Ερώτηση της Ερευνήτριας αρκετά μακροσκελής με σκοτεινό κέλυφος.] 

 

Ωχ από πού ν’ αρχίσω. Άμα κινήσω από τους γέροντές μας και τις γριές 

έσφαλα κι αν αρχίσω από μας από μένα από σένα από το μικρό εχάθηκα. 

Όλα αυτά είναι ζήτημα ταξικό. Μα θα σου πω τούτο: Δεν υπάρχει εδώ αγάπη. 

Υπάρχουν δόντια και μίσος μπορεί κοντολογής κι επιθυμία αλλά όχι αγάπη. 

Προσωπικά δεν τον κατάλαβα τον έρωτα ποτέ. Έβλεπα τους ανθρώπους να 

καβαλιούνται μεταξύ τους και τα ζα να μαρκαλεύονται. Ό,τι σε δικό μου από 

αιστήματα καλά-κακά τα τράβαγε στο μέρος του μονάχα το μικρό. Αλλά αυτό 

είναι όπως και να το κάνουμε αγόρι κι έτσι δεν μπορεί να πάει παραπέρα 

τίποτα καλό. Γι’ αυτό, τώρα που ξαναγύρισε το μικρό και πήγα κι εγώ στρατό —

ο στρατός καθαρίζει τον άντρα—, έγινε ό,τι έγινε. Όσο μαλάκας να ’ναι ο 

λαός ό,τι λάθη κι αν κάνει καταβάθος ξέρει κι ας τον βρίζουν. 

 

[Ναι αλλά αυτά που έγιναν, τα κρασώματα στην πλατεία, ο βανδαλισμός του 

Αρχοντικού. Ερώτηση της συνεντευξιάζουσας με έντεχνη συναισθηματική 

αποστασιοποίηση.] 

 

Το σκηνικό στην πλατεία έγινε μόνο του. Τους τσάντισε ο μικρός τούς έφερε 

στο αμήν με το ποίημα για την αρκούδα. Αν έλεγε τίποτες του Ελύτη ξέρω 

’γω του Ρίτσου δεν θα το καταλάβαιναν και θα πέρναγε το πράγμα στο ντούκου 

μα αυτό το κατάλαβαν. Είναι εκείνη η παλιά ιστορία για το αρκουδόσογο. Την 

πιστεύουν αυτή την ιστορία όλοι. Εγώ αυτό, που έριξα το κρασί στο μικρό, 

το έκανα γιατί έτσι μου ’ρθε πάνω στο μεθύσι. Έτσι είμαι φτιαγμένος να κά-

νω πράματα και να μη χαμπαριάζω. Τ’ ορκίζομαι πως δεν ήξερα ότι θα το 
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πάρουν τοις μετρητοίς. Πως θα το κάνουν κι άλλοι. Τον αγκάλιασα για να 

τρώγω κι εγώ τις ποτηριές. 

Και μετά πήρε το πράμα την κάτω βόλτα από μόνο του — μαζεύτηκαν κι 

είπαν ότι ο γιατρός θα εκδικηθεί. Τον φοβούνται πολύ τον γιατρό. Είπαν ότι 

υπήρχε συμφωνία σιωπηλή όλα αυτά τα χρόνια να μην πειράξει κανείς το 

μικρό και σε αντάλλαγμα τα παλιά θα παραγράφονταν. Να μην απλώσει χέρι 

κανείς στο γιο του ούτε λόγο να μην του πει τον παραμικρό. Κι ότι εγώ ήμουν ο 

εγγυητής ο προστάτης του μικρού γι’ αυτό δεν τον ενοχλούσε τον γιατρό 

που ήταν ολοένα μαζί μου ο γιος του… 

 

[Απότομος θυμός με καγχασμό.] 

 

Άντε ρε μαλακισμένη μη χασκογελάς άμα μιλάω. Τι ξέρεις εσύ με τα κωλοπα-

νεπιστήμιά σου για τους ανθρώπους. Κι όμως ο γιατρός ήξερε πως το βασά-

νιζα λίγο το μικρό. Λίγο. Δεν του έκανα κακό. Μόνο διασκέδαζα. Αλλά ο γιατρός 

ήξερε πως το προστάτευα. Πως άμα ήταν κοντά μου δεν θα το πείραζε κανείς. 

Δεν θα του κάναν οι χωριανοί την ψυχή μαύρη με τα παλιά. Ήθελε να μην 

περάσει ο γιος του ό,τι τράβηξε κείνος. Είναι μάγκας ο γιατρός κι αν δεν του 

φαίνεται. Αυτή ήταν η συμφωνία με τους χωριανούς· να μην πειράξουν ποτέ 

τον γιο του. Και τώρα με τα μεθύσια τα δικά μου και τη μαλακία του μικρού 

με κείνο το κωλοποίημα αυτή η συμφωνία πήρε τούμπα. 

 

[Αίτημα συγγνώμης της συνεντευξιάζουσας για το γεγονός ότι κάγχασε. Ερώ-

τηση: «Γιατί φοβούνται τον γιατρό οι χωριανοί; Αυτός ο φόβος που λες, απ’ 

ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνω, δεν σχετίζεται με την πιθανότητα να κάνει 

μήνυση για τον βανδαλισμό του σπιτιού του. Και σε ποιον να κάνει μήνυση; 

Κατ’ αγνώστων; Εναντίον όλης της πόλης; Μάλλον εννοείς κάτι διαφορετικό. 

Όμως, τι μπορεί να τους κάνει; Να τους ξαναπάρει τις περιουσίες που τους 

χάρισε παλιά; Αυτό δεν γίνεται».] 

 

Πώς να σου εξηγήσω. Εδώ γεννήθηκες εδώ μεγάλωσες μα δεν καταλαβαίνεις 

παραείσαι μορφωμένη. Τα γράμματα φτιάχνουν τους ανθρώπους τα γράμματα 

και τους χαλάνε. Εμένα νομίζω αυτά τα λίγα που έμαθα με κάναν κάπως καλύ-

τερο. Όλοι μας πασχίζουμε να δούμε τι μας συνέβη· τι συνέβη στους πατέρες 

στους παππούδες μας. Εσείς με τις σπουδές και τα βιβλία σας ανεβαίνετε 

στον ουρανό και κοιτάτε από κει τους ανθρώπους λες και είναι αλγεβρική 

εξίσωση. Ήμουν καλός στα Μαθηματικά θα το θυμάσαι γι’ αυτό μπήκα ΤΕΙ. 

Το ’χω πάρει από τη μάνα μου. Ο άνθρωπος δεν λύνεται σαν εξίσωση. Ούτε 

άλλωστε δένεται… 

 

[Νευρική προτροπή της συνεντευξιάζουσας «να αφήσει τις αμπελοφιλοσο-

φίες και να μπει στο θέμα».] 
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Μη μου μιλάς έτσι γιατί θα φας κάνα χαστούκι. Ποτέ δε σήκωσα χέρι σε γυ-

ναίκα αλλά τώρα… 

 

[Γέλιο. Αστείο: «Να σου πω, τον άντρα εγώ τον θέλω λιγάκι S/M. Με τον 

Λεωνίδα κάναμε και παιχνίδια S/M, το ήξερες;»] 

 

Καλά, ε; Κάνεις μια σοβαρή ερώτηση και μετά την ξεφτιλίζεις. Έτσι είσαστε 

εσείς τίποτα δεν παίρνετε στα σοβαρά. Για μένα όλα είναι σοβαρά· βαριά· 

έχουν όλα το βάρος τους ακόμα και τα αστεία. Για ένα αστείο μπορείς και να 

σφαχτείς. Γι’ αυτό δεν καταλαβαίνεις που φοβούνται τον γιατρό οι χωριανοί. 

Δεν είναι για τα χτήματα δεν είναι μην τους μηνύσει. Ο γιατρός δεν είναι ικανός 

να κάνει κακό. Φοβούνται τους παππούδες και τις γιαγιάδες μες στο χώμα. 

Δικούς τους και δικούς του. Φοβούνται το Αρχοντικό — ετούτο το πράμα που 

έχει μείνει από τα παλιά. Που χτίστηκε με τα κόκκαλα και το αίμα των πατε-

ράδων τους. Γι’ αυτό το χάλασαν. Ήθελαν να ξεπληρώσουν τα χρέη. Ήθελαν 

να σκοτώσω το μικρό. 

 

[Κατάπληξη. Ταραχή. Ζητούνται εξηγήσεις. Σου το παν; Ποιος; Ένας, πολλοί; 

Είσαι τρελός; Τι σου είπαν δηλαδή, πήγαινε σκότωσε τον Λεωνίδα; Μα γιατί; 

Γιατί;] 

 

Ο Βαγγέλης λέει ότι ο λαός όλοι μαζί είναι ένα ολόκληρο ζώο και σαν ένα 

μοναδικό ζώο σκέφτεται όχι σαν άνθρωποι ξεχωριστοί. Δεν μου το είπαν κα-

θαρά σκότωσέ το. Όλοι μα όλοι άντρες και γυναίκες από τη μέρα που ήρθε 

το μικρό μετά τόσα χρόνια και βγήκαμε μαζί στην πλατεία αυτό ήθελαν. Πριν 

ήταν παιδί δεν το υπολόγιζαν. Μα τώρα ήρθε άντρας ο κληρονόμος του Αρχο-

ντικού. Μου το λέγαν με κάθε λόγο άσχετο με κάθε ματιά. Ήθελαν να σκοτώ-

σω το μικρό να τελειώσει το παλαιό. Η συνέχεια. Όλα αυτά χειροτέρεψαν με 

τα κρασώματα κι έκαναν ό,τι έκαναν. 

 

[Μα πώς; Είναι δυνατόν; Έχεις τρελαθεί;] 

 

Δεν καταλαβαίνετε τον λαό οι αντιεξουσιαστές. Τον μισείτε γιατί είσαστε 

ρουφιάνοι και το ξέρετε. Σας έφαγα στη μάπα στα ΤΕΙ, σας ξέρω καλά. Φο-

βήθηκαν μετά που έκαναν τα χάλια στην πλατεία. Φοβήθηκαν πολύ τον γιατρό. 

Και σπάσανε τα πάντα στο Αρχοντικό και άδειασαν την αποθήκη του Συνε-

ταιρισμού και τα κελάρια τους για τα παλιά χρέη. Και πίστεψαν ότι με τούτα 

θα είχα φτάσει κι εγώ στο αμήν, θα σκότωνα το μικρό. Όπως ο παππούς μου 

τον παππού του. Θα τελείωνε μιας για πάντα το χρέος. Θα τελείωνε και το 

Αρχοντικό. Περίμεναν όλοι στους δρόμους γιορτάζοντας τον σκοτωμό. 

Αλλά δεν με ξέρουν. Δεν με ξέρει κανείς σας μονάχα το μικρό με ξέρει. 

Βγήκα μαζί του κι ήταν ζωντανό κι ήμασταν αγαπημένοι — ένιωσαν τι έγινε. 

Ο λαός πάντα νιώθει ακέρια την αλήθεια· πως του παραδόθηκα αντί να το 
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σφάξω. Ήταν δικό μου όλα αυτά τα χρόνια και τώρα είμαι δικός του. Είμασταν 

πάντα δίδυμοι κι οδηγούσα τώρα αυτός οδηγεί. Πρόδωσα τον παππού μου 

πρόδωσα κι αυτούς. Και με δίκασαν. 

 

 

Πήγαινε να τον σκοτώσεις 
 

[Σιωπή της συνεντευξιάζουσας. Προσπάθεια κατανόησης. Χαμηλό βλέμμα. Με-

τρημένα, χαμηλόφωνα, αφηγηματικά στην αρχή. Μετά ολοένα πιο έντονα, πιο 

εκ βαθέων. Ποιότητα ενστίκτου εντέλει:] 

 

Ερευνήτρια: Αρίστο. Ξέρεις· το γνωρίζεις καλά κατά βάθος, ότι είσαι ξε-

χωριστό άτομο για μένα. Μικρή σε μισούσα όσο δεν μίσησα ποτέ τίποτα. Αλλά κι 

αυτό δεν είναι διόλου απλό και ευεξήγητο συναίσθημα όταν το νιώθουν παιδιά 

και έφηβοι. Ένα παιδί μπορεί να μισήσει αφάνταστα μα δεν μισεί για πολύ. 

Όταν μισεί για πολύ, αυτό γίνεται εξάρτηση, κάτι σαν έρωτας. Πρώτη φορά 

στο λέω τούτο, με απασχολούσε συνεχώς η περίπτωσή σου όταν ζούσα στο 

χωριό, μα, κοίτα, δεν είναι λογικά όσα μου λες τώρα. Δεν μπορεί να σε έσπρω-

χναν οι χωριανοί να σκοτώσεις τον Λεωνίδα. Δεν γίνεται να σκέφτηκαν όλα 

αυτά που λες. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα ούτε στην ατομική ψυχή ούτε 

στη συλλογική. 

Κι εγώ; Δηλαδή τι δουλειά κάνω εγώ τώρα, είμαι όπως λες μια άσχετη και 

η π ό λ η, η πατρίδα μας, αποτελεί μια οντότητα μεταφυσική που ξεπερνάει 

τη δυνατότητά μου για κατανόηση; 

Μια ζωή τον βασάνιζες τον Λε, έτσι τον έλεγα, Λε, ήταν το συνθηματικό 

όνομά του, κάτι μόνο για τους δυο μας. Κανείς δεν τολμούσε να του πει μια 

κακή κουβέντα, να του ρίξει μια στραβή ματιά, έτρεμαν τη ράτσα του, και 

μόνο εσύ τον έκραζες δημόσια μέρα-νύχτα σκλαβάκι σου και Σίσσυ, κι είχες 

πείσει τους πάντες πως ήταν απολύτως αδύναμος στα πόδια σου, ένα τίποτα, 

δούλος σου κι εργαλείο σου. Και τώρα, στα 22 μας, που θα νόμιζε κανείς ότι 

μεγαλώσαμε, μου λες ότι του παραδόθηκες, ότι είσαστε δίδυμα αδέλφια! Ε, 

όχι ρε φίλε, κάπου χάνει η ιστορία. Ποιος είσαι τέλος πάντων, τι θες από μας;] 

 

Αρίστος [ήρεμα. Σύννομα. Με σιγουριά. Με κάποια άνεση αν και με φλόγα 

κάτω από τις λέξεις]: Α. Δεν ξέρεις τι είναι το κορμί τι είναι η καρδιά. Κρίμα 

τόση επιστήμη. Πάντως μπράβο ήρθες κι αναποδογυρίστηκες καπάκι· σου τέ-

λειωσε η κουλτούρα και το παπαδίστικο υφάκι. Τώρα λες και ρωτάς την αλή-

θεια. Μπορεί να είσαι καλή κι εγώ ο κακός της ταινίας μα τι σημαίνει αυτό; 

Θες να κάνουμε έρωτα; Να σε πάρω να σου δείξω τι είναι ο έρωτας, τι έχασες 

τόσα χρόνια με τη Σίσσυ σου; Θέλεις κι εσύ να σκοτώσω το μικρό; Το ήξερα 

πως τον έλεγες Λε, σας είχα κρυφακούσει. Ζήλευα πολύ. Λαχταρούσα να τον 

έλεγα κι εγώ Λε. Ας πιούμε ακόμα μια ρακή και να μη μιλάμε πια. 
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[Εγώ. Η Ερευνήτρια. Πιάνω στα δυο χέρια το κεφάλι μου. Κλείνω τα μάτια. 

Λέω μέσα μου: Ρε καρυόλη. Μετανιώνω αμέσως. Ποιος δικάζει, τι είναι μια 

επιστημονική εργασία πάνω στην ανθρώπινη εν εξελίξει κοινωνία πριν αυτή 

παγιοποιηθεί και γίνει υλικό, πριν γίνει ον και πράγμα, υποκείμενο και αντι-

κείμενο. Ο Αρίστος είναι ωραίος, μελαχρινός, έχει κλασική ομορφιά αρχαίας 

και νέας ορεινής Πελοποννήσου, αν και υπερβολικά βαρβάτη, υπερβολικά 

πολεμική για τα γούστα μου. Πολλή Ελλάδα σε συνέχεια — δεν την αντέχω. Η 

αισθητική πάντα με αποσυντονίζει, ιδιαιτέρως όταν συνδυάζεται με τον πάτο 

αυτού του φαραγγιού που είναι ο ερωτισμός. Το ιδεώδες μου είναι οι νέοι 

άνδρες του Μποτιτσέλλι, δηλαδή ο Λε. Τον Μποτιτσέλλι όπως και σχεδόν όλα, 

πάντως όλα τα ουσιώδη, τον έμαθα στο σπίτι του Λε, στη βιβλιοθήκη, που τώρα 

την είδα χαλασμένη, τα βιβλία τεσσάρων αιώνων σκισμένα, τις βυζαντινές 

περγαμηνές φύλλο-φύλλο και κατουρημένες. 

Εντέλει, του λέω:] 

 

Ερευνήτρια: Ας ηρεμήσουμε. 

 

Αρίστος: Ήρεμος είμαι. 

 

Ερευνήτρια: Δηλαδή ας γίνουμε λογικοί. Άκου πώς έχουν τα πράγματα, Αρί-

στο. Σε μισούσα αλλά μου άρεσες. Ή μάλλον με καύλωνες, αυτό είναι διαφο-

ρετικό. Και τώρα μου αρέσεις. Απαντάω, λοιπόν, κατά σειρά σε όλα τα θέματα 

που έθεσες: 

1ο θέμα: «Ποιος είναι ο κακός της ταινίας;» Όλα αυτά τα χρόνια εσύ, ο 

παππούς σου, ο πατέρας σου, ήσασταν οι αδιαμφισβήτητοι κακοί. Τώρα λες 

πως είσαι θύμα, φέρνεις στο προσκήνιο την Ιστορία χωρίς καλά-καλά να κα-

ταλαβαίνεις τη σημασία των εννοιών που χρησιμοποιείς, λες ότι το «μικρό» 

ήταν πάντα ο θύτης σου. Ότι κουβαλάει τους προγόνους του και μια γενικό-

τητα της πατρίδας που, σε διαβεβαιώ εξαρχής, δεν είναι πια κατανοητή ως 

επιστημονική ανάλυση κι ούτε της μόδας στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης 

και της αποδόμησης των εθνικών κρατών. 

 

Αρίστος: Χα χα χα! 

 

Ερευνήτρια, κάνω πως δεν ακούω: Φυσικά και είμαι καλή εγώ. Πρώτον 

διότι δεν έχω κάνει ποτέ κακό —μια βολική ταυτολογία— και δεύτερον: Είμαι 

καλή γιατί έχω με το μέρος μου την παραδεδεγμένη δικαιοσύνη — δικαιοσύνη 

νομική, θρησκευτική, της παράδοσης και της φιλοσοφίας. Εσύ, με βάση αυ-

τούς τους κεντρικούς άξονες του πολιτισμού, έχεις μόνο όλα τα άδικα. Εμείς 

τα δίκια. 

Εμείς, η φάρα μου, μιλάμε για λογαρισμό σας, εγώ, ο Λεωνίδας, οι γονείς 

του κι η μάνα σου, και οι όμοιοί μας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Από την εποχή 

πριν τους τελευταίους παγετώνες που οι μάγοι πρόγονοί μου, οι πρόγονοι της 
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επιστήμης, «ήξεραν» πιο πολλά παρ’ ό,τι εσείς, ο λαός. Γιατί διαφύλασσαν την 

γνώση του παρελθόντος, κι έτσι μπορούσαν να φτιάξουν το μέλλον σας, τι 

ήσασταν, από πούθε ερχόσασταν, τα φάρμακα να σας γιάνουν και τα φαρμάκια 

να σας ξεκάνουν. Κι έτσι μπορούσαν να προβλέψουν και το μέλλον. Ενώ 

εσείς και τότε και τώρα το μόνο που ξέρετε είναι να γαμιόσαστε, να τρώτε 

και να χέζετε. Και να κυνηγάτε, βεβαίως, να φέρνετε την τροφή στο σπίτι, 

δηλαδή στη σύγχρονη εποχή να βγάζετε χρήμα. 

Έχω δίκιο λοιπόν εκ των προτέρων σε όλα, κι εσύ εκ των προτέρων άδικο. 

Εσύ έχεις ένα μόνο δίκιο: Όταν σκέφτεσαι και λες κουτσά-στραβά πως είμαστε, 

κι εγώ και το «μικρό» σου, το αποτελεσμα μιας παμπάλαιας σκευωρίας· σε 

αυτό, όσο κι αν δικαιολογηθώ εγώ, έχω άδικο. Έχουμε πίσω από την πλάτη 

σας πλέξει μια σκευωρία για να σας κρατάμε υποταγμένους. Εκτός παρ’ όταν 

επαναστατείτε και μας σφάζετε σαν αρνιά. 

Τα καταλαβαίνεις όλα τούτα με τα λίγα σου διανοητικά μέσα; Μην νομί-

σεις ούτε στιγμή ότι σε βρίζω επειδή σε θεωρώ χαμηλής δυνατότητας για πα-

ραγωγή, αποδοχή και επεξεργασία θεωρητικής γνώσης. — Αν και έξυπνος, 

ΕΙΣΑΙ γενικώς χαμηλών πνευματικών δυνατοτήτων. Όχι από τη φύση σου, 

στην πραγματικότητα όπως λέει ο Λεωνίδας είσαι ευφυέστατος· μα είναι ζή-

τημα ταξικό όπως είπες κι εσύ σε άλλη περίπτωση. Τα δέχεσαι όλα τούτα; 

 

[Απάντηση του Αρίστου δίχως εμφανές συναίσθημα:] 

 

Αρίστος: Καταλαβαίνω αρκετά καλά τι λες. Ναι, είμαι χαμηλών δυνατοτή-

των. Δέχομαι πως είναι σωστά αυτά που είπες. Πονάω. 

 

Ερευνήτρια: Πρέπει κι εσύ να πονέσεις όπως μας έκανες να πονάμε. 2ο 

ερώτημά σου: «Θες να κάνουμε έρωτα;» Φυσικά και θέλω να κάνουμε έρωτα 

αλλά δεν θα κάνουμε. Πάντα ήμουν πολύ περίεργη, τι σου βρίσκουν όχι τα 

νιάνιαρα της ηλικίας μας, μα οι μεγάλες γυναίκες που σε κυνηγούσαν, η κυρά-

Μάρω. Και πιο πολύ: Όταν ήμουν ακόμη παρθένα φαντασιωνόμουν ότι είσαι ο 

πρώτος μου, αυτός που θα με ξεπαρθενέψει. Α, δεν ξέρετε εσείς οι άντρες τι 

σημαίνει γυναίκα, ούτε άλλωστε κι οι περισσότερες γυναίκες ξέρουν τον εαυτό 

τους· δυστυχώς. 

Όμως, δεν υπάρχει δρόμος από τον καθένα μας προς τον άλλον — η επι-

θυμία μου για σένα τελείωνε άμα μπαίναν στο προσκήνιο οι λέξεις. Σε μισού-

σα και σε μισώ για τα πάντα σου, παρεχτός της μορφής και του φύλου σου. 

Σε σιχαίνομαι για τον παππού σου, τον πατέρα σου, για τον φασισμό σου, 

τον βαρβαρισμό σου και το στενό πνευματικό σου πεδίο. Είσαι οτιδήποτε είναι 

δυνατόν να μισήσει μια γυναίκα σαν εμένα, χαράμι όμορφη σάρκα και σκα-

τομαγκιά. Τα καταλαβαίνεις αυτά; Θεωρείς ότι σε αδικώ; Άμα μου πεις ότι σε 

αδικώ, τότε σταματώ εδώ. 
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Αρίστος [λυπημένα αλλά και πάλιν όχι, ίσως με μια υποδόρεια ικανοποί-

ηση]: Δεν με αδικείς. Αυτό είμαι κι αυτό είσαι. Καταλαβαίνω τι λες. 

 

Ερευνήτρια: Ωραία. Και το τρίτο θέμα που έθεσες: «Η πόλη μας με πρό-

σταξε σύσσωμη να σκοτώσω τον Λεωνίδα. Ήθελες κι εσύ να τον σκοτώ-

σω;» Μιλούσες κι σκεφτόμουν: Είναι τρελός. Τον Λεωνίδα τον αγάπησα όσο 

τίποτα. Έφυγα από το χωριό για την πρωτεύουσα έναν χρόνο πριν τελειώ-

σουμε το Λύκειο, αυτός ήρθε μόλις απόφοιτήσατε. Όταν έφευγα, ανταλλά-

ξαμε όρκους. Στην Αθήνα δεν βλεπόμασταν, δεν μου τηλεφωνούσε, κι όταν 

του τηλεφωνούσα εγώ να βρεθούμε όλο έβρισκε δικαιολογίες. Ούτε καν ένα 

μήνυμα στο κινητό, ένα μέιλ. Κάτι είμαστε οι τρεις μας που δεν το καταλά-

βαινα. Γιατί εσύ, εσύ, παρεμβαλλόσουν πάντα ανάμεσα σε μένα και στον 

αγα-πημένο μου, εσύ με την κτηνωδία σου, εσύ και η φύση σου. Δεν ήσουν 

άνθρωπος για μας, ήσουν παράσιτο. 

 

Αρίστος: Μην το παιδεύεις. Πες το. 

 

Ερευνήτρια: Ναι. Το συνειδητοποιώ τώρα: Ήθελα πάντα βαθιά μέσα μου 

την τραγωδία. Ίσως… Ίσως επειδή το ιδανικό ως τέλος στην τραγωδία είναι ο 

θάνατος. Ίσως μισώ το παρελθόν μου. Το παρελθόν μου είναι οι άλλοι, κι ο 

Λε είναι η μόνη καταφυγή μου. 

Για σένα όλα είναι προαποφασισμένα κι έτοιμα στον νου σου. Για μας, για 

τη φάρα του νου μου, πρέπει να αναλυθούν όλες οι πιθανότητες. Ο Λάιμπνιτς 

ανέλυσε φιλοσοφικά τη διαφορά δυνατότητας και πιθανότητας, την εχθρότητα 

μεταξύ των αντίπαλων υπονοήσεων περί του μέλλοντος… Θε μου τι σου λέω, 

σε ένα βλαχάκι, έναν redneck… Πού να ξέρεις τον Λάιμπνιτς. Δεν σε βρίζω, 

όντως ο λαιμός σου ήταν πάντα κοκκινισμένος από τον ήλιο, του Λε ήταν πά-

ντα λευκός όπως του κύκνου. Ο Λε είναι λευκός, εσύ Ινδιάνος. Ο κύκνος είναι 

αναμφισβήτητα ωραιότερος από τον αετό. Αν και ο αετός δεν παίζεται, γαμεί 

στα ουράνια. 

Μου φαίνεται με πιάσαν τα ρακιά. Δύο μόνο ρακιά και τ’ άκουσα ως τις 

φτέρνες… Τι διάολο έβαλε μέσα η χοντρή; 

 

Αρίστος: Και η ερώτηση; Θες κι εσύ να τον σκοτώσω ή όχι; 

 

[Εγώ η Ερευνήτρια: δεν αισθάνομαι άλλο εκείνη τη στιγμή πάρεξ τα όντα, μια 

ατέλειωτη σπείρα ζώων, φυτών, πουλιών, εντόμων, ψαριών και μαλακίων. 

Είναι το στέμμα μου, είμαι η πριγκίπισσα στον κήπο των ηδονών όπου ο Λε 

είναι ο πανέμνοστος εραστής και ο Αρίστος το φίδι. Λέω:] 

 

Ερευνήτρια: «Η Πόλη έχει δίκιο. Πρέπει να πεθάνει αυτό το αγόρι. Θέλω 

να τον σκοτώσεις. Πήγαινε να τον σκοτώσεις». 
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[Κλαίω. Έρχεται η ταβερνιάρισσα, λέει στους λοιπούς πελάτες:] 

 

Ταβερνιάρισσα: Τι κοιτάτε ρε; Άει στο Διάολο κάντε τις δουλειές σας! 

[Όλοι τσακίζονται να στρέψουν αλλού τα βλέμματα, επίφοβη γυναίκα, όλοι 

οι χωρινοί τη φοβούνται, κυρίως οι άνδρες, οι γυναίκες την τρέμουν και τη 

ζηλεύουν. Κάθεται δίπλα μου. Μου παίρνει το κεφάλι στο στήθος. Μυρίζει 

καλοπλυμμένα ρούχα, ιδρώτα, ζύμη και αιδοίο, μια μυρωδιά άκρως μητρική. 

Λέει:] Οι κακομοίρες οι γυναίκες. Είμαστε δυνατές. Τι να το κάνουμε. Ή άμε 

να γαμηθείς με αυτόν εδώ πίσω στο δωματιάκι ή πες μου να τον διώξω. Δεν 

έχει τρίτο με τους άντρες. 

 

Ερευνήτρια: Διώξε τον. 

 

[Του δείχνει με το κεφάλι την πόρτα. Εκείνος σηκώνεται. Καθώς βαδίζει πο-

λύ αργά προς τα κει, όλο στρέφει και μας κοιτάζει ελπίζοντας ίσως να τον 

ξανακαλέσω.] 

 

Αρίστος: Ηρώ… 

 

Ταβερνιάρισσα: Αρίστο. Πολύ σε λαχτάρισε η ψυχή μου. Και τώρα ρε παι-

δάκι μου τέτοια χάλια!.. 

 

[Τέλος αυτής της συνέντευξης.] 
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Ο γιατρός 
 

 

[Η συνέντευξη δίνεται στην αυλή του λεγόμενου «Αρχοντικού». Η Ερευνήτρια 

και ο πατέρας του Λεωνίδα κάθονται από τη μια και από την άλλη του με-

γάλου μαρμάρινου τραπεζιού. Ο πατέρας του Λεωνίδα είναι ένας ψηλός μεσή-

λικας, λιγάκι περισσότερο γεμάτος του πρέποντος. Πολύ γοητευτικός, τουλάχι-

στον για νεαρές γυναίκες κάτω των 25 ετών χωρίς παιδεία, ή για άνω των 40 

ιδιαιτέρως καλλιεργημένες. Γύρω πλήθος εργατών πηγαινοέρχονται εκτελώντας 

τις εργασίες αποκατάστασης του σπιτιού. Κουβαλιούνται από το εσωτερικό 

σωροί μπάζα και σπασμένα αντικείμενα. 

Ο γιατρός δεν ήθελε να δώσει τη συνέντευξη. Είπε ότι όλο αυτό είναι ένα 

αυτοτελές έργο, όχι ένα σίριαλ σε συνέχειες που πρέπει να ανανεώνεται για 

τις εξελίξεις του το ενδιαφέρον του κοινού. Όταν η Ερευνήτρια του εξήγησε ότι 

δεν πρόκειται για δημοσιογραφική έρευνα —ο γιατρός δεν το είχε καταλάβει— 

μα για επιστημονική εργασία. Δεν πείστηκε να μιλά με τη συνεντευξιάζουσα στον 

ενικό. Δεν ήθελε βιντεοσκόπηση, μόνο μαγνητοφώνηση, και επέμενε σ’ αυτό. 

Είπε: 

«Δεν είμαι και δεν θέλω να είμαι της εποχής σας που τα βιντεοσκοπεί όλα. 

Είμαι παρελθόντων και μελλοντικών εποχών». 

Αλλά δεν ξέρει καλά την εποχή μας κι έτσι βιντεοσκοπήθηκε κρυφά με το 

κινητό.] 

 

 

Κρίμας που η ομορφιά ταιριάζει μόνο με τη νιότη 
 

Ερευνήτρια: Πιστεύετε στον Θεό; 

Ο γιατρός: Όχι. Δεν πίστεψα ποτέ. Άλλωστε αν έχεις δει όπως εγώ λόγω 

επαγγέλματος να πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι, μικρά παιδιά, στα χέρια σου και 

μερικοί ίσως από τα χέρια σου… Τότε, ακόμα κι αν θα επιθυμούσες την πίστη 

σε κάποιον Θεό, ξεσυνηθίζεις να πιστεύεις. Κι επιτέλους, τι χρειάζεται η Φύ-

ση τον Θεό, έστω κι αν υπάρχει; Είναι ένα πολύ παλιό φιλοσοφικό ερώτημα, 

που το έκανε γαργάρα ο Καντ με ψευτοπράματα που είχαν ήδη αναιρεθεί λο-

γικά από την εποχή του Αριστοτέλη, του Δημόκριτου, του Επίκουρου και του 

Θεοδώρου του Άθεου. 

Ερευνήτρια [συνιστώ στον εαυτό μου υπομονή]: Είχατε ως τώρα μια ευ-

τυχισμένη ζωή; 

Ο γιατρός: Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί. Η «δυστυχισμένη ζωή» κι η «ευ-

τυχισμένη» είναι σαν το ερώτημα περί της δομής του σύμπαντος: Η ενέργεια 

μεταδίδεται κυματικά ή κατά κβάντα; [Εμπιστευτικά:] Προσωπικά, σιχαίνομαι 
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τις σύγχρονες θετικές επιστήμες. Είμαι οπαδός της φιλοσοφίας. [Ξανά σε 

κανονικό ύφος:] Η ερώτησή σας όμως άπτεται της ψυχολογίας, που σήμερα 

λογίζεται επίσης θετική επιστήμη — ενώ δεν είναι. Είμαι λάτρης της φροϊ-

δικής ψυχανάλυσης. 

Ερευνήτρια: Είχα προετοιμάσει μια σχετική ερώτηση, δεν ήρθα απροετοί-

μαστη, έχετε μια φήμη· αρκετά αμφιλεγόμενη βεβαίως. Μιας, λοιπόν, και α-

ναφέρεστε σ’ αυτά, αν θέλετε πέστε μου, παρακαλώ: Γιατί γίνατε γιατρός; 

Λόγω καλών βαθμών; Από ανθρωπιστική τάση; Λόγω παράδοσης; — ξέρω πως 

είχατε αρκετούς που σπούδασαν Ιατρική στην οικογένειά σας ήδη από τον 

18ο αιώνα. Από δειλία ενώπιον του παρόντος; 

Ο γιατρός [σιωπή, κοιτάει αρκετή ώρα τη συνεντευξιάζουσα]: Σας θυμά-

μαι από τη μέρα που σας πρωτόφερε σε αυτό το σπίτι ο Λεωνίδας. Είπα μέσα 

μου: «Πολύ όμορφο κοριτσάκι. Ξέρει άραγε ο μικρός πώς να το δουλέψει;» 

Και είπα ακόμα στον εαυτό μου: «Κρίμα, κρίμα. Κρίμας που η ομορφιά πάει 

αγκαλιά πάντα με τη νιότη και μόνο στη νιότη ταιριάζει να παραδίνεται! Αλλ’ 

επιτέλους αυτό είναι η φυσική τάξη». Πριν σας απαντήσω: Ο γιος μου συνε-

τέλεσε καθόλου στην ωρίμανση της προφανώς φυσικής ευφυΐας σας; Και τι 

σας οφείλει ο ίδιος; 

Ερευνήτρια: Ο γιος σας συνετέλεσε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της αι-

σθητικής μου στην τέχνη του έρωτα, κυρίως, μα και στην όποια κομψότητα 

κάποιων εκφράσεών μου, όταν μιλάω με ανθρώπους όπως εσείς κι ο καθη-

γητής μου. Αντιγράψαμε ο ένας τον άλλον σε πολλά. Ο ίδιος μου οφείλει την 

πρακτικότητά του και την αυτοσυγκράτηση, και στη ζωή του και στα γραπτά 

του. Δεν διέθετε σε επάρκεια αυτές τις ιδιότητες, μάλλον επειδή είναι γιος 

σας· τις ανέπτυξε ως εραστής μου. Στην ωρίμανσή μου όμως και σ’ όλα τ’ 

άλλα, συνετέλεσε αποφασιστικά η βιβλιοθήκη σας. Χαλασμένη τώρα, δυστυχώς. 

Ο γιατρός [συλλογισμός· μετά]: Σώθηκαν σχεδόν όλα τα βιβλία. Τσαλα-

πατημένα και κατουρημένα ή σκισμένα, βεβαίως, αλλά δεν είχαν πραγματικά 

σκοπό να τα καταστρέψουν. Το κάτουρο της νεολαίας μας άλλωστε είναι καλό, 

προσθέτει DNA εκεί όπου υπάρχει μόνο Λόγος. Δεν θέλαν να καταστρέψουν 

τελειωτικά το σπίτι. Αλλιώς θα το έκαιγαν και πάει, τέλειωσε. Θα σας απα-

ντήσω στην αρχική ερώτησή σας: Έγινα γιατρός για όλα όσα είπατε. Κυρίως, 

όμως, για κάτι όχι τόσο δεδομένο. Το μεράκι μου όπως ήδη σας είπα, ήταν 

πάντα η φιλοσοφία. Με είχαν απασχολήσει πολύ ήδη στα γυμνασιακά μου 

χρόνια οι Αφορισμοί του Ιπποκράτη, μα πάντα σε σχέση με τον πόνο των 

αδυνάτων, των κοπιώντων και των πεφορτισμένων. Έτσι έγινα γιατρός. Δεν 

είμαι γιατρός της εποχής σας, δεσποινίς μου. Είμαι της εποχής μου. Και η 

εποχή μου είναι διαρκής, διαχρονικά παρούσα και πάντα μελλοντική ήδη από 

τον καιρό του Ιπποκράτη, ενώ η δική σας στιγμιαία και αενάως περαστική. 

Ερευνήτρια: Είναι πολύ εύκολο να νοιάζεται κανείς για τους κοπιώντες 

και τους πεφορτισμένους, όταν είναι από τους κατέχοντες και τους αιώνια 

ξεφόρτωτους… 
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Ο γιατρός: Αυτό είναι μια ερώτηση; Συμφωνήσαμε να μου κάνετε μόνο 

ερωτήσεις. Αν πρόκειται να μου κάνετε κήρυγμα, χάνουμε κι οι δυο τον χρό-

νο μας. Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου από τον ιε-

ροκήρυκα· οποιασδήποτε θρησκείας, οποιαδήποτε ηθικής, οποιασδήποτε πολι-

τικής θεωρίας. 

Ερευνήτρια: Έχετε δίκιο. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Λόγω του γιου σας, 

θεωρώ την εξυπνάδα και την πρωτοτυπία ως προτέρημα και πλεόνασμα απο-

κλειστικά των νέων. Λυπάμαι που το λέω, μα δεν είσαστε πια νέος. 

Ο γιατρός [κάπως χιουμοριστικά, κάπως σκαιά, πάντως κομψά]: Μη λυ-

πάστε. Γερνώντας, λαχταρά καθένας να ξαναγίνει νέος· βλέποντας τη γενιά 

σας, δεν θα ήθελα πια να ξανανιώσω. 

Ερευνήτρια: Το παίρνω σαν κοπλιμέντο. Οι μεσήλικες και οι γέροι, για 

μας τα παιδιά είναι απλά φορείς των καταπιεστικών αληθειών. Εξαιτίας λοιπόν 

του Λεωνίδα, τώρα σας αντιμετώπισα σαν συνομήλικό μου. 

Ο γιατρός: Χριστέ μου, σε τι με καταδίκασες! Εντάξει, ας αυτοκυριαρχη-

θούμε. Ομολογώ ότι είμαι ένας γέρο-ελευθέριος, που προς στιγμήν επιθύμησα 

την παιδίσκη του υιού μου. Παίζω θέατρο επειδή είστε όμορφη και επειδή η 

ομορφιά σας συνοδεύεται και αρτύνεται από νου. Αλίμονο, σχεδόν ποτέ δεν 

γίνεται το αντίθετο, ο νους να αρτύνεται από την ομορφιά· δεν είναι φυσική 

τάξη αυτό. Όμως, προσοχή! δεν σας επιθύμησα ερωτικά, πόσο μάλλον σω-

ματικά. Λαχτάρησα να με συμπαθήσετε κάπως, να με πιστέψετε και να μιλάμε 

για πράγματα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να γίνουν πολύτιμα για σας. 

Είμαι πατέρας από φυσική κλίση. Το καλό και το κακό δεν αποτελούν ηθικές 

κατηγορίες, αλλά σπόρους που παράγουν είδη φαγώσιμα και ιαματικά. 

Εγώ, εγώ είμαι που πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε 

από την αρχή. Σας ικετεύω, μην προσπαθείτε να με εντυπωσιάσετε, τον «σοφό 

και απρόσιτο» μπαμπά του boyfrient σας, μα να κάνετε τη δουλεία σας σαν 

επιστήμονας. 

Ερευνήτρια: Εντάξει, με πιάσατε. Όντως, προσπάθησα κι εγώ με τη σειρά 

μου να σας φαντάξω. 

 

 

Η έννοια της δικαιοσύνης φιλοσοφικά είναι προβληματική 
 

Ερευνήτρια: Να μιλάμε πια στον ενικό; 

Ο γιατρός: Όχι. 

Ερευνήτρια: Δεν σας καταλαβαίνω σε αυτό. 

Ο γιατρός: Γενικά, δεν οφείλετε να με καταλάβετε. 

Ερευνήτρια: Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας καταλαβαίνω σε όλα, ούτε 

εσείς εμένα. Σας παρατηρούσα πολύ όταν είχα σχέση με τον γιο σας κι ερ-

χόμουν στο σπίτι σας. Σας παρατηρούσα από απόσταση, βεβαίως· δεν υπήρχα 

για σας, μάλλον ούτε κι όλη η υπόλοιπη πόλη. Τότε ήσασταν πιο γοητευτικός, 

συγγνώμη που το λέω… 



57 
 

Ο γιατρός: Παρακαλώ. Η σκληρότητα είναι μια βασική αρετή της νιότης… 

Ερευνήτρια: Εννοώ ότι και τώρα είσαστε γοητευτικός, μα τότε ήσασταν 

νεότερος, λεπτότερος. Δεν ξέρω πώς καταλαβαίνετε τον εαυτό σας, όμως απο-

τελούσατε με τη σύζυγό σας πάντα φετίχ για τη μικρή μας πόλη. Πλούτος, 

κομψότητα, παιδεία, αισθητική, μακραίωνη παράδοση, ομορφιά. Δεν φαντάζε-

στε τι σημαίνει όλο αυτό για μας, για τους απλούς ανθρώπους. 

Ο γιατρός: Φαντάζομαι. 

Ερευνήτρια: Δεν φαντάζεστε. Φοβούμαι ότι αν και ζήσατε τη μισή σας ζωή 

σε ελληνικό χωριό, δεν καταλαβαίνετε τον ελληνικό λαό. Εμάς όλους. 

Πατέρας: Με διδάσκετε; Και μάλιστα, καταβάθος, για την πολιτική διαχεί-

ρηση της ταξικότητας; 

Ερευνήτρια: Όχι. Δεν μπορώ να σας διδάξω τίποτα που δεν ξέρετε. Αυτά 

ήταν λόγια του γιου σας. Τα έκανα λιγάκι πιο ανθρώπινα. Ήταν πάντα πολύ 

πιο εχθρικός απέναντι σε αυτό που είστε. 

Ο γιατρός [πολύ ψυχρά]: Όσο προχωράει η κουβέντα, αυτός, ο γιός μου 

όπως προβάλλει μες από τα λόγια σας, μου γίνεται όλο και πιο ξένος. Δεν 

ξέρω ποιος είναι ο αληθινός — ο δικός μου; ο δικός σας; κάποιος άλλος; Πρέ-

πει να ομολογήσω ότι το πιο ενοχλητικό δεν είναι η νεανική σας έπαρση, η 

διαρκώς διολισθαίνουσα ηθική, τούτα τουλάχιστον είναι δικαιολογημένα και 

συμπαθητικά λόγω της ηλικίας σας και της μορφής σας. Το πιο ενοχλητικό 

είναι η εικόνα του γιου μου που αναδύεται απ’ ό,τι δηλώνετε ως παρελθόν 

δικό σας. Ως ιδέες σας ζυμωμένες με την αγαπημένη σάρκα του παιδιού μου. 

Που την είδα να γερεύει αργά, επώδυνα. Που ξαγρύπνησα πλάι της όταν αρ-

ρώσταινε. Δεν αισθάνομαι πατέρας γαμπρού, ο πεθερός είναι σχεδόν πάντα 

λάτρης της νύφης· αισθάνομαι κάπως σαν πεθερά, σαν μ ά ν α που μια ξένη 

π ο υ τ α ν ί τ σ α παίρνει το αγόρι της. Το «παίρνει», με όλες τις ηθικές και 

ανθρωπολογικές έννοιες: Της το στερεί, το κλέβει, το οικειοποιείται, το διακο-

ρεύει, το βιάζει, το διαφθείρει, το καθιστά άλλο ον. 

Ερευνήτρια: Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι τώρα μόνο εντέλει συνεννοηθή-

καμε και μπορούμε να αρχίσουμε τη συνέντευξη. Σας κάνω λοιπόν την πρώτη 

ερώτηση [διαβάζει από χαρτί με τυπική έκφραση]: 

Θα κάνετε μήνυση στους χωριανούς, που κατέστρεψαν το σπίτι σας; 

Ο γιατρός [σκέφτεται με χαμηλωμένο κεφάλι αρκετή ώρα]: Πρέπει να πω 

ότι δεν το περίμενα όλο αυτό. Πέραν κάποιων ιδεολογικών μου συντρόφων, 

έχω συνηθίσει σε κοινότυπους συζητητές. Μάλιστα όταν είναι τόσο νέοι όπως 

εσείς. Οι νέοι πάντα είναι βάρβαροι και ανίδεοι, ακόμα και ο Ρεμπό. [Πιο απο-

φασιστικά.] Δεν θα κάνω μήνυση. 

Ερευνήτρια: Γιατί; 

Ο γιατρός [με άλλο ύφος τώρα, κοφτά και σοβαρά σαν να κάνει ιατρική 

διάγνωση]: Δεν πιστεύω στον νόμο σε ταξικά πλαίσια. Είμαι ελευθεριακός κομ-

μουνιστής. Η καταστροφή του σπιτιού μου από τους συμπατριώτες μας είναι 

μια πολύ λάθος κίνηση, επειδή τους ανήκε. Οι ιστορικοί και καλλιτεχνικοί θη-

σαυροί του ήταν περιουσία τους και τιμή τους. Ήταν ο εαυτός τους, ιδιοποιημέ-
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νος από την οικογένειά μου που τους ξεζούμιζε, μα και προστατευόμενος απ’ 

το σόι μου εδώ και αιώνες. Αν είχαν πολιτική συνείδηση και δεν δρούσαν 

ενστικτωδώς, στα χέρια τους θα κατέληγε, πλούτος και διδαχή των παιδιών 

τους. 

Ερευνήτρια: Ναι, αλλά δεν ήσασταν εσείς ο απόλυτος κάτοχος αυτού του 

πλούτου; 

Ο γιατρός: Ήμουν απλά ο φύλακας των δικών τους θησαυρών. Ήταν η Ιστο-

ρία τους και την κατέστρεψαν. Κύριος στόχος του ελευθεριακού σοσιαλισμού 

είναι η οικοδόμηση της συνέχειας του λαού και κάθε εθνικού πολιτισμού σε 

νέα οικονομική και κοινωνική βάση. Όχι η διακοπή τους κι η καταστροφή, 

αυτές είναι δουλειά της θρησκείας και κάθε φασισμού. Κι ο πιο απόλυτος 

φασισμός είναι σήμερα ο καπιταλιστικός, που ξαφνικά από τον εθνικισμό 

έχει περιπέσει στην πιο γελοία νεοφιλελεύθερη αντίδραση, στην «αποδόμηση 

των εθνικών κρατών». 

Ερευνήτρια: Δεν πρέπει να κριθούν γι’ αυτό που έκαναν; 

Ο γιατρός: Δεν αντιλαμβάνομαι από την άποψη του ορθού Λόγου τον σκο-πό 

οποιασδήποτε εκδίκησης ή τιμωρίας — ακόμα και η ίδια η έννοια της δικαιο-

σύνης είναι φιλοσοφικά προβληματική, πόσο μάλλον ο Ποινικός Κώδικας. Προ-

σέλαβα τους συμπολίτες μας, λοιπόν, με καλούς μισθούς ως εργάτες και τε-

χνίτες για να ξαναφτιάξουν ό,τι μπορεί να ξαναφτιαχτεί από την κληρονομιά 

τους και να πετάξουν στα σαρίδια ό,τι χάλασαν από την ίδια την Ιστορία τους. 

Αυτούς τους ίδιους που έκαναν τούτο τον ανορθολογικό βανδαλισμό. Άλλο 

δεν δέχομαι να πράξω. 

Και επίσης, δεν θα επιδιορθώσω τίποτα. Τα καριοφίλια και τα γιαταγάνια 

θα ξαναμπούν στη θέση τους σπασμένα, τα πορτρέτα και οι πίνακες θα κρε-

μαστούν με τις μαχαιριές, οι παλιές στολές, φουστανέλες, χρυσοκεντημένα 

γιλέκα και σεγούνια θα πλυθούν και θα μπουν σε νέες γυάλινες προθήκες, 

μα έτσι όπως τις ξέσχισαν. Το ίδιο και τα βιβλία, και οι περγαμηνές και τα 

χειρόγραφα. 

Ερευνήτρια: Ενδιαφέρον. Όχι, όχι ενδιαφέρον… — Συγκινητικό και αντάξιό 

σας… Και πώς βλέπετε την πράξη του χωριού, να αδειάσει την αποθήκη του 

Συνεταιρισμού και τα κελάρια καθεμιάς ξεχωριστά οικογένειας στο σπίτι και 

στους κήπους σας μετά την καταστροφή του; τόνους γεννημάτων, κρασιού 

και λαδιού; 

Ο γιατρός [σκέφτεται για κάμποση ώρα]: Δεν τους είχα ικανούς για μια 

πράξη τέτοιου συμβολισμού και τέτοιου βάθους. Όποιος διανοούμενος αγαπά 

τον λαό και δουλεύει για λογαριασμό του, εντέλει αν είναι τίμιος αποδέχεται 

ότι αποδεικνύεται κατώτερος του λαϊκού ενστίκτου και της ιστορικής λογικής 

της μάζας. Επίσης, δεν τους είχα ικανούς για μια τόσο μάταιη επαναστατι-

κότητα. Οι κοινωνικότητες δεν δρουν έτσι. Όπως και να ’ναι, θέλησαν να 

επιστρέψουν στην οικογένειά μου πολλών αιώνων κλεψιές και εκμετάλλευση. 

Τι νόημα έχει; Τους χάρισα τα κτήματα που δούλευαν, ίδρυσα τον Συνεταιρι-

σμό και τον διεύθυνα λίγα χρόνια από τα παρασκήνια μην τον χαλάσουν, 
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τους έδωσα μια ευκαιρία να γίνουν επαναστάτες και κύριοι του εαυτού τους. 

Όλα αυτά τα πέταξαν. Όταν αποσύρθηκα από τον Συνεταιρισμό, έκλεβαν στα 

φανερά τον εαυτό τους και χασκογελούσαν. Δολοφονούσαν το μέλλον των παι-

διών τους κι έλεγαν: «Α, καλά, ο γιατρός είναι αναρχοκουμμουνιστής. Γιατί 

να μας νοιάζει τι λέει». 

Από την άλλη, αυτό που έκαναν τώρα είναι ποίηση. Ο ελληνικός λάος, ο 

αληθινός λαός όχι ο φο-μπιζού των μήντια και του διαδικτύου, λειτουργεί ακόμη 

σήμερα με όρους οι οποίοι άλλοτε παρήγαγαν τα Ακριτικά, το Δημοτικό τρα-

γούδι και τις παραδόσεις, τους χορούς, τα έξοχα γιορτινά ενδύματα και τα 

παραμύθια. Τη γλώσσα. Είναι οι ίδιοι εκείνοι που πολεμούσαν εδώ και πολ-

λές χιλιάδες χρόνια με πείσμα ιστορικό και προϊστορικό για την ατομική και 

συλλογική ελευθερία. Αυτό που έκαναν στο σπίτι μου, από φιλοσοφικής πλευ-

ράς δεν είναι βανδαλισμός, μα Δημοτικό τραγούδι, μια Παραλογή. Δικαιώνονται 

για τούτο μα δεν συγχωρούνται. Η εξέγερση και η επανάσταση είναι ο δρό-

μος του λαού, όχι η αυτοκτονία του, όσο καλαίσθητη και να ’ναι. 

Ερευνήτρια: Μάλιστα. Είχα προϋποθέσει τις πιθανές απαντήσεις σας σύμφω-

να με τους γενικούς νόμους των πιθανοτήτων όπως διατυπώνονται στα συ-

νέδρια. Είχα οργανώσει αντιρρήσεις και ανταπαντήσεις σε όλες τις πιθανές 

αιτιάσεις σας. Μα εσείς μιλάτε για πράγματα εκτός κατηγοριοποίησης. Πιθα-

νόν επειδή είστε πατέρας του Λεωνίδα, κι ο Λεωνίδας, σύμφωνα με τη θεω-

ρία σας, δεν είναι αγόρι μα ένα είδος Δημοτικού τραγουδιού. Το ίδιο και ο 

Αρίστος. 

Οπότε, λοιπόν, παραμερίζω όσες ερωτήσεις είχαν σκοπό να σας προετοι-

μάσουν και να σας καταπλήξουν —τις αχρηστέψατε προκαταβολικά— και φτάνω 

στην ταμπακιέρα. Στον γιο σας. 

 

 

Η μηχανική των ενοχών 
 

Ερευνήτρια: Σας ερωτώ, λοιπόν: Γιατί αφήνατε όλα αυτά αυτά τα χρόνια, 

μια ολόκληρη παιδική και εφηβική ηλικία, να βασανίζουν τον γιο σας; να βι-

αιοπραγούν πάνω του με όχημα τον περίφημο Αρίστο; Είχατε κάποιο σχέδιο; 

κάποιον σκοπό; 

Ο γιατρός: Θέλετε να πληγωθείτε; 

Ερευνήτρια: Τι εννοείτε; 

Ο γιατρός: Νομίζετε πως η ζωή αποτελεί απλά μια παράγραφο στην εργασία 

σας, στην οποία το κύριο μέρος είναι οι ιδέες σας και οι φαντασιώσεις σας; 

Νομίζετε ότι η εικόνα που έχετε διαμορφώσει για τον γιο μου είναι η πραγμα-

τική; Ξέρετε αυτό το αγόρι, μόνο και μόνο επειδή γαμιόσασταν ως έφηβοι; 

Ερευνήτρια: Μη γίνεστε χυδαίος, δεν είναι το ύφος σας. 

Ο γιατρός: Δεν ξέρετε ποιο πραγματικά είναι το ύφος μου, γιατί είστε 

ανώριμη και επηρμένη. Ξέρετε τον πλούσιο, φιλάνθρωπο γιατρό που γιατρο-

πόρευε τζάμπα τους χωριανούς κι έκανε άσκοπες αγαθοεργίες. Από την άλλη 
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μεριά, έχετε δίκιο: Πονάω και μετανιώνω για τον Λεωνίδα. Τι έκανα. Τι δεν 

έκανα. Γι’ αυτό οργίζομαι. 

Απαντώ: Χρησιμοποίησα τον γιο μου, που τον αγαπώ τόσο. Και βέβαια ή-

ξερα ότι ο Αρίστος τον βασανίζει. Πίστευα όμως ότι αυτά θα τελειώσουν επι-

τέλους. Ήξερα ότι ο Αρίστος αγαπά με τον τρόπο του πολύ τον Λεωνίδα, ότι 

τον προστατεύει. Ότι η πόλις, αυτό το σκοτεινό ζώο, δεν μπορεί να κάνει κακό 

στο αγόρι μου όσο το προστατεύει ο Αρίστος. Γιατί κι εγώ και όλοι οι πρό-

γονοί μου ήμασταν πάντα μόνοι απέναντι σε ολόκληρη την πόλιν. Ήμασταν 

τύραννοι. Εγώ δεν ήθελα να είμαι τύραννος, τους άφηνα όμως να με φο-

βούνται για να τους προστατέψω από την ίδια την Ιστορία. Ο Λεωνίδας ήταν 

έξω απ’ όλ’ αυτά, ήταν δικός μου αλλά ήθελε να είναι δικός σας, και το ίδιο 

επιθυμούσα κι εγώ. Αυτή είναι η διαλεκτική των ταυτοτήτων και των ετερο-

τήτων στην πατρίδα μας. 

Πες με ρομαντικό. Ήξερα τι υφίστατο ο μικρούλης μου. Και πονούσα διπλά, 

τρίδιπλα μαζί του. Αλλά τι μπορείς να κάμεις; Από το να πληρώσει το παιδί 

μου ό,τι πλήρωσε ο παππούς του, οι χωριανοί κι οι παππούδες τους, ακόμα κι 

εγώ, καλύτερα να εξοφλούσε αυτό το ένα γραμμάτιο του πόνου στον εγγονό 

του δολοφόνου του πατέρα μου. 

Ερευνήτρια: Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να καμφθεί από την ειλικρί-

νεια των λόγων σας. Ούτε καν από την αισθητική τους. Μου είναι αδιανόητο 

ότι ξέρατε. Νομίζαμε όλοι πως δεν καταλαβαίνατε. Πως αδιαφορείτε. Αφήσα-

τε τον Λεωνίδα, μικρό παιδάκι, στα χέρια ενός κτήνους και της αγέλης του. 

Και προσπαθείτε τώρα να δικαιολογηθείτε; 

Ο γιατρός: Δεν καταλαβαίνετε τη μηχανική των ενοχών. Όχι λόγω έλλει-

ψης ευφυΐας, μα λόγω της ηλικίας: Η νιότη σπανίως συνειδητοποιεί τις ενοχές 

τις δικές της, πόσο μάλλον των ενηλίκων ή αυτές που της κληροδοτεί το πα-

ρελθόν. Κι όταν επιτέλους τις συνειδητοποιήσει κι αρχίσουν εκείνες να δρουν 

πάνω της, και την κατατρώγουν ζωντανή, δεν είναι πια νιότη. 

Ο Αρίστος λατρεύει τον παππού του μα και ντρέπεται γι’ αυτόν. Ήθελε να 

ξεπλύνει την ενοχή, όχι με τον τρόπο του παππού του, με το σπαθί, μα με 

κάποιον που θα εφεύρισκε ο ίδιος. Έτσι, έκανε τον Λεωνίδα να υποφέρει. 

Ερευνήτρια: Αλήθεια, τι ξέρετε για τον Αρίστο; Τι εικόνα έχετε γι’ αυτό 

το γειτονόπουλό σας, που εξελίχτηκε σε δυνητικό εγκληματία; Ήταν ένα 

υπαρκτό παιδί; Ή ένα καρτούν δικό σας, χρήσιμο στις θεωρίες σας; 

Ο γιατρός [ανέκφραστος, σκέφτεται αρκετά]: Πράγματι, τι ξέρω; Το κα-

ταγγελτικό ύφος σας, αν και προσβλητικό… 

Ερευνήτρια [τον διακόπτει]: Αν θέλετε με πιστεύετε: Δεν σας επιτίθεμαι. 

Το ύφος μου οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορώ να δείχνομαι αντικειμε-

νική όπως θα ήθελα και όπως πρέπει. Θυμώνω με τον εαυτό μου, όχι με σας. 

Είμαι εμπλεκόμενη στην αφήγηση. Δεν καταφέρνω, δυστυχώς, να φαίνομαι 

ουδέτερη. Όμως σας ακούω προσεκτικά, σας εμπιστεύομαι και σας θαυμάζω. 

Ο γιατρός: Ευχαριστώ. Αυτή η συζήτηση είναι για μένα μάλλον ενοχλητική. 

Πράγματι, αναρωτιόμουν συχνά αν ξέρω τίποτε για το «γειτονόπουλό» μου, 
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όπως το είπατε. Και επιτέλους αν η ιδέα που έχω σχηματίσει για τον Αρίστο 

όλα αυτά τα χρόνια από τις οπτικές της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και 

της καθημερινής ζωής, έχει έστω κι ελάχιστη σχέση με την πραγματικότητα. 

Στ’ αλήθεια, συνειδητοποιώ ότι αυτό το παιδί, που όπως λέτε βασάνιζε τον 

γιο μου και τους συνομιλήκους του, που ωθούσε τους φίλους του στον φα-

σισμό, μου είναι αντικειμενικά άγνωστο. 

Ερευνήτρια: Ο Λεωνίδας μού είπε πως όταν πήγαν μαζί στο σπίτι σας, 

την μέρα που τον συνάντησε στη βρύση, συνειδητοποίησε ότι ήταν η πρώτη 

φορά που ο Αρίστος πατούσε εκεί. Το γειτονόπουλο, ο ανιψιός της γυναίκας 

σας, ο «καλύτερος φίλος» ή άλλως ο «επίσημος βασανιστής» του γιου σας, 

δεν είχε μπει ποτέ ως τότε στο σπίτι σας. Στο περίφημο Αρχοντικό σας. 

Ο γιατρός [μένει κατάπληκτος]: Τι μου λέτε!… Είναι τρομερό αυτό… Πρώ-

τη φορά; Εγώ τους έβλεπα συνεχώς μαζί. 

Ερευνήτρια: Στο σπίτι σας, στο «Αρχοντικό», δεν είχε μπει ποτέ. Ούτε ο 

Λεωνίδας είχε πατήσει ποτέ το πόδι του στο σπίτι του Αρίστου, στης θείας του. 

Ο γιατρός: Ναι, ίσως. Σίγουρα όμως είναι το παρελθόν των οικογενειών 

μας! τα γεγονότα της Κατοχής και του Εμφυλίου… 

Ερευνήτρια: Δεν είναι μόνο αυτό. 

Ο γιατρός: Η ερμηνεία σας έχει συναισθηματικό πλαίσιο που διαστρεβλώ-

νει τις αιτίες. Φαντάζομαι ότι ποτέ δεν θα πατούσε ο Λεωνίδας το πόδι του στο 

σπίτι εκείνου που έσφαξε τον παππού του. Και, μάλλον…, ίσως κι ο Αρίστος 

γι’ αυτό δεν ήρθε ποτέ στο σπίτι μου. 

 

 

Τι ξέρει ένας πατέρας για τον γιο του 
 

Ερευνήτρια: Ίσως. Ίσως όμως φταίτε εσείς και η σύζυγός σας. Τελικά, τι 

εικόνα είχατε για τον Αρίστο; 

Ο γιατρός: Για μένα ήταν απλά ένα παιδί. Βαρυμένο από το παρελθόν το 

δικό μας. Του παππού του. Όλο ζωή — που δεν ήξερε τι να κάνει τόση ενέρ-

γεια, τόση ζωντάνια. Σκεφτόμουν ότι αυτά τα δύο στοιχεία, το κακό παρελθόν 

και η υπερβολική ενέργεια που παρήγαγε η νιότη του, ο συμπτωματικός συν-

δυασμός τους, τον έσπρωχνε στην παραβατικότητα και τη βία. Στον φασι-

σμό. Οι πολλές αξόδευτες ορμόνες σπρώχνουν πάντα στον φασισμό, στον 

πέραν κάθε ιδεολογίας ολοκληρωτισμό, δεξιούς νέους ή αριστερούς ή αναρ-

χικούς. Είναι νομοτέλεια αυτό της ανθρώπινης φύσης. Ήξερα πως ο Αρίστος 

και η ομάδα του δρούσαν με έναν παιδικό και πρωτόγονο τρόπο σαν εξουσια-

στικό όχημα της νεολαίας, πως τρομοκρατούσαν τα άλλα παιδιά. Απολάμβαναν 

βεβαίως αυτή την εξουσία, τα καλούδια της βίας. Τα θεωρούσα όλα τούτα 

παιδιαρίσματα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε ιδεολογική βάση στις πράξεις τους. 

Ερευνήτρια: Κι αυτός ήταν ο λόγος που αφήσατε τον γιο σας να υποφέ-

ρει, και τον Αρίστο να γίνεται όλο πιο φασίστας; 
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Ο γιατρός: Όχι ακριβώς. Ήμουν βέβαιος ότι η επαφή αυτών των παιδιών 

με τον γιο μου θα έκανε καλό και στα δύο μέρη. Τον γιο μου θα τον κοινω-

νικοποιούσε, θα τον έβγαζε από την Ιστορία τη δικιά μας, του πατέρα μου, 

των δολοφόνων του και των προγόνων μας. Ίσως κάπως βίαια. Αλλά και τον 

Αρίστο και τους άλλους θα τους έκανε πιο πολιτισμένους, θα τους ανάγκαζε 

να σκεφτούν. Πίστευα πως δεν μπορεί να γίνει πραγματικός φασίστας ένα 

παιδί που κάνει παρέα ολοένα με τον γιο μου. 

Ερευνήτρια: Η τελευταία φράση σας είναι απίστευτη. Αλλά την αντιπα-

ρέρχομαι και επιτρέψτε μου να ρωτήσω: Ξέρετε ότι ήδη από τότε που ήμα-

σταν 15-16 χρόνων έρχονταν ενήλικοι από την Αθήνα και συναντούσαν τον 

Αρίστο και την παρέα του; Ότι έκαναν τελετές στο σπίτι των Τζιπαίων ψηλά 

στο βουνό, το εγκατελειμμένο, όπου εκφωνούνταν λόγοι, τραγουδιώνταν εμβα-

τήρια, με φωτιές, λαμπάδες κι άλλα τέτοια; Ότι τούτοι οι τύποι τους εφόδια-

ζαν με έντυπο υλικό, και τους καθοδηγούσαν μέσω ηλίθιων φασιστικών και 

ναζιστικών σάιτ του διαδικτύου, απ’ αυτά τα φτιαγμένα από πράκτορες της 

Ασφάλειας, της ΕΥΠ και ξένων υπηρεσιών; 

Το βλέπω στα μάτια σας ότι δεν γνωρίζετε τίποτα. Αλήθεια, δεν ξέρετε ότι ο 

Αρίστος ανάγκαζε τον γιο σας να παρίσταται σε αυτές τις συγκεντρώσεις; Ότι 

κάποτε μάλιστα έγινε ολόκληρη εκδήλωση για να τιμηθούν οι Χίτες δωσί-

λογοι στο πρόσωπο του παππού του Αρίστου, με κεντρικό θεμά τον αποκε-

φαλισμό του πατέρα σας; Ότι ο Αρίστος ανάγκασε με χαστούκια και κλοτσιές 

τον Λεωνίδα, τον εγγονό του σκοτωμένου, να στέκει γονατιστός μπρος στο 

τραπέζι των ομιλητών από την Αθήνα, με πρόσωπο προς το κοινό; προς εμάς 

όλους; 

Ο γιατρός [σιωπή μακρόχρονη· μετά, βαριά]: Δεν είναι αλήθεια όλα αυτά. 

Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Ο γέρος, ο παππούς του Αρίστου, είναι ό,τι είναι, 

μα δεν θα παρίστατο ποτέ σε τέτοιες εκδηλώσεις. 

Ερευνήτρια: Δεν παρέστη. Δεν έμαθε ποτέ τίποτα. Ούτε κανείς άλλος ε-

νήλικος του χωριού. Όλα τούτα παρέμειναν πάντα μια συνομωσία των εφή-

βων κάτω από την ηγεσία του Αρίστου, με μόνιμο θύμα τον γιο σας. Και οι 

έφηβοι γνωρίζετε πόσο εχέμυθοι είναι, πόσο μυστικιστικοί σε ό,τι αφορά τα 

δικά τους. Οι μόνοι ενήλικοι ήταν όσοι έρχονταν από την πόλη, μα κι αυτοί 

ήταν νεαροί, όλοι κάτω από 25 χρόνων. Οι καθοδηγητές, οι οργανωμένοι. Που 

ξέρετε τι σημαίνουν αυτοί για παιδιά, όχι γέροι μα μόλις λίγα χρόνια μεγα-

λύτεροι, γυμνασμένοι, αρρενωποί, με τατουάζ και στρατιωτικές στολές. Μας 

επεδείκνυαν όπλα: πυροβολούσαν στον αέρα με πιστόλια και καλάσνικοφ. 

Ήταν μαγεία για την πιτσιρικαρία — ακόμα και για μας τους αντιεξουσιαστές 

κι ας μην το παραδεχόμασταν. 

Το μόνο που ήξεραν όλοι οι μεγάλοι στο χωριό, δεξιοί, αριστεροί, ουδέ-

τεροι, είναι πως ο γιος σας ήταν το σκλαβάκι, «Το σκλαβάκι μου» όπως έλεγε ο 

Αρίστος, η «Σίσσυ» που τον αποκαλούσε ο Βαγγέλης, θυμάστε τον Βαγγέλη, 

ανώτατος φασίστας τώρα στην Αθήνα. Το «τέντι μπέαρ» του ανιψιού σας καθώς 
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μου είπε πρόσφατα ο ίδιος ο γιος σας — μου είπε μια τρομερή φράση, και το 

πιο φρικτό είναι ότι την πρόφερε καλόβολα: 

«Δεν είχε αρκουδάκι να παίζει, ήταν πολύ φτωχός. Είχε εμένα». 

Λογικό, τώρα που το σκέφτομαι: Ένα αρκουδάκι, το παιδί του αρκουδόσο-

γου!… Και φυσικά όλοι στο χωριό, γυναίκες και άντρες, γελούσαν, χαίρονταν. 

Δεν το λυπήθηκε ποτέ κανείς το μικρό. Φχαριστιόνταν που ο γιος του τσιφλι-

κά υπέφερε ό,τι δεν μπόρεσαν οι ίδιοι και οι παππούδες τους να κάνουν στους 

δικούς τους βασανιστές, στο αρκουδοσόι σας. 

Ο γιατρός [έχει στη διάρκεια των λόγων της συνεντευξιάζουσας κρύψει 

το πρόσωπο στα χέρια, όμως ανέκφραστο. Όταν μιλάει, το πρόσωπο, που το 

ξεσκεπάζει, είναι ακόμα ανέκφραστο αλλά η φωνή του ζωντανή όπως πάντα, 

με λεπτά χρώματα πίστης σε καταστάσεις που η ερωτώσα δεν εννοεί καλώς]: 

Δεν σας πιστεύω. Μπορεί να έγιναν όλα τούτα που λέτε. Αλλά τα γε-

γονότα αυτά καθεαυτά είναι μόνο το άμορφο υλικό της Ιστορίας, κάθε Ιστο-

ρίας, ακόμη και τα πλαστά. Η διαπραγμάτευσή τους είναι που τα καθιστά συ-

νείδηση του ανθρώπου. Η υπέρβαση του άχθους των γεγονότων, η άρση του 

καταναγκασμού των, της δικτατορίας τους επί του νου και των αισθήσεων: 

Να η προϋπόθεση για τη γνώση της ανθρώπινης κατάστασης. 

Μπορεί να συνέβησαν όλα τούτα έτσι καθώς τα λέτε, μπορεί και αλλιώς, 

μπορεί και όχι. Τι ξέρουμε για τη χαρά των ανθρώπων, τι για το μίσος τους; 

Διαβλέπω μια μοχθηρία που υποσκάπτει τη θέλησή σας για την αλήθεια και 

για το καλό του γιου μου. Κουβαλάτε, όπως όλοι στο χωριό, το μικρόβιο της 

ψευδούς Ιστορίας, αυτό που θέλησα να πολεμήσω ως γιος δολοφονημένου 

πατέρα, ως πατέρας γιου, ως επιστήμονας, ως ελευθεριακός κομμουνιστής. 

Ο γιος μου, έλεγε ότι είσαστε αναρχική. Ποτέ δεν συμφώνησα με τους αναρ-

χικούς μα πάντα τους σεβόμουν και διδασκόμουν από την ελευθερία τους. Κι 

όμως, τώρα μου λέτε πως «σας» επεδείκνυαν όπλα οι ενήλικοι από την πόλη, 

μιλάτε με τρόπο που δείχνει ότι ήσασταν παρούσα στην τελετή με το γονα-

τιστό παιδί μου. 

Ερευνήτρια: Ναι, ήμουν παρούσα στην «τελετή», και σε όλες σχεδόν τις 

συγκεντρώσεις αυτού του είδους. Ο Αρίστος με τη συμμορία του μας ανά-

γκαζε, είχαν φάει ξύλο παιδιά. Αλλά κι εμείς είχαμε περιέργεια, τίποτα δεν 

γινόταν γύρω μας, ήμασταν σαν εγκατελειμμένα σε ίδρυμα. Όλα αυτά ήταν 

ένα φρικτό μα συναρπαστικό θέατρο, θέλαμε να δούμε. Οι τελετουργίες αρέ-

σουν στους εφήβους. Τα όπλα τους συναρπάζουν, οι ορμόνες που κατανα-

λώνονται σε πάθη. 

Βέβαια εμείς, τα λίγα ακροαριστερά ή αναρχικά παιδιά, περνούσαμε την 

εφηβεία δίχως ιδεολογική βοήθεια από τον δικό μας κόσμο, δίχως δικά μας 

τελετουργικά. Λέγαμε ότι να, είμαστε καταναγκασμένοι να σερνόμαστε από τα 

φασιστάκια στις μαλακίες τους, είμαστε υποχείρια της βίας. Και μετά κα-

ταδικάζαμε: «Πουφ, τι ανεγκέφαλοι, σεξιστές, τι φτηνιάρικα εφέ, λαμπάδες, 

δεν τις βάζαν καλύτερα στον κώλο τους, πιο ενδιαφέρον θα ’χε. Ε, τα όπλα, 

ασφαλώς… αυτά…» Όσο να ’ναι, άμα είσαι 15-17 τα όπλα τα ζηλεύεις. Δεν 
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ξέρεις τι θα τα έκανες αν τα είχες. Τα απεχθάνεσαι, όμως άμα δεις έναν δί-

μετρο λίγο μεγαλύτερο από σε, με τατουάζ και μαύρη στολή να πυροβολεί στον 

αέρα με το καλάσνικοφ, όσο να ’ναι εντυπωσιάζεσαι. 

Έτσι μεγαλώσαμε σε αυτό το κωλοχώρι. Σκλάβοι όλοι με ένα ή άλλον τρόπο 

του Μεγάλου Νεαρού Λύκου, του πρότυπου εξουσιαστικότητας. Του Αρίστου. 

Του «γειτονόπουλου» που δεν ξέρατε τίποτα γι’ αυτό. Σας ρωτώ λοιπόν από 

την αρχή: 

Γιατί εσείς, ο «ελευθεριακός κομμουνιστής», αποτύχατε να μας διαφωτίσε-

τε εμάς τα παιδιά, να μας προστατέψετε; Κι όχι μόνο εμάς μα και τον ίδιο τον 

γιο σας; 

 

 

Τα παιδιά δεν υπάρχουν στα σχέδια των κοινωνικών συστη-
μάτων 

 

Ο γιατρός [έκφραση γαλήνια αν και δείγματα εσωτερικής ταραχής· λόγος 

δασκαλίστικος σαν σε φοιτητές]: Αναγνωρίζω εξ αρχής ότι οι πολιτικές 

επιστήμες αποτυχαίνουν όταν δεν πρόκειται για ενήλικους μα για παιδιά. Τα 

παιδιά, ακόμα και οι έφηβοι, δεν υφίστανται ως κοινωνιολογική υπόθεση παρά 

μόνο παρεμπιπτόντως, ως μέλλοντες ενήλικοι. Τα παιδιά, οι έφηβοι, δεν υ-

πάρχουν στα προσχέδια των κοινωνικών συστημάτων. Σκοτώνονται στις επα-

ναστάσεις και ο σκοτωμός τους αναφέρεται μόνο ως συναισθηματικό όπλο για 

τον επηρεασμό των μαζών: «Τόσα παιδιά θυσία στους σκοπούς μας». Τα ΜΜΕ 

του καθεστώτος, το διαδίκτυο των ρουφιάνων, δείχνουν πάντα παιδιά όταν 

πουλάνε στους φτωχούς την κτηνωδία των ιδεωδών τους. Τα παιδιά δεν είναι 

καν μάζα, μάζα είναι μόνο το τετελεσμένο, όχι το ενδεχόμενο. 

Δεν σας πιστεύω. Μου είπατε ότι μου έχετε εμπιστοσύνη — ε, λοιπόν, εγώ 

δεν σας εμπιστεύομαι. Είστε προκατειλημμένη γιατί αγαπούσατε τον γιο μου, 

ίσως και να τον αγαπάτε ακόμα. Ο έρωτας υποκειμενοποιεί τα πάντα, γι’ αυτό 

είναι εχθρός της πλήρους αντικειμενοποίησης, της επανάστασης. Ο τύπος ο 

δικός μου, του μέλλοντος ανθρώπου, δεν έχει γιους και θυγατέρες. Σκοπός 

δικός μας δεν είναι οι γιοι κι οι θυγατέρες, μα η κοινωνία των εξανθρωπι-

σμένων ανθρώπων. Δεν έχω γιο. Έχω έναν γόνο που βγήκε από τους όρχεις 

μου κι από ένα ωάριο της γυναίκας που αγάπησα όσο καμιά γυναίκα· από τον 

έρωτά μας που ήταν μια υποκειμενικότητα, αλλά που παρήγαγε την πλήρη 

αντικειμενικότητα: Ένα παιδί. Μα ως εκεί. Κι αυτός, όπως εμείς όσοι συνειδη-

τοί, πρέπει να πάει παραπέρα τον εξανθρωπισμό του ζώου που είμαστε όλοι 

μας, του ατομικού και του συλλογικού ζώου, αυτόν που κι εμείς υπηρετήσα-

με με ατέλειωτες νύχτες μόχθου, κι οι πατέρες μας με το αίμα τους. Δεν έχει 

άλλη επιλογή. Θα πονέσει. 

Ερευνήτρια: Μήπως να το λέγατε απλά, ότι δεν τον αγαπάτε; 

Ο γιατρός: Τον αγάπησα πάνω κι από τη μάνα του. Βεβαίως η αγάπη 

είναι μια μεταφυσική παρεξήγηση, σημασία έχει μόνο ο έρωτας και ο ορθός 
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Λόγος. Αλλά δεν μπορούμε να ζήσουμε δίχως αγάπη: Τούτο είναι η μόνη 

σκιά, η μόνη ήττα του ορθού Λόγου που τα πάντα νικά. Από μέρους μου, 

έκανα ό,τι μπορούσα ώστε να εξανθρωπιστεί το παιδί μου, από μικρό ζωάκι 

που ήταν όταν γεννήθηκε. Δεν τον δίδαξα ποτέ τίποτα, δεν τον καταπίεσα, 

δεν του μαύρισα τη ζωή. Η όποια διδαχή μου ήταν στην επικράτεια των 

μύθων: Η καθολική ελευθερία. Αν απέτυχα, ας καταδικαστώ όσο κι αυτός. 

Ερευνήτρια: Αισθάνεσθε, εντέλει, ότι αποτύχατε στον Λεωνίδα; 

Ο γιατρός: Μεγάλωσα ορφανός, με πατέρα που του κόψαν το κεφάλι 

προδότες του λαού και της Ιστορίας, και που το κεφάλι του το έφτυσαν καρ-

φωμένο στον πλάτανο φίλοι και συγγενείς του. Υπήρξα άκρως ελευθεριακός 

ερωτικά, πολιτικά, στο επίπεδο των ιδεών και των σχέσεων. Ο εαυτός δεν 

διαμορφώνεται ως δώρο, μα ως μια επίπονη κατάκτηση. 

Ο γιος μου, εσύ, ο Αρίστος, ας μην παραπονιόσαστε που δεν σας καθοδη-

γήσαμε και γίνατε μαλθακοί ή αριστερά και δεξιά φασιστάκια: Ας κατακτούσατε 

τον εαυτό σας. Η θεωρία περί της γενικής ευθύνης του ανθρώπου είναι τόσο 

αντιδραστική όσο και εκείνη περί της γενικής αθωότητας — και οι δύο έχουν 

σκοπό να υπηρετήσουν καταπιεστικά συστήματα. Ο θάνατος αναδύεται ως 

αποσβέστης όχι μόνο κάθε μελλοντος, όχι μόνο του άχθους και της ντροπής, 

μα κι ως η έσχατη ελευθερία, γι’ αυτό απλοί άνθρωποι γίνονται ήρωες. Και 

γι’ αυτό ο Ποιητής παριστάνει την Ελευθερία να αναδύεται από τα κόκκαλα. 

Κοντολογής, αν με ανάγκαζαν με χαστούκια να γονατίσω, να με χλευάσουν 

φασίστες και καταπιεσμένοι έφηβοι που τους σέρνουν τάχα με το ζόρι σε τε-

λετές ηλιθίων, θα προτιμούσα την ελευθερία του θανάτου. 

[Σιωπή.] 

Ερευνήτρια [Σιωπή· αναστεναγμός]: Είστε ερωτεύσιμος. Απολύτως. Η γενιά 

σας γεύτηκε τον ελεύθερο έρωτα και μετά τον καταδίκασε για λογαριασμό 

όλων εμάς των νεότερων. Η δικιά μου γενιά μεγάλωσε μες στον σεξισμό και 

τη διάλυση των σχέσεων. Εμείς, τα τόσο όμορφα κορίτσια κι αγόρια, τα τόσο 

ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν, είμαστε τα περισσότερα ανέραστα. Πηδιό-

μαστε ολοένα, μα είμαστε ανέραστα. Ακούμε με απορία τη γενιά σας να μιλά 

για τη νιότη σας, για τους ελευθεριακούς έρωτές σας. Δεν είναι κόσμος αυτός, ο 

δικός σας, είναι ένα ωραίο κόμικ. 

Ο γιατρός [περιπαικτικά ίσως, σίγουρα μελαγχολικά]: Τα κόμικ είναι τέ-

χνη, και από κάθε έργο τέχνης αναδύεται πάντα η αλήθεια. 

Ερευνήτρια: Σας ακούω να μιλάτε τα σοφά σας λόγια, και λέω μέσα μου: 

Πόσο ανίδεος είναι αυτός ο όμορφος άντρας, τι καταλαβαίνει· όχι από φι-

λοσοφία, αυτή την παίζει στα δάχτυλα, αλλά τι καταλαβαίνει από το αίμα. 

Θυμούμαι τον Αρίστο να ουρλιάζει σαν λύκος με το πρόσωπο κατά ψηλά: 

«Α ί μ α, α ί μ α, α ί μ α». Κι όλοι εμείς, κορίτσια κι αγόρια, να ανατριχιάζουμε 

ως τις πατούσες. Εσείς, οι άντρες και γυναίκες του κόσμου, είσαστε σοφοί. Η 

σοφία σας δεν έχει εφαρμόγη στους νεαρούς ανθρώπους. Είναι πολύ περίπλο-

κη για μας, αναφέρεται στο βάθος της ψυχής, μα εμείς είμαστε η επιφάνεια. 

Υποκαθοριζόμαστε, ναι, αλλά όχι από σας, εσείς ποτέ δεν εστέρξατε να γίνετε 
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βάθος μας, να ξαπλώσουμε τις συνειδήσεις μας πάνω σας. Υποκαθοριζόμαστε 

από τα πάθη, από ό,τι πολεμάτε… Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως: 

— Τώρα που μάθατε τι υπέστη ο γιος σας· τώρα που μάθατε τι υποστήκαμε 

όλοι μας, η νεολαία αυτού του τόπου, το «υποκείμενο της επανάστασης», 

όπως το λένε τα βιβλία σας· πώς μας μουνουχίσατε κι εσείς και αυτοί που 

πολεμάτε· πώς μας κάνατε νευρωτικούς και κοινωνικά αδρανείς· πώς μας 

μεταβάλλατε σε ψευτοαντιεξουσιαστές τα παιδιά της καλής τάξης που συντό-

μως θα γίνουν εξουσιαστές, σε χουλιγκάνια και λούμπεν φασίστες τα φτωχό-

παιδα. Τώρα που πληροφορηθήκατε όσα ήταν η δουλειά σας να ξέρετε, η 

παιδεία σας, η πολιτική φιλοσοφία σας, και που προσποιόσασταν ότι δεν τα 

καταλαβαίνατε, τι θα κάνετε; 

 

 

Η ελευθερία βγαίνει από τα κόκκαλα, όχι από τον νου 
 

Ο γιατρός [χωρίς σκέψη, σαν έτοιμος για μια τέτοια ερώτηση, ήρεμα, 

χωρίς καθόλου ένταση, δασκαλίστικα]: Η δουλειά μου, ως γιατρός, είναι να 

επαναφέρω τα σώματα από το «παρά φύση στο κατά φύση», όπως λέγαν οι 

αρχαίοι Έλληνες και οι Βυζαντινοί ιατροί. Γιατί η φύση χρησιμοποιεί την αρ-

ρώστια για τους σκοπούς της, μα δεν την αγαπά. Ως ελευθεριακός όμως, δεν 

δέχομαι να ασκήσω οποιασδήποτε μορφής εξουσία πάνω σας, πάνω στον γιο 

μου, ώστε να σας οδηγήσω σε οποιαδήποτε τάχα αλήθεια. Κάθε αλήθεια 

είναι μεταφυσική. Προτείνω ένα πλέγμα πιθανοτήτων στον εαυτό μου, στους 

άλλους. Αλλά κάθε προσπάθεια επιβολής του προϋποθέτει την εξουσία, κι η 

εξουσία δημιουργεί πάντα αφέντες και δούλους. 

Όταν ανακατεύτηκα στα συνεταιριστικά, μπορούσα, λόγω του κύρους μου 

και του φόβου των χωριανών για το σόι μου, να φτιάξω μια ελευθεριακή 

σοσιαλιστική κοινότητα. Το ορκίζομαι, μπορούσα εύκολα, ο λαός στην αγνή 

μορφή του είναι μέγας και συγχρόνως λάσπη, κι απ’ αυτή μπορεί ένας γλύ-

πτης να φτιάξει αγάλματα. Για μένα, κάθε καλοσύνη αποτελεί καταναγκασμό. Η 

επανάσταση δεν μπορεί να στηριχτεί στην καλοσύνη, ούτε καν στη δικαιοσύ-

νη, μα μόνο στον ορθό Λόγο και στην ελευθερία. Βρίσκω σχεδόν διοσημία ότι 

ο Εθνικός ύμνος αυτής της χώρας έχει σαν μοναδικό θέμα την Ελευθερία που 

βγαίνει από τα κόκκαλα του λαού, από το μεδούλι του και τον θάνατό του, 

από την επανάσταση κατά της τυραννίας, όχι από τον νου και τη μέση αστική 

ή απλά καλή ζωή του. 

Μου λέγαν στα ταξίδια μου οι φίλοι και σύντροφοι στο Παρίσι, στο Βερο-

λίνο, στη Ρώμη, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και στην Καλιφόρνια: Για τι α-

γωνιζόμαστε. Γιατί τόσο αίμα. Μπορείς να φτιάξεις μια ελευθεριακή, σοσια-

λιστική κοινότητα στη μικρή σου πόλη μέσω του Συνεταιρισμού, δεν θα 

καταλάβουν οι συμπατριώτες σου καν τι κάνεις, θα απόλαμβάνουν τα αγαθά 

της πράξης σου, θα αλλάξουν, θα επιτελεστεί σε μικρή κλίμακα αυτό για το 

οποίο ματώνουμε, ο εξανθρωπισμός του ανθρώπου». 
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Και κοίτα την αγωνία αυτών των ανθρώπων: Ένας φιλόσοφος από την 

Οξφόρδη μού έστειλε το λεπτομερέστατο πολιτικό σχέδιο μιας συνεταιριστικής 

κομμούνας σε κλίμακα και παραδόσεις μεσογειακού χωριού, είχε μελετήσει 

για χάρη της μικρής μας πόλης τις παραδοσιακές κοινότητες σε Ισπανία, 

Ιταλία, Κορσική, Ελλάδα και Μαγκρέμπ. Έλπιζε ο καημένος. 

Ένας μεγάλος νομικός από το Βερολίνο, ματαιωμένος στοχαστής του κα-

πιταλισμού και πρώην ναζιστής, ήρθε και μου παρέδωσε, σαν να μου έδινε το 

ιερό Γκράαλ, το οργανόγραμμα του Συνεταιρισμού· θαύμα νομικής και οργα-

νωτικής σκέψης, να μην μπορεί να προσβληθεί από το κράτος, τον αστικό νόμο, 

τις επιχειρήσεις και τους ρουφιάνους. Να μην μπορούν να το διαλύσουν τα 

μέλη μες στην αιώνια εξουσιομανία και ιδιοτέλεια του λαϊκού ανθρώπου άμα 

φτάνει στο σημείο καμπής, στην πρόσβαση προς τα λεφτά και την εξουσία. 

Να είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι να παίρνουν αποφάσεις, όχι να περι-

μένουν τους ηγέτες τους να αποφασίσουν γι’ αυτούς. 

Από μια ελευθεριακή κοινότητα της Καλιφόρνιας οι σύντροφοι στέλναν 

αντικειμενικές διασαφήσεις, είναι πρακτικοί άνθρωποι οι Αμερικανοί: Τι να 

κάνω, τι να μην κάνω, να μην έχει πολιτική διάσταση με την κρατούσα έν-

νοια, όχι από δω δηλαδή οι αριστεροί από κει οι δεξιοί. Έτσι ώστε κι ο αρι-

στερός, κι ο νοικοκύρης, ο θρησκευόμενος κι ο ακροδεξιός να βλέπουν ανά-

γλυφο το συμφέρον τους. Αυτά τα τελευταία κείμενα ήταν πολύ χρήσιμα. 

Αν υπέκυπτα. Θα ήταν όλα τούτα χρήσιμα αν υπέκυπτα στον πειρασμό να 

χειραγωγήσω τους χωριανούς μας, και κάτι χειρότερο, να τους εξαναγκάσω 

στην ελευθερία. 

Αλλά όχι. Φτάσαμε στα κινήματα τα δικά μας να θεωρούμε την ελευθερία 

ως μια αστική ή και μικροαστική παρανόηση. Η ελευθερία δεν είναι αστική 

παρανόηση. Η ελεύθερη βούληση, τούτη είναι μια ύπουλα επιβαλλόμενη 

παρανόηση στους αστικούς πληθυσμούς: Η θρησκευτική δήθεν ελευθερία, η 

“ελευθερία” να αποδέχεσαι οποιαδήποτε καταπίεση· η τάχα “ελευθερία” να 

επιλέγει μια γυναίκα τον φερετζέ και τη μαντίλα, την πλήρη απώλεια κάθε 

δικαιώματός της· η δήθεν ελευθερία της επιλογής των κυβερνώντων. Η κτη-

νωδία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και το χειρότερο είναι ότι δεν 

μπο-ρείς να καταναγκάσεις κάποιον να γίνει ελεύθερος — το αποτέλεσμα 

είναι να τον κάνεις πιο τέλειο δούλο σου. 

Δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει ορθολογική εννοιολόγηση της δικαιοσύνης. 

Δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση του λαού. Η ελευθερία, όμως, η ελευθερία 

των ζώων, των φυτών και των ποιητών, είναι ο μόνος αέρας μες στον οποίο 

μπορεί να ζήσει ανθρώπινα ο άνθρωπος — ζωή αληθινή, όχι κατασκευασμένη 

από κατάσταλτικές εξουσίες. 

Έπρεπε λοιπόν να εφεύρω κάτι διαφορετικό ώστε να δουλέψει κάποτε ο 

Συνεταιρισμός, να ακυρωθεί η ιδιοτέλεια χωρίς να ακυρωθεί και το ιδιωτικό 

κίνητρο στις περιουσίες των χωριανών μας. Να αλλάξουν από μόνοι τους 

μέσα από διαδικασίες χημικές του ίδιου του Είναι τους. Όχι από το μεγαλείο 
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τάχα της επιρροής μου και τη δικτατορία μου. Έτσι, από μόνοι, να γίνουν 

ελευθεριακοί επαναστάτες. 

Δουλέψαμε πολύ. Πετύχαμε ό,τι πετύχαμε κι αυτό τώρα είναι καιρός να 

φανερωθεί. Η ανάγκη της ισχύος αποτελεί μια μονάχα από τις πολλές προϋ-

ποθέσεις της ελευθερίας, αλλά και τη μόνιμη καταδίκη της. Αγωνίστηκα πολύ να 

διαλύσω μέσα και γύρω μου το ιστορικό πλέγμα της δύναμης. 

Άμα ρωτήσεις τους μεγαλύτερους, θα σου πουν πως «ο γιατρός ήθελε να 

μας κάνει αναρχοκομμουνιστές» — αυτό κατάλαβαν. Δεν ήθελα μια κομμούνα 

των βιβλίων που με καθόρισαν και ήταν σχεδόν όλα γερμανικά ή γερμανο-

κρατούμενα, ακόμα και των Ρώσων αναρχικών, δηλαδή στην ουσία τους ολι-

στικά, χιλιαστικά, απάνθρωπα. Ήθελα την ελευθερία των χωριανών μας. 

Η ελευθερία, ως έννοια και ως φιλοσοφική κατηγορία, δεν ήταν ποτέ κα-

τανοητή από τη γερμανική φιλοσοφία, αν εξαιρέσουμε τον Νίτσε. Η ελευθερία 

είναι εφεύρεση της αρχαίας Ελλάδας, τότε επεφάνη πρώτη φορά στο ανθρώ-

πινο είδος σαν κατηγορία της νόησης, και είναι έκτοτε άκρως επεξεργασμένη 

από τη Γαλλία, τη Γαλλική Επανάσταση. Κι αυτοί οι δύο πολιτισμοί ηττήθηκαν 

φιλοσοφικά και ιστορικά όχι στον καιρό τους, μα τον 19ο αιώνα από τη 

μεγάλη όσο και ολιστική μέχρι μυστικισμού γερμανική σκέψη. 

Ό,τι διενεργήθηκε κατά τα νεώτερα χρόνια στην κατεύθυνση της πραγ-

ματικής ελευθερίας όσο και της εξουσίας του λαού, η Αμερικανική Επανάστα-

ση, η Ρωσική, η Κινεζική, εξεγέρσεις, η Ισπανία, το ΕΑΜ, η Λατινική Αμερική, 

κρίνεται στο μέτρο που νικά τη μυστικιστική σκέψη, τα μεταφυσικά φαντάσμα-

τα του ολοκληρωτισμού και της απολυταρχίας, που γυρνούν κάθε πρόοδο στον 

πρωτογονισμό του Αρχηγού και της ταξικότητας. Όλα αυτά είναι Αριστοτέ-

λης, Μπακούνιν και Βλαντιμίρ Ιλίτς Λένιν, όχι Μαρξ, ούτε Μπουρντιέ ούτε καν 

Φουκό. 

Δεν επιτρέπεται να μετανιώσω. Η αυτοκαταδίκη κάθε άγρυπνης συνείδησης 

είναι αυτή: Να φορτώνεται τις τύψεις που ποτέ ο λαός δεν θα νιώσει για τις 

πράξεις του. Κι έτσι, παρέδωσα στην Πόλιν απροστάτευτο το παιδί μου. 

 

[Σιωπή. Καθαρά μάτια της συνεντευξιάζουσας. Οργή. Απορία. Τι να κάνουμε 

λέει με τον νου της η Ερευνήτρια, αυτός εδώ ο άνθρωπος είναι απόγονος κο-

τζαμπάσηδων και άκρως ευπαίδευτων ανθρώπων, δεν πρέπει να το ξεχνώ. 

Ένταση συλλογισμών. Έχω μάθει κάτι από αυτό το λογίδριο, σκέφτεται ελευ-

θέρως η Ερευνήτρια. Δεν πήγε στράφι όλος τούτος ο βερμπαλισμός του πε-

θερού μου. Μετανοώ, δευτερολογεί με τον νου της η Ερευνήτρια, δεν είναι 

βερμπαλισμός, αλλ’ οπωσδήποτε δεν πρέπει να αφήσω να με κάμψει ο συναι-

σθηματικός παράγοντας, που αναδεικνύει το απολύτως αισθητικό μέγεθος 

των λόγων αυτού του ανθρώπου. Η Ερευνήτρια εκπλήσσεται με τη λέξη 

«πεθερός» που αναδύεται αυτοβούλως στη συνειδησή της. Ο «πεθερός», σκέ-

φτεται, είναι για τη νύφη ένας ανάστροφος βαθμός ερωτικής υποκατάστασης, 

ανεσταλμένο ανδρείκελο πατέρα και εραστή, μια λόξευση του φύλου στο 

τρίστρατο όπου δεύτερος και τρίτος δρόμος είναι ο καιρός και η αιμομιξία. 
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Συλλογιέται: Η συνείδηση γίνεται συχνά αυτοκαταδίκη. Αλλά αυτομάτως δια-

κρίνει ότι τούτο αποτελεί επίσης έναν επηρεασμό από τον λόγο του συνο-

μιλητή της. Λέει αρκετά φρόνιμα:] 

 

Ερευνήτρια: Μιας και θέτετε επί τάπητος το πολιτικό αιτούμενο, πρέπει 

να σας πω ότι συμφωνώ μαζί σας — όπως και να ’χει, όλοι είμαστε παιδάκια 

του Αριστοτέλη. Όπως λέει συχνά ο γιος σας, «Δυστυχώς όχι και του Πλά-

τωνα». Η νύφη άλλωστε συχνότατα συμφωνεί με τον πεθερό της, γιατί ο 

πεθερός της είναι ο εραστής της, πολλαπλασιασμένος επί δύο έξω από τα 

σύνορα του καιρού, μακριά στο παρελθόν ή στο μέλλον. 

[Σκέφτεται. Διστάζει. Ακούει τον άνεμο που δυναμώνει.] Διαφωνώ μαζί 

σας όμως, εντέλει. Είμαι υπέρ της φιλανθρωπίας και της καλοσύνης. Νομίζω 

πως μια γυναίκα πρέπει να σκέφτεται με βάση τις ορμόνες της. Το ξέρω: Σας 

το χαλάω το λογικό οικοδόμημά σας. Ίσως σκεφτόσαστε το αιώνιο πως δεν 

σας καταλαβαίνω, πως δεν έχω την κατάλληλη παιδεία. Όμως πιστεύω ότι 

σας καταλαβαίνω. Εντέλει σημειώνω ότι δεν απαντήσατε στα ερωτήματά 

μου, αλλά βγάλατε έναν λόγο περί των πολιτικών ιδεών σας. Σοφό λόγο, 

αλλά ποιανού σάρκα ωφέλησε ποτέ εντέλει η σοφία; 

Όσο για τον γιο σας, δυστυχώς μόνο για λίγο και αποσπασματικά μου 

ανήκε. Αντιγράφω το ύφος σας: Ο έρωτας είναι κατοχή. Ο Λεωνίδας δεν μου 

ανήκει πια και δεν ξέρω τι να κάνω για να γίνει κτήμα μου. Ακούγοντάς σας, 

συνειδητοποίησα το προφανές: Οι σχέσεις, η αγάπη, η συμπόρευση ανθρώπων, 

η καλοσύνη, όλα τούτα έχουν τη βάση τους στην εξουσία και στην ιδιοτέλεια. 

Ο γιος σας ανήκε και ανήκει στον Αρίστο, είναι πάντα το άτριχο αρκουδάκι 

του. Τώρα φάνηκε πως ίσως να ισχύει και το αντίθετο, πως ο Αρίστος με τη 

σειρά του ανήκε πάντα και ανήκει στον γιο σας, ότι ο Αρίστος ήταν πάντα το 

αρκουδάκι του γιου σας. Αλλά αυτό το τελευταίο δεν το πιστεύω. Αποτελεί 

ψέμα της αντιδραστικής ψυχολογίας και φιλοσοφίας η αμφίδρομη σχέση 

ανάμεσα στον εξουσιάζοντα και στον εξουσιαζόμενο — η εξουσία είναι πάντα 

μονόδρομος. 

Ο γιατρός: Η σχέση εξουσιάζοντος κι εξουσιαζομένου πράγματι δεν είναι 

αμφίδρομη, μα ούτε και μονόδρομος — είναι πολυδιάστατη. 

Έχετε δίκιο, δεν απάντησα στην ερώτησή σας: Τι θα κάνω για τον γιο μου; 

Απαντώ: Δεν θα κάνω τίποτα. 

Ερευνήτρια: Ο Λεωνίδας σάς λατρεύει, είναι ακόμα σαν μικρό παιδάκι που 

έχει Θεό τον μπαμπά του. Αλλά επίσης αμφισβητεί ολοκληρωτικά την ζωή που 

του επιβάλατε. Θα δεχόσασταν κάποια στιγμή να σας φέρω σε αντιπαράθεση 

με τον γιο σας και τον Αρίστο; 

Ο γιατρός: Δέχομαι. Πίστευα πάντα ότι ο γιος μου είναι ένα φαντασιακό 

δημιούργημα δικό μου και της γυναίκας μου. Τώρα υποφέρω διαπιστώνοντας 

πως είναι επίσης ένα πλάσμα της φαντασίας πολλών άλλων ακόμη — δικό 

σας, του Αρίστου, της Πόλης. 

Ερευνήτρια: Θα κανονίσω μια συνάντηση. Ευχαριστώ για τη συνέντευξη.  



70 
 

 

 

 

Η μητέρα 
 

 

[Αθήνα, μονοκατοικία του ’60 σε κεντροδυτικό λαϊκό προάστειο. Ήσυχη συ-

νοικία (τέως) νεόπλουτη. Απ’ έξω το σπίτι απρόσωπο, μάλλον απεριποίητο. Στο 

εσωτερικό παντού λευκό στους τοίχους, διακόσμηση κι έπιπλα πολύ γεωμετρικά, 

εξαιρετικά καλαίσθητα, ψυχρά, όλα σχεδόν μινιμαλισμός, γυαλί, μεταλλο, και 

μόνο όπου είναι απαραίτητο ξύλο. Απουσία οποιασδήποτε αντίκας ή «παλαι-

ού» αντικειμένου. 

Η μητέρα: ψηλή, λιγνή. Η Ερευνήτρια εκπλήσσεται που είναι ακόμα πολύ 

όμορφη· σκέφτεται ότι τώρα παρά την ηλικία της είναι ίσως πιο κομψή από 

ό,τι τη θυμόταν — έχει να τη δει χρόνια από κοντά. Φέρσιμο σεμνό κάπως ε-

σωτερικό, λεπτότητα και λιγάκι αφηρημάδα. Πάντως μια «Κυρία του κόσμου». 

Η ομιλία της: Αργή, φαίνεται να σκέφτεται πάντα καθώς μιλάει, μερικές φο-

ρές διστακτική, κομπιάζει ανεπαίσθητα μα όλα αυτά πάντα με συμπαθητική α-

πλότητα όπως τα πάντα πανω της, μες σε ανεπιτήδευτη κομψότητα. Σε ορι-

σμένα σημεία της συζήτησης, όμως, ο λόγος της γίνεται όλος αυτοπεποίθηση, 

γοργός, με κάποια στεγνότητα ή ακόμα και παγερότητα να υποφώσκει. 

Η Ερευνήτρια θεωρεί ότι η μητέρα είναι πολύ δυνατή και αναρωτιέται αν απλά 

προσποιείται έξυπνα. Ανέκαθεν ένιωθε μια απώθηση γι’ αυτήν, αν και θυμά-

ται ότι τότε, στο χωριό, όταν τα είχε με το γιο της και πήγαινε στο «Αρχοντι-

κό», εκείνη τη δεχόταν με χαρά και ίσως με κάποια συναινετική συνωμοτικό-

τητα. Ενώ ο πατέρας του Λε φαινόταν ευγενικός κι αδιάφορος. 

Η συνέντευξη βιντεοσκοπείται με δύο κάμερες, στραμμένες μόνο προς τη θέ-

ση όπου θα καθίσει η μητέρα. Η μητέρα, όταν η Ερευνήτρια τις παρουσίασε, 

είπε: «Αχ! Αχ! Δεν το ήξερα να φτιαχτώ, πώς θα φαίνομαι, να χτενίσω τουλά-

χιστον τα μαλλιά μου». Πήγε κι έφτιαξε ταχύτατα τα μαλλιά της κι άλλαξε και 

ρούχα. Τα νέα ρούχα ήταν α π λ ό τ ε ρ α απ’ αυτά που φορούσε πριν. Η Ε-

ρευνήτρια ένιωσε για τούτη την πράξη της μητέρας εχθρότητα, σχεδόν αηδία.] 

 

 

Παλάτια με δομικό υλικό αυταπάτες 
 

Ερευνήτρια: Είναι τόσο διαφορετικό το σπίτι σας εδώ, απ’ αυτό στο χωριό 

όπως ήταν πριν το… την… Πριν απ’ αυτό που έγινε. Όλα αυτά τα όπλα εκεί, τα 

κειμήλια, οι παραδοσιακές στολές, οι πρόγονοι… Εδώ δεν έχει τίποτα παλιό. 

Μητέρα: Α, ναι. Έτσι το ήθελε ο άνδρας μου. Μου είπε: Αυτά ανήκουν 

εκεί, εδώ θα ήταν μόνο διακόσμηση. Εγώ το έφτιαξα έτσι, ο άνδρας μου θα 

το άφηνε σαν γυμνό κορμί. 
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Ερευνήτρια: Α. Να τολμήσω να πω ότι έχετε πολύ γούστο;… Μου δίνει 

πράγματι την εντύπωση γυμνού κορμιού, που όμως το έντυσε γεωμέτρης στα 

πιο απαραίτητα. 

Μητέρα: Ευχαριστώ κορίτσι μου, …Καλό είναι αυτό που είπες, δεν είναι 

έτσι; Καθαρίζεται κι εύκολα. Ο άντρας μου πίστευε πάντα ότι όλα εκείνα τα 

αντικείμενα πρέπει να μείνουν στο χωριό. Ότι εκεί ανήκουν, δεν πρέπει ούτε 

ένα να φύγει από εκεί. Οι πρόγονοί του τα αγόρασαν, λέει, με το αίμα των χω-

ριανών που εκμεταλλεύονταν. Εγώ αυτά δεν τα πίστεψα ποτέ στην εντέλειά 

τους, μόνο ως προς την αισθητική τους. Αλλά ψήφισα υπέρ της άποψης του 

άνδρα μου από αγάπη — την υποστήριζε τόσο θερμά… 

Ξέρεις, ψηφίζουμε οι δυο μας για όλα, δύο εμείς χωρίς τρίτο να δώσει με 

την ψήφο του τη διαφορά, να διαλύσει την ισοψηφία τού «εγώ». Είναι λίγο 

χαζό, αλλά λέμε πάντα ένα οικογενειακό αστείο, ότι αυτό είναι η δημοκρατία, 

να ψηφίζουμε ενάντια στην άποψή μας — από αγάπη, από δικαιοσύνη, ο 

ανδρας μου ήταν πάντα εναντίον κάθε δικαιοσύνης, εγώ έλεγα ότι η δικαιο-

σύνη είναι μεν μια αυταπάτη, αλλά μπορούμε να χτίσουμε παλάτια με υλικό 

αυταπάτες όπως και με πέτρες — …Ψήφισα επίσης από υστεροβουλία. 

Ερευνήτρια: Γιατί υστεροβουλία; 

Μητέρα: Ω, κορίτσι μου, μη δίνεις σημασία. Ανοησίες. Ξέρεις, υποστηρίζαμε 

πάντα πως και το κακό, η μοχθηρία, η αδικία, η ιδιοτέλεια, έχουν τον θετικό 

τους ρόλο σε μια ουτοπική ανθρώπινη κοινωνία, τη Δημοκρατία. — Αυτή που 

πιστέψαμε ότι θα γίνει σάρκα κι αίμα, ότι θα σκοτώσει τον καπιταλισμό όπως 

ο άι-Γιώργης το θεριό με το κοντάρι του. Θεωρούσαμε πως όλα είναι τέλεια 

μόνο στον φασισμό και στον απολυταρχικό κομμουνισμό. Υποστηρίζαμε ότι η 

οικογενειακή μας δημοκρατία υποκρύπτει εξουσιομανία του καθενός μας, με 

την αγάπη, την υποχωρητικότητα να παγιδεύσουμε ο ένας τον άλλο, να τον 

ποδηγετήσουμε. Μα ότι ακόμα και η υστεροβουλία έχει τη θέση της σε μια αγά-

πη, γιατί ο πόλεμος… Τέλος πάντων όνειρα της γενιάς μας, ποιον ενδιαφέρουν 

πια. 

Ερευνήτρια: Ενδιαφέρουν εμένα. Τον γιο σας. Γιατί δεν το πιστεύατε; 

Μητέρα: Τι πράγμα; 

Ερευνήτρια: Λέω για την άποψη του συζύγου σας, που την ψηφίσατε από 

αγάπη, και από υστεροβουλία ώστε να τον εξουσιάσετε. Εσείς το υπονοήσα-

τε αυτό, δεν θέλω να σας προσβάλλω. 

Μητέρα: Α, δεν με προσβάλλεις κορίτσι μου. Ξέρεις, έχω πολλά χρόνια να 

προσβληθώ. Δεν είμαι πια και πολύ ικανή για κάτι τέτοιο. 

Να γιατί: Ήμουν πάντοτε υπέρ της ρήξης. Θέλω το σπάσιμο. Ο άνδρας μου 

ήταν ανέκαθεν υπέρ της αδιάσπαστης συνέχειας. Ήταν η μόνιμη ιδεολογική 

μας αντίθεση. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις την επανάσταση των αθώων δίχως 

να τους διαφθείρεις την ώρα που τους ξεσηκώνεις. 

Ερευνήτρια [σκέψη· κοιτάζει τάχα τα χαρτιά της για να μη δείξει ότι έχει 

ταραχτεί πολύ· σκέφτεται ότι τώρα νιώθει πραγματικό πλέον μίσος για τη 
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μητέρα, και χαίρεται που το συνειδητοποιεί δίχως αυτολογοκρισία, και θεωρεί 

καλό αυτό το μίσος. Συλλογίζεται πως τούτη η γυναίκα είναι εχθρός]: 

Σας ευχαριστώ που είσαστε ειλικρινής. Στις συνεντεύξεις ως τώρα έπρεπε 

να σπάσω την επιφύλαξη πρώτα, πολλή ώρα ερωτήσεις κι απαντήσεις άσκο-

πες. Ώσπου να αρχίσουν οι συνεντευξιαζόμενοι να λένε αλήθεια. Ο σύζυγός 

σας μου είπε ότι η αλήθεια είναι μια μεταφυσική, αλλά αυτό δεν το πιστεύω. 

Μητέρα: Ο σύζυγός μου δυστυχώς μιλάει δυο γλώσσες, τη γλώσσα της φι-

λοσοφίας και τη γλώσσα της παιδικότητας. Ασυζητητί η γλώσσα της φιλοσο-

φίας είναι προτιμότερη, όμως η γλώσσα της παιδικότητας είναι που κατακτά 

τους ανθρώπους, την αγάπη τους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεταξύ μας πα-

λιό. Από τότε που γνωριστήκαμε, όταν εγώ ακόμα πήγαινα στο Λύκειο. Αυ-

τός ήταν μεγάλος τότε, έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ερχόμουν στο σχολείο 

της πόλης σας με την ξαδέρφη μου την Ελένη, τη μάνα του Αρίστου, με το 

λεωφορείο, δεν πηγαίναμε στο δικό μας σχολείο στο χωριό μας, γιατί οι γονείς 

μας… Ξέρεις, σαχλαμάρες πολιτικές, παλιές αντιθέσεις . 

Ερευνήτρια [προσπαθεί να μη δείξει την απέχθειά της]: Και εσείς; Τι γλώσ-

σα μιλάτε; Δύο όπως ο σύζυγός σας; Άλλη στον άνδρα σας άλλη στον γιο σας 

άλλη σε μένα; Πολλές; Καμιά; 

Μητέρα [δεν δείχνει να καταλαβαίνει την εχθρότητα της Ερευνήτριας, μιλά 

ευχάριστα]: Τι να σου πω κοριτσάκι μου, αναρωτιόμουν πάντα κι εγώ. Τόσες 

κατηγοριοποιήσεις… Είναι ωραία η ερώτησή σου, με κάνει να σκεφτώ. Η ηλι-

κία σου, η φρεσκάδα σου, η ορμή σου, με ξαναγυρίζουν στα τότε, όταν ήμασταν 

στα χρόνια σου. Όταν προσπαθούσαμε να αποφασίσουμε για το τι είμαστε. 

Τι να πω; Ίσως μιλώ μόνο μια γλώσσα, της γυναίκας. 

Ερευνήτρια: Υπάρχει τέτοια γλώσσα; Άλλη των γυναικών άλλη των ανδρών; 

Μητέρα: Σωστά. Υπάρχει; Θα ήταν ά δ ι κ ο να υπάρχει. Άδικο έναντι των 

γυναικών, άδικο έναντι των ανδρών. Αυτά τα σύγχρονα περί gender είναι μα-

λακίες, κατά βάθος δεν υπάρχουν φύλα. Τότε, παλιά, συζητούσαμε για τη 

φύση των φύλων, δικαιώματα, απελευθέρωση κ.λπ. Αυτές ήταν οι κουβέντες 

μας τότε, καιγόμασταν γι’ αυτά. Τρέχαμε στο Παρίσι για μια συζήτηση με τέ-

τοια θέματα, να αφουγκραστούμε φιλοσόφους — δεν βγάζαμε άκρη. Πηγαίναμε 

να ακούσουμε τον Καστοριάδη, τις διαλέξεις του για την αρχαία αθηναϊκή 

Δημοκρατία, που αποδεικνυόταν εντέλει μες από την ανάλυσή του ότι ήταν η 

πιο άμεση λαοκρατία — για να μην πω και η τέλεια κατορθωτή αναρχική κοι-

νωνία. Πηγαίναμε ν’ ακούσουμε τον Φουκό. Ο Φουκό πέθανε από AIDS πριν 

απαντήσει στα ίδια τα ερωτήματά του, δυστυχώς, δυστυχώς. 

Κοριτσάκι μου, έχεις φρέσκο μυαλό, με τσάκωσες. Δεν ξέρω τι λέω. Είμαι 

μπλεγμένη με ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν ποτέ και που εσείς, οι νέοι, 

δεν τα ερωτάτε καν. Ούτε θέλετε να τα απαντήσετε αν σας τα ρωτήσουν. Δεν 

έχω μέσα μου όση ελευθερία θα ήθελα. Συγγνώμη. 
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Η μάνα και η ερωμένη του έφηβου αγοριού 
 

Ερευνήτρια [κοιτάζει τις προετοιμασμένες ερωτήσεις μα τα λόγια χορεύουν 

μπρος στα μάτια της. Μίσος. Ανταγωνιστικότητα. Θα σε έφτυνα μωρή. Ύ-

πουλα, με γλυκύτητα, λέει]: Μου είστε πολύ συμπαθής. Εμείς οι νεότεροι 

έχουμε να μάθουμε τόσα από σας. Είχα ετοιμάσει πολλές ερωτήσεις. Τις έθε-

σα στον σύζυγό σας. Δεν βλέπω πώς θα αντέξω να τις ξανακάνω. Θα πράξω 

λοιπόν κάτι αντιδεοντολογικό: Θα σας δείξω στο λάπτοπ το βίντεο με τη 

συνέντευξη του άνδρα σας. Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε στις ίδιες 

ερωτήσεις που έκανα και σε αυτόν. 

[Η Ερευνήτρια προβάλλει το βίντεο. Η μητέρα παρακολουθεί με προσοχή. 

Μετά:] 

Μητέρα: Μάλιστα. Έλπιζα ότι δεν θα είναι έτσι. Ότι έκανα λάθος. 

Ερευνήτρια: Όμως έτσι έχουν τα πράγματα, δεν κάνατε λάθος. [Σκέφτε-

ται.] Δηλαδή τι εννοείτε; Ότι τα ξέρατε; Ξέρατε τι περνάει ο γιος σας; 

Μητέρα: Πώς θα μπορούσα να μην υποψιάζομαι κάποια πράγματα. Τον γιο 

μου τον έφτιαξα εγώ, ο πατέρας του απλά έδωσε ένα σπέρμα μες σε εφτά 

εκατομμύρια… Ο σύζυγός μου έκανε ό,τι κάθε μη καταπιεστικός πατέρας. 

Όπως το ’πε κι ο ίδιος ποτέ δεν τον χειραγώγησε, δεν τον «δίδαξε». Η άπο-

ψή του για τη μάθηση είναι η ελευθερία. Τι πέτυχε; το βίντεο το έδειξε. Τι 

έπρεπε να κάνω εγώ; 

Ερευνήτρια: Τι κάνατε; 

Μητέρα: Τι έκανα άραγε; Το έχω σκεφτεί πολύ. Τον αγαπούσα. Τίποτα. 

Ερευνήτρια: Τίποτα κι εσείς. Σαν τον πατέρα του. 

Μητέρα: Αχ! να κοριτσάκι μου, τώρα θα το πω αυτό που σιχαίνομαι όταν 

το λένε οι «μεγάλοι»: Πώς δεν καταλαβαίνεις. Αν δεν έχεις παιδί — μάλιστα 

να ’σαι γυναίκα και να ’χεις γιο. Αν δεν έχεις ζήσει όπως εμείς. Που θέλαμε ο 

κόσμος να γίνει κόκκινος. 

Ερευνήτρια: Για να λέμε την αλήθεια, χαίρομαι που σας βλέπω να ταρά-

ζεστε επιτέλους. Αυτή η αυτοκυριαρχία σας, η νηφαλιότητα κι η ευγένεια, 

μου έδινε πάντα στα νεύρα. 

Μητέρα: Μα γλυκιά μου είμαι πάντα νηφάλια, είδες, δεν ύψωσα καθόλου 

τον τόνο της φωνής. Αλίμονο. Χα, χα, παίζαμε με αυτά με τους συντρόφους, 

κυρίως βέβαια όταν είχαμε σουρώσει. Η ποιότητα του λόγου λέγαμε μπορεί 

να γίνει ποσότητα, ένταση κι ας μιλάγαμε χαμηλόφωνα. Αρκεί να λες πράγματα 

που φωνάζουν. Παιχνίδια. Παιχνίδια αργόσχολων — τώρα πια το καταλαβαί-

νω. Εσύ, κορίτσι μου, δέχτηκες να συμμετάσχεις μαζί με τον γιο μου σε παι-

χνίδια καθόλου αργόσχολων. Αυτά με τις λαμπάδες και τους ένστολους φα-

σίστες. Αυτά, αλίμονο, δεν τα είχα ποτέ υποψιαστεί. Όμως σκέφτομαι τώρα 

πως… 

Ερευνήτρια: Εγώ; Εγώ; Τολμάτε κι εσείς σαν τον άντρα σας να κατη-

γορήτε εμένα και τον γιο σας; Ε, όχι, δεν λυπάστε τον γιο σας, που τον ρίξαν 

γονατιστό μπρος σε όλη τη νεολαία του χωριού, τους συνομιλήκους του, να 
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ακούσει πώς βασανίσαν και σκότωσαν τον παππού του, πώς κρέμασαν το κε-

φάλι του στον πλάτανο της πλατείας, πώς πέρασαν οι χωριανοί και το έφτυσαν. 

— Βλέπετε, διδάσκομαι από σας, δεν υψώνω τη φωνή, δεν δείχνω την τα-

ραχή μου, μαθαίνω τώρα, αφού εμάς τα παιδιά σας μας αφήσατε χωρίς κα-

θοδήγηση, χωρίς προστασία, εσείς που ξέρατε. Και μαλακίες ο άνδρας σας, 

που λέει ότι εμείς μόνοι, τα παιδάκια του χωριού, έπρεπε να μάθουμε. Ρε 

γαμώ το, τι «συνέχεια» είναι αυτή που έπρεπε εμείς να την επανεφεύρουμε, 

όλο τούτο το χιλιετιών κουβεντολόι. Μπορούσατε απλά να μας μαζέψετε, να 

βάλετε κόκκινες και γαλάζιες σημαίες στους τοίχους του Αρχοντικού σας, να 

επινοήσετε τελετουργίες για τις οποίες τόσο διψούν τα παιδιά. Να μας δείξετε 

τις μπιστόλες της Επανάστασης και τα σπαθιά. Να μας μάθετε πώς σκοτώνουν 

και πεθαίνουν για την ελευθερία, όπως κάνανε οι πρόγονοί σας. Και τι πρά-

ξατε αντ’ αυτών, παίζατε με πλούσιους και διανοούμενους στα ταξίδια σας 

στις τέσσερις ηπείρους, είχατε πολλά λεφτά εμείς καθόλου, και λέτε τώρα 

«Αααχ, πέθανε ο Φουκό, δυστυχώς, τον έπαιρνε λιγάκι στραβά και πέθανε, 

δεν πρόλαβε να πει τις καίριες λέξεις». 

Δεν σας πιστεύω. Δεν πιστεύω στην αυθορμησία σας, στην αθωότητά σας. 

Στα τέτοια σας ο γιος σας, πόσο μάλλον εμείς όλοι. Η ιδεολογία σας είναι μόνο 

αισθητική. Βλέπετε, δεν υψώνω τη φωνή. 

Μητέρα [ακούει με προσοχή, έχει τα μάτια ωραία, γκριζογάλανο ανοιχτό. 

Δεν καταδικάζει την Ερευνήτρια, δείχνει ότι συμφωνεί δημιουργικά. Η Ερευ-

νήτρια, εγώ που βιντεοσκοπώ, που έστησα τις δύο κάμερες, θέλω να είμαι 

αντάξιά της, έχουμε έναν ανταγωνισμό εδώ]: Πίστεψέ με κοριτσάκι μου, είμαι 

μαζί σου. Έχεις δίκιο για μας. Είμαστε διάτρητοι. Θα σου εξομολογηθώ κάτι. 

Όταν σε πρωτοείδα, τότε που σε έφερε στο σπίτι ο Λεωνίδας, ζήλεψα πολύ. 

Εντάξει, το ξέρουμε, είναι ψυχαναλυτικά νόμιμο αυτό: Η μάνα και η ερωμένη 

του έφηβου αγοριού. Αλλά, στο ορκίζομαι, αμέσως συνήλθα. Σε παρακολου-

θούσα κρυφά, το όμορφο σώμα σου, τα νιάτα σου. Μου επιδεικνυόσουν σαν 

ζωάκι, χούφτωνες το παιδί μου τάχα αθώα μπροστά μου να σε βλέπω. 

«Δεκαπέντε χρονώ Θε μου, κι όμορφη κι ελεύθερη, κι έξυπνη, αυτό δεν 

είναι εφηβεία, είναι κατάθεση για ένα μελλοντικό νευρωσικό σύνδρομο…» 

Αυτά είναι λόγια του άνδρα μου για σένα. 

Φυσικά, ήξερα ότι με τον γιο μου χάσατε μαζί την παρθενιά σας. Αν θες 

θεώρησέ το χυδαίο: Φαντασιωνόμουν ότι είμαι εσύ στα χέρια του παιδιού μου κι 

ότι εγώ-εσύ, τον έχω στα χέρια μου. Δεν είναι υ π έ ρ ο χ ο; 

Ερευνήτρια: Μάλιστα. Περιττό να σας πω ότι νιώθω για σας κάτι σαν 

φρίκη. Άμα μου λέγατε ότι του βάζατε και χέρι, θα σας πίστευα απολύτως. 

Σκέφτομαι τώρα πρόχειρα ότι αυτό είναι ζήτημα ταξικό. Μη νομίσετε, έχω 

μελετήσει πολύ· ας όψεται το «Αρχοντικό» σας κι η βιβλιοθήκη του που με 

έβαλαν στα βάσανα — το διαδίκτυο μπορεί να είναι χρήσιμο μόνο μετά μια 

βιβλιοθήκη σαν τη δικιά σας, αλλιώς σε χώνει πιο βαθιά στα σκατά. Μες στα 

οποία γεννηθήκαμε όλοι εμείς, όχι εσείς. Ξέρω λοιπόν ότι όλες οι μανάδες 

είναι έτσι. Αυτά είναι τα αισθήματά τους για τον γιο τους. 
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Μα το ταξικό ζήτημα είναι ότι τις απλές γυναίκες, αν και δεν το συνειδη-

τοποιούν, όλα αυτά απλώς τις υποκαθορίζουν. Ενώ εσάς, τις εξουσιάστριες, 

σας χώνουν πιο βαθιά στον ρόλο της τάξης σας, περνούν από πάνω σας α-

νώδυνα σαν απλή αισθητική, σαν διακόσμηση του σπιτιού σας. Τι φρίκη! 

Μητέρα [δείχνει κατανόηση, ακούει δίχως θυμό τη συνεντευξιάζουσα. Είναι 

ευγενική κι όλο καλόβολο στυλ. Αποδεικνύεται φρόνιμη, μεθοδική. Τα έχει τε-

τρακόσια και είναι πολύ ευαισθητοποιημένη στα θέματα που έθεσε η Ερευνή-

τρια]: 

Τι μου λες κοριτσάκι μου, έχεις δίκιο, πώς με καταλαβαίνεις. Είμαστε γυ-

ναίκες, καταλαβαινόμαστε. Τώρα βλέπω τι καλή επιλογή ήσουν του αγοριού 

μου. Έχεις δίκιο, φρίκη, τι άλλο μπορείς να νιώθεις για τη γενιά μου; Προτεί-

νω μάλιστα και την αηδία: Πρέπει να νιώθετε εσείς οι νέοι αηδία για μας. Το 

ζήτημα είναι: Πόσο έχεις κι η ίδια αλλάξει από τότε, πόσο έχεις γίνει «μεγάλη», 

τι νόημα έχουν οι ερωτήσεις σου, οι καταδίκες σου για μας όλους. 

 

 

Άλλο ο έρωτας άλλο οι σχέσεις των φύλων 
 

 [Εγώ, η Ερευνήτρια, χαμηλώνω βλέμμα, χαμηλώνω σκέψη, αυτή η γυναίκα 

είναι το αντίστροφο και συνάμα ομόλογο του άνδρα της, που θα ήθελα μικρή 

με αυτόν να κερατώσω τον γιο τους, να νιώσω την απόλαυση της προδοσίας, 

της μοιχείας, να τον δω να υποφέρει όταν θα του το έλεγα κατάμουτρα: 

«Πηδήχτηκα με τον πατέρα σου, είναι πολύ λιγότερο ωραίος αλλά φυσικά 

πολύ πιο έμπειρος από σένα». 

Τι τύψεις μου δημιουργεί αυτή η μεγαλοκυρά. Είμαι η συγγραφέας της 

μελέτης, η κυρίαρχη του παιχνιδιού, κι αυτά τα ανθρωπάρια, οι ήρωές μου, 

κουκλοθέατρο και αθύρματα, έχουν, αν είναι δυνατόν!, ελεύθερη ζωή δική 

τους:] 

Ερευνήτρια Ζητώ συγγνώμη, κυρία. Παραφέρθηκα. Είναι η εμπλοκή μου 

στην αφήγηση που υποσκάπτει την επιστημονική μου ιδιότητα. Ο έρωτάς μου 

για τον γιο σας είναι πολύ δυνατός. Τον αγκάλιαζα μπροστά σας δήθεν αθώα, 

στη σκάλα καθώς ανεβαίνατε, σε μισόκλειστες πόρτες. Πάσχιζα να μας δείτε 

γυμνούς στο κρεβάτι ή οπουδήποτε, ξεβράκωνα τον μικρό σας και ξεβρακω-

νόμουν επίτηδες στο πλυσταριό την ώρα που σας άκουγα να έρχεστε, έτσι 

ώστε να μας δείτε. Ήθελα να σας πονέσω, να πω ότι να: Δικός μου η σάρκα 

από τη σάρκα σας. Είμαι πουτάνα του κι είναι πουτάνα μου, δεν μπορείς να 

φανταστείς τι του κάνω· κι εσύ είσαι ξένη. Συγχωρέστε με ήμουν δεκαπέντε. 

Μητέρα [αγκαλιάζει τη συνεντευξιάζουσα με γνήσια αυθορμησία, τη φιλάει, 

σφίγγει. Εκείνη τρίζει κρυφά τα δόντια μα της αρέσει αυτή η θαλπωρή, η 

μητρική αγκαλιά που ευωδιάζει επιπλέον πολύ ακριβό άρωμα. Η μητέρα λέει]: 

Γλυκό μου, δεν έκανα λάθος. Είσαι καλή για τον γιο μου. Δεν έχει σημασία 

που απομακρυνθήκατε, ήταν για να μάθετε. Όχι όπως εγώ με τον άνδρα μου 

που δεν χωρίσαμε ποτέ, δεν τον αντέχω πια. Θα ξαναφιλιώσετε και θα ζήσετε 
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μαζί για πάντα. Άλλο ο ελεύθερος έρωτας, κι άλλο η άπλωσις του ενός στον 

άλλο, που λέει κι ο Πλωτίνος. 

[Άκου τι μου λέει: ο Πλωτίνος. Ποιος είναι αυτός ο Πλωτίνος. Εμπιστευ-

τικά, συνωμοτικά, καθαρά, ψιθυρίζει στο αφτί της συνεντευξιάζουσας, 

εκείνη ανατριχιάζει σαν να έχει δίπλα της σοφότατο φίδι]: 

Μητέρα: Να τον αγαπάς. Να τον πιστεύεις. Να τον τυραννάς. Να του κάνεις 

έρωτα σαν ξένη. Να τον κάνεις να αισθάνεται σαν κορίτσι στην αγκαλιά σου 

κι εσύ να νιώθεις αγόρι που έχει κορίτσι στην αγκαλιά. Να τον φιλάς πολύ 

παντού, από τα νύχια των ποδιών ως τα μαλλιά. Να τον κάνεις να αισθάνεται 

ο πιο άνδρας απ’ όλους τους άνδρες. Να τον μισείς. Να μην τον εμπιστεύε-

σαι. Να τον γλυκαίνεις νύχτα-μέρα. Να μην τον αφήνεις σε χλωρό κλαρί, να 

του λες ολοένα «Πώς μπατάλεψες έτσι ρε, πήγαινε στο γυμναστήριο κόπρε, 

κάνε κάτι, άθλημα αντρικό, βάρβαρο, κυνήγι ή ψαροντούφεκο». Να του λες 

άμα έρχεται περήφανος από το κυνήγι στο οποίο εσύ τον έσπρωξες: «Σκότω-

σες το κακόμοιρο το πουλάκι, το ψαράκι, δεν το τρώω!» Και να το τρως και 

να του λες: «Πόσο νόστιμο, δολοφόνε». Να τον προσκυνάς σαν είδωλο. Να 

είσαι απόμακρη θεά γιατί οι άνδρες είναι ειδωλολάτρες. Να του δίνεις τα 

ρούχα του, τα παπούτσια του στο χέρι και να του λες: «Πήγαινε στη μάνα 

σου». Να του δείχνεις ένα ωραίο κορίτσι και να του ψιθυρίζεις: «Με αυτή να 

πας, άντε, μίλα της, κατάκτησε τη να δούμε αν μπορείς ακόμα, αν δεν πας 

ΤΩΡΑ, σε παρατάω». Να του λες: «Πήγες με αυτή, τι σημαίνει που σου το 

είπα, θα σου κόψω τ’ αρχίδια, φύγε, κοιμήσου στον καναπέ», και μετά να 

τον επαινείς και να του κάνεις έρωτα. Να του επιβάλλεις: «Δημοκρατία, έλα 

να ψηφίσουμε, δεν έχω γνώμη δεν έχεις γνώμη, αρχίζουμε από την αρχή». 

Να μην τον αγαπάς. Η αγάπη δεν έχει σημασία, μόνο η καύλα. Να τον υπο-

χρεώνεις να μην σε αγαπάει. 

[Κοιτάζονται. Η μητέρα του Λεωνίδα αρκετά ενθουσιασμένη πλην όπως πά-

ντα Κυρία του κόσμου, η Ερευνήτρια για να λέμε την αλήθεια αλαλιασμένη. 

Η Ερευνήτρια συλλογιέται ότι τώρα πρέπει να πει κάτι έξυπνο. Να είναι αι-

φνιδιαστική, διότι τούτο δω είναι όπως και να το κάνουμε μάχη. Οι προϋπο-

θέσεις του διαλόγου είναι πλέον μακαρίτισσες. Λέει:] 

Ερευνήτρια: Και ο Αρίστος; 

Μητέρα [την αφήνει· ψύχραιμα]: Ο Αρίστος θα εκτελέσει τον προορισμό 

του. 

Ερευνήτρια: Τι εννοείτε; Μιλάτε σαν να είναι μηχάνημα. 

Μητέρα [πρώτη φορά κάπως κυνικά]: Αυτά είναι για τον άνδρα μου. Ως 

ελευθεριακός κομμουνιστής, πιστεύει στον εθελούσιο εξανθρωπισμό του ανθρώ-

που. Εγώ αρκούμαι να ελπίζω στον καταναγκασμό του λαού στα δρώμενα 

της ελευθερίας, ήμουν πάντοτε αναρχική. Ο Αρίστος είναι ένα κωλόπαιδο, 

πολύ sexy για να λέμε την αλήθεια, και πιστεύει ότι μέσω του γιου μου θα 

ξεπλύνει κατά κάποιον τρόπο όσα έκανε ο παππούς του στον πεθερό μου. Ο 

Αρίστος θέλει τον γιο μου δικό του για όλη τη ζωή του και ο γιος μου πάντα 

του παραδινόταν για ιστορικούς και επίσης δικούς του λόγους. Αυτό ονομά-
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ζεται για ευκολία αδελφοποιία στην επιστήμη σου, την Κοινωνική Ανθρω-

πολογία. Τούτα έχουν να κάνουν με την καταγωγή και με το ασυνείδητο, δεν 

μας αφορούν εμάς τις δύο. Εμείς είμαστε πολεμίστριες του ορθού Λόγου. 

Ερευνήτρια [εμβρόντητη]: Πώς το λέτε αυτό; Τι επιστήμη είναι τούτη; Δεν 

μας αφορά αν μας βασανίζουν το αγόρι μας και το διεκδικούνε φασίστες; Η 

γαμημένη ελευθεριακότητα και η δική σας και του άνδρα σας με αγριεύει. 

Δεν μας νοιάζει αν αυτό το «κωλόπαιδο» τυραννούσε τον αγαπημένο μας μια 

ολόκληρη παιδική ζωή μέρα και νύχτα; Δεν έπρεπε να το προστατέψουμε; 

Να αμυνθούμε γαμώ το; 

Μητέρα [μητρικά]: Κοριτσάκι μου, ο Αρίστος είναι ο κολλητός του Λεωνί-

δα. Τι να κάνουμε, κάθε αγόρι, κάθε άνδρας έχει έναν κολλητό, οι αρσενικοί 

χρειάζονται την αγέλη τους. Μερικοί μάλιστα έχουν περισσότερους κολλητούς 

και όλα τότε γίνονται περιπλοκότερα. Είναι ζώα αγελαία σαν τους σκύλους, 

ενώ εμείς είμαστε ημιαγελαία σαν τις λέαινες ή μοναχικά θηλυκά σαν τις 

γάτες ή καλύτερα τις αλεπούδες ή τις λύγκαινες. Μην ανησυχείς, δεν παθαίνουν 

τίποτα οι σερνικοί με τέτοια. Είναι στη φύση τους. 

[Ας αυτοσυγκρατηθώ. Αυτοί οι άνθρωποι, της διανοητικής, οικονομικής 

και πολιτικής εξουσίας, είναι αδιαπέραστοι, ή τους αποδέχεσαι ή τους σπας 

σαν καρύδια, δεν μπορείς να εισδύσεις αλλιώς μέσα τους. Για να κερδίσω 

χρόνο, λέω:] 

Ερευνήτρια [ειρωνικά]: Εννοείτε με τον υπεροπτικό λόγο σας ότι δεν είμαι 

στο επίπεδό σας, ώστε να καταλάβω και να αποδεχτώ τα κόλπα σας; Γιατί 

εσείς, οι ελευθεριακοί της γενιάς σας, τα έχετε κατακτήσει όλα ήδη, και μας 

κοιτάτε εμάς τους νέους κι ανολοκλήρωτους αφ’ υψηλού. 

Μητέρα [με απλότητα]: Ναι. Δεν είσαι σε τέτοιο επίπεδο. Δυστυχώς. Κι όχι 

μόνο επειδή είσαι πολύ νέα. Ενώ τώρα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την α-

πελευθέρωση, συμβαίνει ένα πισωγύρισμα σε αυτά. Χτίζετε αδιάκοπα τοίχους 

και λέτε: «Ορίστε, σε αποδέχομαι, είσαι κάτι και είμαι το άλλο, κι ο τρίτος 

είναι τρίτο, κι ο καθένας είναι διαφορετικός. Όλοι έχουμε δίκιο». Τούτο είναι 

η παγίδα που σας στήσαν και πέφτετε με τα μούτρα. Δεν έχουμε όλοι δίκιο, 

μα σε τελευταία ανάλυση μόνο ένας, κι αυτός αν. Ο σκοπός τους είναι να μας 

χωρίσουν με τον άκρο ατομικισμό που τον ονομάζουν «ιδιαιτερότητα του Άλ-

λου». Έτσι, ο καθένας είναι μόνος απέναντι σε μόνους. Η αλήθεια είναι: Όλοι 

είμαστε καταβάθος ίδιοι. 

Ο εαυτός όλων των ανθρώπων είναι καταβάθος ένας. Αυτό και μόνο αυτό 

ερμηνεύει την ανυπέρβλητη σαγήνη του ενός και μόνου Θεού. 

Ερευνήτρια: Όλα αυτά στην προκείμενη περίπτωση είναι απλά θεωρία. 

Μάλλον δεν ξέρετε τα γεγονότα. 

Μητέρα: Κολυμπάμε κι οι δύο μες στη συνειδητότητα. Προσπαθούμε, του-

λάχιστον. Δείξε μου το κείμενο που έγραψε ο γιος μου. 
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Οι άνδρες είναι αγελαία ζώα, οι γυναίκες όχι 
 

[Της δείχνω το κείμενο στο λάπτοπ. Διαβάζει αργά για πολλή ώρα ενώ πί-

νουμε. Ενδιαμέσως φέρνει μεζέδες. Καθώς διαβάζει δεν δείχνει αρνητικά συ-

ναισθήματα, μόνο αντανακλά εξοικείωση μαζί μου, που εκδηλώνεται με ματιές 

συγκρατημένες, τσουγκρίσματα, κλίση του σώματός της προς εμένα. Τη μισώ. 

Τη ζηλεύω. Θα ήθελα να την αγκαλιάσω. Η μάνα μου εμένα είναι καλή γυ-

ναικούλα. Τούτη εδώ είναι ένα αρχαιότερο θηλυκό, προϊστορικό, ή ίσως μελ-

λοντικό. Ζηλεύω πολύ. Εντέλει τελειώνει την ανάγνωση, μυρίζω πιο έντονο το 

άρωμά της διότι ενδεχομένως έχει ιδρώσει λίγο, πανάκριβο άρωμα. Λέει:] 

Μητέρα: Είναι ενδιαφέρον. Είπε ο άνδρας μου στη συνέντευξη που του 

πήρες πως ένιωσε ξένος με τον Λεωνίδα, τον γιο μας. Πως δεν καταλάβαινε 

καν τι άνθρωπος ήταν αυτό το αγόρι όπως αναδυόταν από τον λόγο σας, τις 

αποκαλύψεις και των δύο σας. Τώρα του δίνω δίκιο: Δεν ήξερα τον γιο μου 

όπως εσύ. Έχω ξεχάσει το βασικό, ότι οι γενιές αλληλοδιώκονται σε κύκλο, 

και ότι δεν συναντιώνται ποτέ. Ο γιος μου σε αυτό το κείμενο προβάλλει σαν 

ξένος. Ίσως όχι τόσο ξένος όσο μπρος στον πατέρα του, μα πάντως ξένος. 

Έχω γεννήσει αυτό το ον; Υπάρχω μέσα του; Θα μου ερχόταν να κλάψω, 

αν δεν είχαμε όλοι εμείς αναρωτηθεί τόσο γι’ αυτά. Τόσο διαβάσει. Τόσο γρά-

ψει. Αλλά η ζωή είναι πάντα κάτι πολύ άλλο. Δεν είναι παρά η βίωση. Μετά 

τόσες μελέτες, τόσα ξενύχτια, τόσες κουβέντες, είχα ξεχάσει πως ο γιος μου 

δεν ήταν μόνο δικός μας, του συζύγου μου κι εμένα, μα και δικός σου, του Α-

ρίστου, όλων των χωριανών, όλου του κόσμου, των βουνών και της θάλασσας. 

Ερευνήτρια [με κάποια κακία]: Με κουράζουν οι μεταμέλειές σας. Εγώ, 

πάντως, εσάς είναι που φοβόμουν. Τον σύζυγό σας τον ήθελα πολύ. Μερικές 

φορές τον σκεφτόμουν όταν κάναμε έρωτα με τον γιο σας — ομολογώ δεν τα 

κατάφερνα να συγκεντρωθώ σ’ αυτόν, αγαπούσα πολύ το αγόρι σας κι όπως 

και να ’ναι έκανε υπέροχα έρωτα και με αποσπούσε από τις φαντασιώσεις 

μου. Σας πληγώνει που τα λέω αυτά; 

Μητέρα: Όσο πρέπει. Πρέπει να πληγωθώ ως μητέρα και σύζυγος και πλη-

γώνομαι. Όχι όμως όσο κι όπως θέλεις. Μπορείς να κάνεις, σήμερα κιόλας, 

έρωτα με τον άνδρα μου όπως έκανες και με τον γιο μου. Στο επιτρέπω. Σε 

παροτρύνω. Θα ζηλέψω βέβαια, όμως και θα χαρώ. Κάναμε έρωτα τότε κι οι 

δυο με άλλους, ομαδικό έρωτα, στην Αθήνα, στο Παρίσι, Νέα Υόρκη, και με-

λετούσαμε τις συνέπειες, παρενέργειες, διευθετήσεις· το υλικό της ψυχής. 

Ό,τι δίνει χαρά στους αγαπημένους μου, είναι καλό. Για μένα κάθε τραύμα 

από τον έρωτα έχει ενδιαφέρον, είναι μια θετική δράση. Δεν καταλαβαίνεις. 

Γιατί είσαι συντηρητική. 

Ερευνήτρια: Αυτό κι αν είναι! Συντηρητική εγώ; Που το ’κανα σαν σκύλα 

με τον γιόκα σας από τα δεκαπέντε; Με όλους τους δυνατούς τρόπους, σας 

το τονίζω αυτό. 

Μητέρα: Δεν έχει να κάνει. Ο συντηρητισμός, η παράκρουση της αιώνιας 

οπισθοχώρησης, της μεγάλης δειλίας, είναι πάντα ένας ανάποδος ριζοσπα-
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στισμός. Ενδύεται την εκτυφλωτική στολή με τα στρας, με τα διαμαντικά της 

κατάπληξης. Όλα τα σκιάχτρα πρέπει να είναι εντυπωσιακά, αλλιώς δεν τα 

φοβάται κανείς. Κοίτα τον μουσολινικό φασισμό, τον ναζισμό, τον σύγχρονο 

νεοφιλελευθερισμό που είναι η πραγματική ακροδεξιά: Παρουσιάζονται όλοι 

αυτοί σαν άκρος ριζοσπαστισμός — σήμερα, για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος 

εχθρός των εθνικών κρατών, αλλά και των λαών, είναι ο καπιταλιστικός νεο-

φιλελευθερισμός με τους διανοουμένους του και τους καθηγητάδες του της 

Οξφόρδης και του Πρίνστον, που περνούν στα συνέδρια ως αντιφασίστες και 

αντιεθνικιστές, ενώ είναι διδάσκαλοι του άκρου φασισμού, του καθολικού ολο-

κληρωτισμού, της δολοφονίας των λαών και κάθε πολιτισμικής διαφορετικό-

τητας, για χάρη του καπιταλισμού. Κι οι αντιεξουσιαστούληδες φοιτητές σαν 

έσενα, οι συντηρητικοί μες στην ψυχή τους, χάσκουν μπρος τους. 

Ερευνήτρια: Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να μην είμαι συντηρητική; Θα 

πάρω μάλλον κι άλλη συνέντευξη από τον Αρίστο· τι πρέπει να του πω τότε, 

να κάνει τον γιόκα σας φασίστα; Ότι η μαμάκα του κολλητού του θέλει τον 

γιο της δίχως κατηγοριοποιήσεις; 

[Η λεπτή οικολογία στη μυχιότητα των περισπασμών. Αυτοί εδώ, άνδρας 

και γυναίκα, μπαμπάς και μαμά του Λε μου, μάλλον θέλουν να με διαφθείρουν 

— και να μου καταστρέψουν την επιστημονική μου εργασία. Αλλά τώρα πρέ-

πει να περάσω στην αντεπίθεση!] 

 

 

Αέρας τα φυσάει τα πλατανόφυλλα 
 

Ερευνήτρια: Είναι γνωστό ότι οι εξουσιάζουσες τάξεις είναι ηθικά αδρανείς 

ή πολυσυλλεκτικές. Ο πολυσυλλεκτισμός αυτός σημαίνει αντιδραστικότητα. 

Μου διατυμπανίζετε τις παρτούζες σας, που τις κάνατε με τον σύζυγό σας. 

Σκέφτομαι ότι ευχαρίστως θα τις διενεργούσατε και μπρος στο αθώο παιδί 

σας. 

Μητέρα: Πολύ ευχαρίστως θα τις έκανα και μπρος στο παιδί μου, να 

μάθει και κάτι ουσιαστικό που θα διέλυε τις αυταπάτες του μυστικισμού σας. 

Μα δεν έτυχε. 

Ερευνήτρια: Είναι ένα χαρακτηριστικό της κοινωνικής τάξης σας: Η ηθική 

σας είναι διολισθαίνουσα. [Συνειδητοποιώ ότι τον όρο «διολισθαίνουσα ηθική» 

τον άκουσα πρώτη φορά από τον πατέρα του Λε. Ντρέπομαι για την αντιγρα-

φή, αλλά χαίρομαι που μαθαίνω απ’ αυτούς τους δύο, και που χρησιμοποιώ 

τη νέα μου γνώση εναντίον τους.] 

Μητέρα: Μου επιτίθεσαι επειδή είμαι η μαμά του εραστή σου; 

Ερευνήτρια [μετά λίγη σκέψη]: Σας παίρνω συνέντευξη για να σας επι-

τεθώ επειδή είστε η μαμά του γκόμενού μου. Μα κυρίως επειδή είστε εσείς, 

κι όχι άλλη. Αν ήσασταν κάποια σαν τη μάνα μου, σαν τις μανάδες όλων εμάς, 

απλά θα σας αγαπούσα εντέλει. 
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Μητέρα [με ανακούφιση]: Ουφ! Τι δύσκολες είναι οι σχέσεις μεταξύ γυ-

ναικών! Φαίνεται ότι μόνο οι άνδρες διατήρησαν την αγελαία ιδιότητα των 

προγόνων μας και γενικά των θηλαστικών. Γι’ αυτό περνούν τόσο καλά μεταξύ 

τους. Συντάσσουν την ζωώδη αγέλη τους κι είναι ευτυχισμένοι. Είναι του κο-

παδιού. Οι γυναίκες δυστυχώς εξελίχτηκαν γρηγορότερα λόγω της μακραίωνης 

καταπίεσης, της πατριαρχίας. Είναι όπως είπα σαν τις αλεπούδες ή τις λέαινες: 

Δεν αντέχουν η μια την άλλη, οι αλεπούδες καθόλου οποιοδήποτε άλλο θηλυκό, 

οι λέαινες τουλάχιστον κυνηγούν εξ ανάγκης δυο-τρεις μαζί. Αλλά για τους 

ανθρώπους και εν προκειμένω για τις γυναίκες, ισχύει τούτο: Πάντα οι πολύ 

καταπιεζόμενοι εξαναγκάζονται να εξελιχτούν γρηγορότερα από τους κατα-

πιεστές. Εμείς, δεν μπορούμε ν’ αντέξουμε η μία την άλλη, ούτε καν η κόρη τη 

μάνα, φαντάσου η νύφη την πεθερά. 

Ερευνήτρια: Στην περίπτωσή σας, επιμένω ότι κυριαρχεί το ταξικό ζήτημα. 

Μητέρα: Φυσικά και είναι ζήτημα ταξικότητας, όπως τα πάντα. Όμως να: 

Ο Αρίστος είναι που υπερέβη τους ταξικούς διακανονισμούς, τις υποτέλειες 

και την αοριστία. Την ηθική της τάξης του και του γιου μου. Ο φασίστας. Δεν 

είναι καλός, είναι ένας υποψήφιος εγκληματίας, λέγαμε με τον άνδρα μου. 

Βασανίζει τα παιδιά του χωριού, τα εξωθεί στον φασισμό, λέγαμε. Βασανίζει 

πιο πολύ το παιδί μας, δυστυχία, κοινωνικός αποκλεισμός και ανικανοποίη-

τος σεξουαλισμός, μια δυναμιτική συντεχνεία. Τι να κάναμε. Αυτή είναι η ζωή: 

Πλαστουργός, καθώς λέει κι ο Παλαμάς. 

Ερευνήτρια: Κι εσείς, δηλαδή, τι κάνατε γι’ αυτό; 

Μητέρα: Διάλογο, φυσικά. Διαλεκτική, κάτι που η γενιά σας το θεωρεί μι-

κροαστικό, ενώ είναι η προϋπόθεση της επανάστασης. Οι ψυχικά φασίστες, 

δεξιοί ή αριστεροί, μόνο αποφασίζουν, χωρίς σκέψη, χωρίς προσπάθεια για 

γνώση. Συνδιαλεγόμασταν με τους συντρόφους στο Εσωτερικό και στο Εξω-

τερικό για το ζήτημα των ηδονών σε σχέση με την ελευθερία. Κανείς λαός από 

την Αρχαιότητα ως τα σήμερα δεν έχει επεξεργαστεί την έννοια της ελευθε-

ρίας τόσο στο έπακρο, τόσο ως την παράνοια, τόσο ως την τομή της ψυχής, 

τόσο ως την κατεδάφιση του Θεού, όπως ο ελληνικός. Ήταν βεβαίως η 

αρχαία Ελλάδα που άφησε τόση Ιστορία, Τραγωδίες, τραγούδια, φιλοσοφία, 

μύθους και παραδόσεις, για την παλληκαριά αγοριών και κοριτσιών. Στα αρ-

χαία Ελληνικά, πάλληξ, παλληκάρι, είναι αρσενικό και θηλυκό — η Παλλάς, ο 

απόλυτος πολεμιστής, ήταν κορίτσι, η παρθένα, η πάνσοφη κι ανίκητη Αθηνά 

που ξεπήδησε χωρίς μάνα από το κεφάλι του Δία, εκείνη που νίκησε τους 

Τιτάνες. 

Ερευνήτρια: Αχ, μην μιλάμε γι’ αυτό το ιδεολόγημα, τη συνέχεια του ελ-

ληνισμού… 

Μητέρα: Ιδεολόγημα είναι για τους ακροδεξιούς νεοφιλελέδες της παγκοσμι-

οποίησης, που τώρα παρουσιάζονται ως αντιεξουσιαστές. Η επαναστατική 

αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν σταματά, τίποτα δεν αρχίζει. Η αρχαία Ελλάδα 

παραμένει ζωντανή μέσω του Λόγου και των τρόπων ψυχής και κορμιού, όπως 

κι η αρχαία Αίγυπτος, η Κίνα, η Αφρική, οι αρχαίες Αμερικές. Στην περίπτωση 
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του λαού μας είναι κι η κατσαπλιαδοσύνη, η ληστεία, η κλεφτουριά, η πει-

ρατεία, χωρίς τις οποίες δεν θα γινόταν ποτέ η Επανάσταση του ’21. Και, βε-

βαίως, είναι κι η Αντίσταση, ο Εμφύλιος. Η ελευθερία είναι ένα ιστορικό κα-

τηγόρημα για μας τους Έλληνες, για τους άλλους είναι απλώς αιτούμενο. 

Μπορείς έτσι να νικήσεις και τις τρεις Μοίρες τις ακατανίκητες. Και γελάς και 

κλαις. 

Ερευνήτρια: Για όλ’ αυτά συμφωνεί ο σύζυγός σας; Μου φάνηκε πιο ορ-

θολογιστής. 

Μητέρα: Διαφωνούμε συχνά με τον άνδρα μου γι’ αυτά. Είναι ελευθερια-

κός κομμουνιστής, εγώ αναρχική, μπορεί και φασίστρια. Η αναρχία —ίσως κι 

ο πλέον εργονομικός φασισμός— χρειάζεται όχι τόσο την οικονομία όπως ο 

μαρξισμός, ούτε την Ιστορία, όσο την προϊστορία και την ποίηση. Η Δημοκρα-

τία δεν είναι πολιτισμός, είναι φύση, κι η φύση είναι πάντα σπασμένοι νόμοι, 

διαλυμένοι κώδικες, σπατάλη, θάνατος και ουσία που διαρκώς αυτοαναιρού-

νται. Η αναρχία προϋποθέτει ότι οι ανθρωποι ζουν την ποίηση στο πετσί τους, 

και η ποίηση δεν έχει ηθική, ούτε κατηγορίες, ούτε ατομική συνείδηση, βρί-

σκεται στο επέκεινα απ’ όλ’ αυτά. Ο λαός είναι το υποκειμενο και το αντικεί-

μενο, κι ο λαός είναι όπως σ’ εκείνο το σουλιώτικο Δημοτικό τραγούδι, το τσά-

μικο της Επανάστασης, της κατσαπλιαδοσύνης, της εξέγερσης, της αναρχίας 

—όλες θηλυκές έννοιες— που τραγουδά για τους νεαρούς πολεμιστές, αρσενι-

κούς και θηλυκούς, στην ώρα της μάχης για την ελευθερία ή για τον θάνατο: 

 

Αέρας τα φυσάει τα πλατανόφυλλα 

Θεός να τα φυλάει τα Ελληνόπουλα 

 

Όταν αυτό το τραγούδι πλάθεται στα ύψη του Σουλιού την ώρα της μάχης για 

ελευθερία ή θάνατο, έχει νόημα, ακόμα και για μένα που είμαι άθεη, κομμου-

νίστρια και αναρχική. Μοίρες και αίμα. 

Ερευνήτρια [τρέμω. Ωστόσο καταφέρνω να ψελλίσω]: Αυτό δεν είναι πρό-

οδος. 

Μητέρα: Για να λέμε την αλήθεια, κοριτσάκι μου, δεν πιστεύω στην καλυ-

τέρευση του ανθρώπινου είδους, όπως ο αγαπημένος μου άνδρας. Πιστεύω 

όμως ακράδαντα στη διάλυση των δομών που το κρατούν δεμένο στις τρεις 

θεολογικές υποστάσεις: Σάρκα, πνεύμα, ψυχή. Θέλω να δω πολλούς κρεμασμέ-

νους στα δέντρα, κι ας είμαι μια απ’ αυτούς. Αυτό θέλω. 

 

 

Η σπηλαιώδης 
 

[Λαχταράω να κλάψω από νεύρα κι από έναν ενθουσιασμό μίσους για τη συ-

νομιλήτριά μου και γι’ αυτά που λέει. Δεν είναι αυτή η επιστήμη που έμαθα. 

Νομίζω προς στιγμήν ότι εγώ είμαι που μιλώ από το στόμα αυτής της γυναί-

κας, από το αιδοίο της οποίας ξεπετάχτηκε ο αγαπημένος μου. Είθε να είχε 
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βγει από το κεφάλι του πατέρα του δίχως μάνα, όπως η Αθηνά από την κε-

φαλή του Δία, και να μην έχω τώρα να αντιμετωπίσω μια ομόφυλή μου. Είπα 

ημίγλυκα, όλο φρονιμάδα:] 

Ερευνήτρια: Κυρία, θεωρώ πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Εκείνο που με 

ενδιαφέρει, όμως, είναι ο γιος σας. Νομίζω ότι μισείτε τον γιο σας. Το αγόρι 

μου. 

[Φαίνεται πως παρά την απειρία μου βάρεσα στο κέντρο, στην αισθητική 

του λόγου των εξουσιαζόντων επί των ανθρώπων. Η μητέρα στέκεται και πίνει 

κρασί σπουδαίο του Αρχοντικού. Τη βλέπω που καθυστερεί να απαντήσει. Δεν 

απορεί, όλα μέσα της είναι τακτοποιημένα, έτσι νομίζω. Τυφλή σαλαμάνδρα 

περιμένει τη βροχή ή την αλχημιστική φωτιά κι εκείνες δεν έρχονται. Μιλάει 

τη γλώσσα των νταβατζήδων εξ ανάγκης, γιατί κανονικά ο λόγος της είναι 

ιερατικός, εντέλει μαιναδικός, βγαίνει από σπήλαιο. Λέει:] 

Μητέρα: Είναι τρεις και σαρανταπέντε. Πολύ αργά για τέτοιες κουβέντες. 

Το πρωί και η νύχτα είναι ο χρόνος που μπορείς να κουβεντιάσεις λογικά. 

Αλλά είσαι η αγαπημένη του γιου μου. Η σχέση μου μαζί σου όπως εγώ την 

αντιλαμβάνομαι δεν είναι αγάπη ή μίσος, δεν είναι ζήλεια ή συναίνεση. 

Ερευνήτρια: Κυρία, η εξαιρετική ευφυΐα σας δεν με αφορά — είστε όμως 

πολύ όμορφη κι αυτό με ενοχλεί. Ναι, ο Λε, το αγοράκι σας, σας εγκατέλει-

ψε και προσκολλήθηκε στο κορμί μου. Σας φθονούσα γιατί είστε η μάνα του 

αγαπημένου μου κι είστε πανέμορφη και σοφή, αλλά τώρα δεν νιώθω για 

σας πια αρνητικά συναισθήματα. 

Μητέρα: Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα που μπορείς να ζήσεις. Νομίζω ότι 

τώρα είσαι λιγάκι συναισθηματική. Αυτό δεν είναι καλό για την επιστημονική 

σου δουλειά. Ας μείνουμε λιγάκι σιωπηλές για να συλλογιστούμε αυτά που 

ειπώθηκαν και αυτά που δεν ξεστομίστηκαν. 

[Πράγματι μένουμε σιωπηλές. Κοιταζόμαστε σχεδόν συνωμοτικά, μελετιό-

μαστε. Μου αρέσει πολύ αυτή η μεσήλικη γυναίκα. Αλίμονο, είναι τόσο όμορφη. 

Δεν έχω πολλές έννοιες στον νου τώρα, μόνο εικόνες. Κοιτάζω το δωμάτιο, 

καθαρό μες στη εύρεσή του και μες στην απώλεια. Περνάει χρόνος έτσι γε-

μάτος με ουσία. Κάποτε, σηκώνομαι.] 

Ερευνήτρια: Κυρία, ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Υπήρξε γόνιμη. 

Μητέρα: Παρακαλώ, κορίτσι μου. Έτσι πάντα η μάνα με τον γιο: Ύπήρξαν 

ένα, μα χωρίζονται κάποτε κι η μια πάει από κει, ο άλλος πάει από δω. Εμείς 

οι γυναίκες είμαστε καταδικασμένες να καταλαβαινόμαστε. Με ενδιαφέρει 

πολύ αυτό που κάνεις. Θα μπορούσες να με κρατάς ενήμερη; 

Ερευνήτρια: Είναι νωρίς ακόμη, τώρα σχηματοποιείται η μελέτη. Μα θα 

κάνω ό,τι μπορώ.  
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Λε 2 
 

 

[Η δεύτερη συνέντευξη του Λεωνίδα δίνεται στην Αθήνα στα Εξάρχεια, στο 

σπίτι του. Διαμέρισμα μεγάλο με βεράντα, φωτεινό, καλαίσθητο. Φανερή η ευ-

μάρεια. Πολλά βιβλία. Πίνακες ζωγραφισμένοι από φίλους του Λε, συνομιλή-

κους του μα και σοφούς γέρους που τους διακατέχει η γλύκα των νεαρών 

σαρκών. Η συνέντευξη βιντεοσκοπείται με τρεις ακίνητες κάμερες, η μια ζου-

μάρει στο πρόσωπο του Λε, η άλλη τον παίρνει ολόσωμο από μακριά, η τρίτη 

παίρνει ολόκληρη τη σκηνή, συμπεριλαμβανομένης και της ερευνήτριας.] 

 

 

 

Γιατί δεν υπερασπίστηκες ποτέ τον εαυτό σου; 
 

Ερευνήτρια: Γιατί δεν υπερασπίστηκες ποτέ τον εαυτό σου απέναντι στον 

Αρίστο και στους άλλους; Ήσουν ψηλός και γυμνασμένος· γιατί δεν πάλεψες 

κι ας τις έτρωγες; Γιατί δεν είπες ποτέ στον πατέρα σου ότι υφίστασαι τόση 

βία, τόσο καψόνι, τόσο μπούλινγκ; Γιατί τον άφηνες να νομίζει ότι όλοι αυτοί 

είναι φίλοι σου, ότι απλά κοινωνικοποιείσαι κάπως βίαια; Γιατί ήσουν πάντα 

τόσο κότα; 

Λεωνίδας: Α, καλά, έτσι αρχίζουμε; Μου φαίνεται ότι ξεπλένεις τις δικές 

σου παιδικές πληγές. Κλείσε τις κάμερες να σου πω… 

Ερευνήτρια: Μωρό μου, αυτό σημαίνει επιθετική Κοινωνική Ανθρωπολογία!… 

Τι νόμιζες, ότι θα σε κανακέψω; 

Λε: Κλείσε τις κάμερες· πρέπει… 

Ερευνήτρια: Φυσικά: για τούτο δέχτηκα την πρόταση του καθηγητή μου 

να επεξεργαστώ αυτό το θέμα, για να ξεπλύνω τις παλιές πληγές. Δικές μου 

και δικές σου. Πίστευες ότι δεν πονούσα για σένα τότε; 

Λε: Εντάξει, μόνο να σου πω κάτι. Κλείσε τις γαμημένες κάμερ… 

Ερευνήτρια: Όχι, δεν τις κλείνω. Κάθε λόγος σου, κάθε αντίδρασή σου, 

είναι μέρος του πειράματος. Της δουλειάς μου. Είσαι το θέμα της εργασίας 

μου, όχι άνθρωπος αλλά μια τυπολογία. Εδώ θα βγει αν είσαι μαλάκας, αν 

είσαι κότα. Αν έχεις έστω μια δικαιολογία για ό,τι έκανες στον εαυτό σου και 

στους άλλους. Ό,τι θες, πες το στην κάμερα. 

Λε: Γουστάρεις να το χαλάσουμε; [Ταραγμένος ως τότε, γαληνεύει ξα-

φνικά σαν καρτούν.] Εντάξει λοιπόν, Αρίστο… 

Ερευνήτρια: Μην παίζεις μαζί μου. Μη με λες Αρίστο… 

Λε: Συγγνώμη, ήθελα να πω Αργυρώ… Άργυρος. Το ασήμι είναι το σύμ-

βολο της Σελήνης και της θηλυκότητας. Ο χρυσός, του ήλιου και του αρσενι-
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κού. Δεν έχουμε ελπίδα να ξεφύγουμε από τα αρχέτυπα. Λοιπόν, υποτάσσ-

ομαι. Άλλωστε, εγώ ποτέ δεν ήμουν χρυσός. Ούτε άργυρος, βέβαια, ούτε κά-

ποιο λευκό μέταλλο. Ίσως χαλκός… Ναι, χαλκός, κόκκινο μέταλλο. Που πρα-

σινίζει καλαίσθητα σαν σκουριάζει. Που είναι μαλακός, εύκαμπτος. Και που 

χρειάζεται λευκά μέταλλα για να γίνει σκληρός. Για να γίνει μπρούντζος. Είμαι 

έγχρωμος. 

Ερευνήτρια: Α, εντάξει, μην αρχίζεις τώρα τα τρελά σου. Τα σοβαρά με-

ταξύ μας τα έκανες πάντα πανηγύρι. 

Λε: Απλά, παραδίνομαι. Αυτή η επιστροφή στο χωριό ήταν σίγουρα λά-

θος. Ο γυρισμός στην παιδικότητα. Μα έτσι κι αλλιώς τώρα έχουμε πέσει στη 

λυκοπαγίδα. Η νοσταλγία αποτελεί μια λυκοπαγίδα. 

Ερευνήτρια: Λυκοπαγίδα, ε; Μην θεωρείς τον εαυτό σου λύκο, είσαι αρνάκι. 

Από μέρους μου, πάντως, δεν νοσταλγώ τίποτα. 

Λε: Κι όμως, νοσταλγία, νοσταλγία είναι αυτό. Ίσως και φόβος. Αλλά η 

νοσταλγία είναι κόρη του φόβου. 

Ερευνήτρια: Δεν νοσταλγώ την εφηβεία μου. Ούτε εσένα. Δεν καταλαβαί-

νω γιατί σε ερωτεύτηκα και γιατί σε αγαπώ ακόμα τόσο πολύ. 

Λε: Συνέβησαν αυτά που συνέβησαν με τους χωριανούς· με τον Αρίστο. 

Οπότε, τι κι αν γυρίσουμε κι εμείς οι δύο στον πόλεμό μας;… 

Ερευνήτρια: Πόλεμο; 

Λε: Μου ήρθε αυθόρμητα, αλλά ναι, πόλεμος ήταν. Πόλεμος στο κρεβάτι, 

μάχη των παιδικών μυαλών μας. Αψιμαχίες κάθε ώρα και στιγμή που δεν με 

καταλάβαινες, επιθέσεις και άμυνες. Αυτό είναι η παιδικότητα. 

Ερευνήτρια [προκλητικά]: Και λοιπόν; εσύ με καταλάβαινες; Νομίζεις ότι 

μόνο εσύ ήσουν ο μέγας διαφορετικός, ο πάσχων; Πιστεύεις ότι ήσουν η ιδιο-

φυΐα που κανείς δεν την καταλαβαίνει; [Σωπαίνει λίγο, αναστενάζει, ηρεμεί.] 

Καλά όλ’ αυτά, μα τώρα τι θα γίνει, θα απαντήσεις στα ερωτήματά μου; ή θα 

συνεχίσεις να τα κάνεις γαργάρα; 

Λε [γέλιο]: Α, πάλι με ξεσκέπασες. Νόμιζα ότι θα τα ξέχναγες με τα νευ-

ράκια, τα δικά μου και τα δικά σου. 

Ερευνήτρια: Δεν ξεχνώ ποτέ ό,τι σε αφορά. Αλλά μην περηφανεύεσαι, 

δεν είναι αυτό πάντα για τιμή σου. 

Λε [την αγκαλιάζει παγιδευτικά, χαριτωμένα]: Καθόλου; Δεν με τιμά λιγάκι η 

καρδιά σου; Μια φωλίτσα μου βαθιά μέσα σου; 

Ερευνήτρια [γέλιο]: Βλαμμένο!… Αυτό που με έπιανε πάντα μαζί σου ήταν 

ο λόγος. Ό,τι δεν έπιανε στον Αρίστο και σε κατάξέσκιζε, και εσύ του καθό-

σουν σε όλα σαν κότα. 

Λε: Ναι, ετσι έκανα. Γιατί; 

Ερευνήτρια [με τρυφερότητα]: Γιατί; Γιατί, γλυκέ μου; 

Λε [απλά]: Γιατί ήμουν αδύναμος. 

Ερευνήτρια: Τόσο απλό; Τόσο κοινότοπο; Μα από μικρούλης ήσουν ψυχικά 

τόσο δυνατός! Και οι μυς; Ο αθλητισμός; 
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Λε [πικρά]: Α, αυτό ήταν αισθητική. Μια πανουργία του φύλου. Ή της από-

κρυψής του, της μεταμφίεσης. 

Ερευνήτρια: Τι σημαίνει αυτό; Γιατί εσύ έπρεπε να μεταμφιέζεσαι μπρο-

στά στον Αρίστο σε υποτακτικό; 

Λε: Ο Αρίστος ήταν πάντα το δημόσιο αγόρι, το ηλίου φαεινότερο. Το ου-

σιώδες. Η δημόσια τεστοστερόνη της πόλης. Εξ αντανακλάσεως, η δική μου δύ-

ναμη έπρεπε να είναι διακοσμητική. Απόκρυψη και ημίφως. Συμβολοποίηση 

και υποταγή. 

Ερευνήτρια: Την ήθελες την υποταγή; Την υποχώρηση, την απουσία, το 

σύμβολο εκεί όπου έπρεπε να ουρλιάζει η ουσία σου; η άρνηση της αξιοπρέ-

πειας ήταν λοιπόν η επιθυμία σου; Μια εκ βαθέων λαχτάρα ή απλά φόβος; 

Λε [προσπαθεί να την αγκαλιάσει πάλι μα εκείνη ξεφεύγει]: Μόνο εσύ με 

καταλαβαίνεις. Βέβαια κι ο Αρίστος, όσον αφορά τις λέξεις· ήξερε πολύ καλά 

την αξία τους. 

Ερευνήτρια [σκαιά]: Κι εδώ ανταγωνιστής μου αυτός; Στις λέξεις; Ένα 

φασιστοβλίτο; Κι εδώ; στα τσικό μου; 

Λε: Είναι πολύ καλά κατεργασμένος μέσα του και ευφυής με… 

Ερευνήτρια: Μην τον υποστηρίζεις κι από πάνω! 

Λε: …με τον τρόπο του. [Μαλακώνει.] Εντάξει. Ήμουν απλά αδύναμος 

Ερευνήτρια: Μην ξαναλές αυτήν τη μαλακία. 

Λε: Η αδυναμία δεν έχει σχέση με τη σωματοκατασκευή. Ούτε με την ψυ-

χική δύναμη. Ούτε με την ταξική καταγωγή. Η αδυναμία είναι μια μεταφυσι-

κή, τροπισμένη ανθρωπολογικά. Δεν είναι θέληση, ήθελα να πατήσω κάτω 

τον Αρίστο, τον Βαγγέλη, και σίγουρα το μπορούσα· και λόγω παλληκαριάς, 

μα, αν θες, και λόγω της ταξικής μου θέσης. Δεν ήταν θέμα ηθικής, δεν αισθα-

νόμουν εκ των προτέρων ήρωας. Η μαγεία του ηρωϊσμού, της παλληκαριάς, 

έρχεται μετά, αφού πολεμήσεις σαν θηρίο, όταν έχεις πέσει οριστικά κι έχεις 

ποδοπατηθεί: τότε αποδεικνύεται αν είσαι ήρωας ή όχι, αν θα αντέξεις στον 

σπαραγμό. Επίσης, η αδυναμία μου δεν ήταν επιθυμία του θανάτου, λυσσού-

σα για ό,τι ζωντανό. Ήταν… 

Ερευνήτρια: Πρόσεξε, έναν λόγο θα μου πεις, μονάχα έναν. Και δεν θα 

είναι ψέμα. 

Λε: Εντάξει. Τρώμε κρέας· τρώμε χόρτα· τι σημαίνει αυτό; η πανίδα έχει 

πάντα δόντια, μα ακόμα και τα πιο αθώα φυτοφάγα είναι εντέλει σαρκοφάγα, 

τρώνε τη σάρκα ζωντανών φυτών και τα σκοτώνουν. Ήμουν πάντα υπέρ της 

χλωρίδας, και… 

Ερευνήτρια: Είπαμε: Έναν λόγο. 

Λε: Εντάξει. — Αδύναμος σημαίνει παιδί. 

 

 

Παιδικότητα και ανωριμότητα 
 

Ερευνήτρια: Τώρα, με δουλεύεις; 
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Λε: Λέω την αλήθεια. Το παιδί είναι σκλάβος. Το παιδί είναι απόλυτα 

εξαρ-τημένο από τους γονείς του και από τους πάντες. Κάνει χαρούλες χι χι 

χι σαν το βασανίζουν γιατί μόνο αυτό το όπλο έχει ενάντια στους εχθρούς 

του. Δα-γκώνει κάποτε-κάποτε τα χέρια που το δέρνουν και το ταΐζουν, κι ο 

πατέρας του κι η μάνα του αρχίζουν πια να το θεωρούν μελλοντικό πρεζόνι. 

Κλαίει συχνά, αλλά τούτη η συχνότητα εξουθενώνει το νόημα του κλάματός 

του. Όλοι λένε: «Το παιδί κλαίει», και γελούν. Υπάρχουν παιδιά που κλαίνε 

συνεχώς, αυτό σημαίνει ότι κάτι τους λείπει. Ήμουν κλαψιάρης ως παιδί. 

Ερευνήτρια: Τι σχέση έχει τώρα αυτό; Κάποτε έπαψες να είσαι παιδί. 

Λε: Η αδυναμία είναι παιδισμός. Ήμουν έφηβος ηλικιακά, όμως συναισθη-

ματικά ήμουν παιδί και δεν ήθελα να χάσω την παιδικότητά μου. Δεν είχα 

τρόπο να τη χάσω, γιατί δεν πίστευα σε κανένα μέλλον. Ο χρόνος για μένα, 

ακόμα κι ο παρελθών, αποτελεί ένα ενδεχόμενο. Και ακόμα κάτι χειρότερο: 

Είναι πάντα ένα μέλλον, ποτέ παρόν ή παρελθόν. Είμαι ακόμα τώρα παιδί 

στην αρχή της εφηβείας, δηλαδή πριν κάθε ελευθερία. 

Ερευνήτρια [είναι φανερό ότι θέλει να διαφωνήσει, λέει με πολλή σκλη-

ρότητα]: Αυτό που λες… Αυτό δεν είναι παιδικότητα, είναι ανωριμότητα. 

Λε [πικρά και εύθυμα]: Ανωριμότητα… Η καταδίκη της ανωριμότητας συ-

νιστά μια εφεύρεση των ιδιοτελών. Πώς μπορεί κανείς να φτάσει στην ωρι-

μότητα ενόσω πολεμείται. Ή, το πιο ύπουλο, εφόσον πολεμεί. Και κάτι πιο 

σπουδαίο: Τι σημαίνει ωριμότητα. Πρόκειται για μια αυτοπαγίδευση μες σε 

α-διέξοδα, ένα σταμάτημα της μακράς διαδικασίας προς τον εαυτό. Ο εαυτός 

όμως προϋπάρχει κάθε ωριμότητας, τούτο να το ξέρεις κυρά-ανθρωπολόγα 

μου. 

Ερευνήτρια: Τώρα το γαμάς. Το μετατοπίζεις στις λέξεις. 

Λε: Α, ναι; Και τι είναι οι λέξεις εκτός από σήματα, παναπεί επιτύμβιες 

πλάκες πάνω από τάφους; Αλλά εγώ σου μιλώ τώρα για την παιδική μου 

σάρκα. Το παιδί, για τους μεγάλους είναι ζητούμενο. Για τον εαυτό του, εμφα-

νίζεται πάντα ως προϋπόθεση. Ήμουν για τον εαυτό μου μια προϋπόθεση. 

Ερευνήτρια: Ειλικρινά, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Και ο Αρίστος; 

Λε: Ο Αρίστος επιτελούσε τη λειτουργία του. Μιλούσε τη γλώσσα του, 

που είχα εκ των προτέρων αναγκαστεί να αποδεχτώ. Ήταν η ιστορία του, και 

αυτή νοηματοδοτούσε τη δική μου. 

Ερευνήτρια: Νοηματοδοτούσε; Ο εγγονός του μακελλάρη του παππού σου; ο 

βασανιστής σου; 

Λε: Αχ, μη μιλάς τώρα τη γλώσσα των ιδεών. Θυμίσου ότι έκλεβα κρασί 

οκάδες από το κελάρι του μπαμπά μου, το καλύτερο κρασί, και γιομίζαμε την 

μπανιέρα όταν έλειπαν οι δικοί μου, και μπανιαριζόμασταν σε αυτό και πί-

ναμε από τα πλυσίδια μας και κάναμε έρωτα. Το θυμάσαι; που είχα για κού-

πα το κυπελλάκι σου. 

Ερευνήτρια: Μην προσπαθεις να με τουμπάρεις με τις αναμνήσεις. Δεν 

θέλω να νοσταλγήσω. Είμαι ολοκληρωμένη. 
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Λε: Οκ. Οκ! Σηκώνω τα χέρια. Η ιστορία μας, δεν είναι η δική μου και του 

Αρίστου· ούτε η δική σου και του Αρίστου· ούτε των δυο μας και του Αρίστου. 

Δεν είναι, αλλά και είναι, και δεν κάνω λογοπαίγνιο. Η ιστορία καθενός των 

δισεκατομμυρίων ανθρώπων είναι απολύτως μοναχική, όμως επίσης κοινή με 

των άλλων κατά ζεύγη, κατά δεκάδων ανθρώπων, εκατοντάδων, χιλιάδων 

και δισεκατομμυρίων, μια γέφυρα που δεν θα γκρεμιστεί ποτέ. 

Ερευνήτρια: Ψευτοψυχολογίες! 

Λε: Κι όμως. Η δομή του εαυτού δεν είναι παρά η ψυχολογία της αγέλης. 

Δεν σώζομαι που το λέω, όμως η αγέλη μου δεν ήσουν εσύ μα ο Αρίστος. 

Ερευνήτρια [σηκώνεται απότομα, είναι έξαλλη]: Θες να με πετάξεις από 

τη ζωή σου; Ήμουν άραγε έστω για μια στιγμή κάτι για σένα; έστω κάτι λίγο; 

Λε: Μην το χαλάς. Ήθελες την αλήθεια, και… 

Ερευνήτρια: Ρε μαλάκα, την αλήθεια την τωρινή ή την τότε; Που μου έλε-

γες πως μ’ αγαπάς, και πως μ’ έχεις ασπίδα απέναντι στα φασισταριά τους 

φίλους σου. 

Λε [συντριμμένος μα καθαρά]: Πράγματι, σε εκμεταλλεύτηκα. Σε είχα ασπί-

δα απέναντι στον Αρίστο και τη συμμορία του. Και κάτι σπουδαιότερο: Σε 

είχα ασπίδα απέναντι στις ιδέες του. Ο Βαγγέλης, μου είπε κάποτε: «Δεν κυ-

ριαρχεί πάνω σου απλά ο Αρίστος, μα του ανήκεις. Και δεν ανήκεις μόνο σ’ 

αυτόν αλλά και σε όλους μας. Γιατί οι ιδέες μας είναι ανώτερες. Η σάρκα 

πρέπει να είναι πάντα σκλάβα του νου». Είναι έξυπνος ο Βαγγέλης, ένας δια-

νοούμενος-ναζιστής. Του απάντησα ότι… 

Ερευνήτρια [επιθετικά]: Δεν θελω να ξέρω τις παπαριές που λέγατε με τα 

τσογλάνια. 

Λε: Ήταν η ζωή μας. Αυτά τα παιδιά, οι συνομήλικοί μας, ήταν η φύση μας. 

Δεν μπορείς να ξεφύγεις από τη γειτονιά σου, την πόλη σου, την πατρίδα σου. 

Ο χώρος συνιστά μια καταδίκη. Ο χρόνος μορφώνεται ως άλλο και καταβά-

θος ίδιο. Οι άνθρωποι αποτελούν το υλικό κάθε επιθυμίας και κάθε απαξίωσής 

σου. Και ο σκοπός κάθε έννοιας της πατρίδας είναι να κάνει την καταδίκη 

ευλογία. 

 

 

Ποιος είναι είδωλο ποιου 
 

Ερευνήτρια: Άντε γαμήσου, ρε μαλάκα! Τις σαχλαμάρες που σε έκαναν 

κότα, μην τις μαστορεύεις σε μένα. Ποιος είσαι; Τι είναι ο Αρίστος; Εντάξει, 

να το πω ευθέως, τον πόθησα. Έλεγα βεβαίως πως όχι, δεν θέλω αυτό που 

είναι μα τη σάρκα του. Αλλά, να το ομολογήσω κι αυτό τώρα, τι είναι η σάρκα 

παρεχτός ο εαυτός; Ποθούσα τον φασίστα, τον γιο του ρουφιάνου της δικτα-

τορίας, τον εγγονό του δωσίλογου και του φονιά. Τον βασανιστή του αγαπη-

μένου μου. 

Λε [γέλιο, παθιασμένο, σχεδόν υστερικό (στα όρια της υστερίας μα έξω 

απ’ αυτήν)]: Ααα, χαχαχα, δεν σε έχω δει ποτέ ως τώρα πραγματικά γυμνή. 
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Και μου άρεσες τόσο γυμνή, άρνηση κάθε θανάτου με τα στήθη σου. Αυτό 

ήταν λοιπόν ο έρωτάς σου για μένα, ερζάτς, επειδή ήμουν το άβαταρ του 

Αρίστου, το είδωλό του στα αρχαία Ελληνικά. Το σκλαβάκι του. Έτσι δεν έλεγε ο 

ίδιος, και έτσι δεν μου λέγαν κατάμουτρα οι φίλοι του: «Μαλάκες, έρχεται το 

σκλαβάκι του Αρίστου!» 

Τον αντιπροσώπευα μπρος σου, λοιπόν, επειδή με κατείχε; Ήμουν για σε 

το είδωλό του και το πέος του; Εντάξει, και για μένα ήσουν εκείνη που δεν 

κατέκτησε ποτέ — που έπρεπε να σε νικήσει και να κάνει έρωτα μαζί σου με 

εκπρόσωπό του εμένα, μια προέκτασή του. 

Ερευνήτρια: Λε, είναι μια παγίδα αυτό που βιώνουμε τώρα. Μην το συ-

νεχίζεις. 

Λε: Λε. Κανείς δεν με έχει πει ποτέ έτσι εκτός από σένα. [Δακρύζει σχεδόν.] 

Λε. [Χαριτωμένα:] Μη νομίσεις ότι ξεχνώ. Προσποιούμαι ότι παρέκκλινα. Είμαι 

πολύ επαρκής ψεύτης. Θυμούμαι την πιο ουσιαστική ερώτησή σου. 

Ερευνήτρια [κάπως σαν μετανιωμένη μα με πείσμα]: Ποια; πολλές ερω-

τήσεις, καμιά απάντηση. 

Λε: Σε αγάπησα; 

Ερευνήτρια: Δεν ρώτησα ποτέ κάτι τέτοιο. 

Λε: Ναι, αλλά όλα τα λόγια σου δείχνουν προς… 

Ερευνήτρια: Ρε μαλάκα, δε ρώτησα τίποτα τέτοιο. Τι με νοιάζει η αγάπη 

σου; Αφού ήσουν ένα τίποτα, ένα ωραίο κορμί συνοδευόμενο από μπόλικο 

πέος και μυαλό. Τι να έκανα; Ήμουν παρθένα και έπρεπε να ξεπαρθενευτώ. 

Και ήμουν έξυπνη, έπρεπε να έχω κάποιον να μιλάω. Και εφόσον ήσουν πά-

ντα πιο πολυμαθής από μένα —βλέπεις, είμαι αντικειμενική—, ήθελα να σε 

ακούω να μιλάς ώσπου να μάθω και να σε ξεπεράσω. Ανήκες σε όλους, κι 

αυτό με ιντριγκάριζε. 

[Σταματά απότομα αιφνιδιασμένη από τα ίδια τα λόγια της. Λέει, μισο-

αστεία μισοσοβαρά:] 

Τώρα το συνειδητοποιώ: Ανήκες σε όλους, είχε δίκιο ο Βαγγέλης. Ήσουν 

πόρνη. Η πόρνη από ιστορικής άποψης είναι μια έννοια θηλυκή. Ήσουν μια 

πόρνη-Αρλεκίνος. 

Λε: Πράγματι, ήμουν ο Αρλεκίνος του Αρίστου. Και του Βαγγέλη, κι όλων 

των άλλων και πριν απ’ όλα των χωριανών. Και των γονιών μου. Τώρα, λοι-

πόν, το μαθαίνω κι αυτό: Και για σένα Αρλεκίνος ήμουν, Αρλεκίνος με πέος. 

Κανείς ποτέ δεν με έβλεπε σαν αυτό που είμαι. Ο Αρίστος με είχε για παιδικό 

αρκουδάκι. Εσύ τώρα λες ότι ήμουν Αρλεκίνος-πόρνη, ότι γι’ αυτό με αγά-

πησες, επειδή έτσι κι αλλιώς ήμουν εύκολος, με έπαιρνε όποιος ήθελε. 

Ερευνήτρια [στεγνά]: Πράγματι, λοιπόν, είσαι παιδικός και αδύναμος. Σε 

βαριέμαι. Μου αρέσουν οι ισχυροί άντρες. 

Λε: Νομίζω ότι τώρα λέμε αλήθειες. Και τι είναι ο έρωτας; Σίγουρα όχι 

ένα παιχνίδι. Μπορώ, επιτέλους, να απαντήσω στο αρχικό ερώτημά σου. 

Τώρα που μας έχει πάρει ποτάμι η ιδιοτέλεια. 

Ερευνήτρια: Ναι. Μάλιστα. Το ερώτημα.  
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Δειλός από υπερβολική γενναιότητα  
 

Λε: Η ερώτηση, πολλαπλή όμως μία: «Γιατί δεν υπερασπίστηκες ποτέ τον 

εαυτό σου απέναντι στον Αρίστο και στους άλλους; Γιατί δεν πάλεψες κι ας 

τις έτρωγες; Γιατί δεν είπες ποτέ στον πατέρα σου ότι υφίστασαι τόση βία; 

Γιατί τον άφηνες να νομίζει ότι όλοι αυτοί είναι φίλοι σου, ότι απλά κοινω-

νικοποιείσαι κάπως βίαια; Γιατί ήσουν πάντα τόσο κότα;» 

Η απάντηση: Δεν είμαι ο άντρας των ονείρων σου. Είμαι αδύναμος όχι μόνο 

λόγω παιδικότητας, μα κυρίως γιατί είμαι δειλός. Τα παιδιά είναι δειλά γιατί 

είναι αδύναμα. Δεν είμαι φαντασίωσή σου, είμαι η φαντασίωση του Αρίστου. 

Με έπλασε σιγά-σιγά, με υπομονή και πάθος. Δεν θέλω να πολεμήσω τους 

εχθρούς μου ούτε τους εχθρούς σου. Είμαι πολύ δειλός. Είμαι γενναίος με τα 

δικά μου. Ο πατέρας μου ανεβαίνει συχνά στο βουνό με το τουφέκι στον ώμο, 

μα δεν έχει χτυπήσει ποτέ ούτε καν ένα πουλάκι. Εγώ προχώρησα πιο πέρα 

απ’ ό,τι ο πατέρας μου: Δεν έπιασα ποτέ στα χέρια μου τουφέκι. Ήμουν το 

κυνηγόσκυλο του Αρίστου και το δικό σου. 

Ερευνήτρια [ψυχρά]: Ευχαριστώ για τη συνέντευξη. 
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Η ταβερνιάρισσα 
 

 

[Η ταβερνιάρισσα ήταν πάντα για όλους τους χωριανούς επίφοβη. Ο άντρας της, 

τα τρία αγόρια της, είναι σκλάβοι της. Σε άλλους καιρούς θα ήταν γιάτρισσα με 

πολλά βότανα ή ίσως αλχημίστρια, στα σημερινά χρόνια μόνο ταβερνιάρισσα 

θα μπορούσε να γίνει. Αφήνω εν λειτουργία την κάμερα κρυφά, δεν υπήρχε 

περίπτωση να με αφήσει να τη βιντεοσκοπήσω εν γνώση της. Εκείνη μου μι-

λάει, έρχεται-φεύγει, εξυπηρετεί πελάτες, έχει φωνή κάπως βραχνή. Έχει τε-

λειώσει μόνο Δημοτικό, έπρεπε να δουλέψει. Είμαι συνεσταλμένη, ρωτώ γλυ-

κόφωνα σαν για να μην ταράξω ένα θεριό. Η ταβερνιάρισσα είναι μια αυτεξούσια 

γυναίκα, χυδαία, δίχως διαθλάσεις. Φέρνει και με κερνάει ούζο με μεζέ πέρκες 

που της πούλησαν λέει μόλις τώρα οι βαρκάρηδες. Λέει η πέρκα είναι μικρό 

ψαράκι όλο κόκκαλα μα είναι πολύ νόστιμη. Αυτό που οι ψαράδες στα νησιά 

λένε πέρκα δεν είναι η πέρκα των ιχθυολόγων, μα ένα ψαράκι αφανές, όμορφο, 

όλο χρώματα. Τι να κάνω κι εγώ, τρώω από τις «πέρκες».] 

 

 

Ό άντρας, το παλληκάρι, και τ’ αγγόνι των Παλαιών 
 

Ερευνήτρια: Κυρία Μαρία, ευχαριστώ που δεχτήκατε να μου μιλήσετε. 

Ταβερνιάρισσα: Γιατί να μη σου μιλήσω; Κάνεις μια δουλειά, θα γίνεις 

επιστήμονας. Ήθελα να σπουδάσω μα έπρεπε να κρατήσω την οικογένεια. 

Και τι να σπούδαζα, δηλαδή; Τρίχες. 

Ερευνήτρια: Τι θα σπουδάζατε, αν μπορούσατε; 

Ταβερνιάρισσα: Γιατρός. 

Ερευνήτρια: Γιατί; Σας ενδιαφέρει η Ιατρική; 

Ταβερνιάρισσα: Όχι ρε παιδί. Σιχαίνομαι τις ενέσεις, τις εξετάσεις και τα 

σουξουμούξου. Το αίμα είναι άλλο, σφάζω από μικρή πολλά ζώα. Μέχρι μοσ-

χάρια σφάζω. Ο άντρας μου ο καημένος δε σφάζει, τα λυπάται τα ζώα. Άλλο 

είναι. Πως ο μόνος άντρας του χωριού ήτανε πάντα ο γιατρός. Ήτανε και ο 

Αρίστος· τότε όμως αυτός ήτανε μικρός. Τώρα είναι βέβαια ολόκληρο παλλη-

κάρι, μα τα παλληκάρια είναι για δουλειά και για το κρεβάτι, για τίποτα άλλο. 

Όμως ο άντρας, ο άντρας δεν είναι για κρεβάτι είναι για την ανάγκη της 

γυναικός και των παιδιώνε. 

Ερευνήτρια: Συμπαθείτε τον γιατρό; 

Ταβερνιάρισσα: Όχι. Ο γιατρός είναι πλούσιος, έξυπνος και καλός. Μπορεί 

να στηρίξει μια γυναίκα. 

Ερευνήτρια: Τότε; 

Ταβερνιάρισσα [απορία κι επίθεση]: Τι «τότε»; 
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Ερευνήτρια: Εφόσον δεν τον συμπαθείτε, γιατί τον θεωρείτε άνδρα ερω-

τεύσιμο; 

Ταβερνιάρισσα: Τι τσαμπουνάς, κοπέλλα μου, δεν ακούς τι λέω; Χαζά εί-

σαστε τα κορίτσια; Ο γιατρός είναι άντρας, έχει περιουσία, σε κοιτάει στα 

μάτια ως την ψυχή σου, όλοι όσοι φορούν βρακί στο χωριό σπέρνουν μόνο. 

Ο Αρίστος, α ο Αρίστος είναι παλληκάρι, άλλο πράμα, και μικρός που ήτανε 

και πάλι παλληκαριά ίδρωνε. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω; Τι στο διάολο 

έχεις στην κιλότα σου; 

[Ανεξήγητη ταραχή και φόβος. Όλοι φοβούμασταν πάντα αυτή την αγράμ-

ματη γυναίκα. Ένα άρωμα φύλου — μοσχοβολούσε πάντοτε κάτι σαν ζυμάρι 

και γάλα, άλλωστε είχε κάνει τρία αγόρια άβουλα και δίμετρα όλο μυς και 

καλόβολη υπακοή στο θηλυκό μέρος του διπόλου που τα γέννησε. Κι όμως, 

εκτός από την επιθετικότητά της —τούτη ήταν για να επιβιώσει και να θρέψει 

τα παιδιά της και τον άντρα της—, κατά τα άλλα τη χαρακτήριζαν απλότητα, 

γενναιότητα, χυδαιότητα, γελούσε με όλο το στόμα ανοιχτό και τα δόντια να 

φαίνονται. Γιατί τη φοβόμασταν όλοι; Είναι ένα ερώτημα που σχετίζεται με 

την επιστήμη μου, την εργασία μου, κακή φορά του Λόγου όπου επέλεξα να 

στραφώ. Μάλλον σχετίζεται με την ελευθερία της, όχι τη δική μας. Προσπα-

θώ να είμαι ταπεινή, υποτακτική στα κελεύσματα της υποθετικότητάς της. Και: 

Μήπως τη μυθοποιώ επειδή τη φοβούνταν οι άνδρες και οι γυναίκες του χω-

ριού; Επειδή την έπεφτε πάντα στους εφήβους, κι όλοι το ξέραν και κανείς 

δεν τολμούσε να την κατηγορήσει γι’ αυτό; Μήπως την έχω κάνει κρίμα και 

αποτρόπαιο; Μήπως δεν την καταλαβαίνω;] 

Ερευνήτρια: Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράματα. Δεν έχω την πείρα σας. 

Θέλω λοιπόν να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Επιστήμη, ε; Να σας ρωτήσω 

καταρχήν για τον Λεωνίδα; 

Ταβερνιάρισσα [με πεποίθηση κάπως υπερβάλλουσα άλλα όχι για κακό, 

σαν μόνο για να πείσει]: Καλό παιδί. Ήσυχο. Και τι μορφωμένο! Καμάρι του 

χωριού μας. 

Ερευνήτρια [ανασαίνω κρυφά. Θα διακινδυνεύσω. Είναι μικρά πλέον τα 

περιθώρια της αντοχής μου]: Τώρα μιλάμε σαν γυναίκες. Ο Λεωνίδας, το ξέρετε, 

ήταν το αγόρι μου. Εσείς δεν είστε για να κάνετε γαργάρα την αλήθεια. 

Ταβερνιάρισσα: Α. Έχετε κακιωθεί οι δυο σας, ε; Ναι, δεν μπορώ τα ψε-

ματάκια, έχω περάσει τα πενήντα. Θα σου πω την πάσα αλήθεια κι ας με βρί-

σεις. Για τώρα να σου πω ή για τα παλιά; 

Ερευνήτρια: Για τα παλιά σε παρακαλώ κυρά-Μάρω και μετά για τώρα. 

Σε ευχαριστώ. 

Ταβερνιάρισσα: Μη μ’ ευχαριστείς, δε σου κάνω χάρη. Εγώ πρέπει να πω 

φχαριστήρια. Άμα λες την αλήθεια, ψοφούν οι οχτροί σου, λεν οι γέροι. Ρώτα. 
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Τι είναι ο Λε για την ταβερνιάρισσα 
 

Ερευνήτρια: Πες μου λοιπόν ειλικρινά τη γνώμη σου για τον Λεωνίδα. 

Ταβερνιάρισσα: Καλό παιδί. Από σόι. Θυμάμαι που ερχόταν να πιει μια πορ-

τοκαλάδα ή να φάει σουβλάκι. Ντυμένο πάντα στην τρίχα. Έλεγα μόνη μου: 

Παιδί μου, αλίμονό μου, πολύ όμορφο είσαι, κακή μοίρα θα πέσει στα κεφάλια 

μας. Εγώ να ξέρεις έλεγα πάντα πως εμείς εδώ στα βουνά μας έχουμε ένα μόνο 

κεφάλι, όχι πολλά, και όλοι μαζί θρεφόμαστε και όλοι μαζί πάμε φούντο. 

Καλό παιδάκι, μοναχογιός του γιατρού. Αν είχα θεγατέρα θαν του την έδι-

να. Μεγάλη περιουσία. Τώρα έχω πολλά λεφτά, πριν που ήταν η μάνα μου νέα, 

πεινούσαμε. Φτιαχτήκαμε απ’ όταν την πήρε ο γιατρός στο Αρχοντικό για οι-

κονόμα, όπως την έλεγε. Πράγματι, ήτανε πολύ οικονόμα, τσιγγούνα ήτανε. 

Εγώ εκεί μεγάλωσα, με έπαιρνε μαζί της και άλλαζα του αρχοντόπουλου τις 

πάνες. Αλλά να πάει νύφη θυγατέρα μου στο Αρχοντικό είναι άλλο πράμα, 

δεν είναι περί της περιουσίας. Κι αν κανείς από τα αγόρια μου ήτανε σαν και 

σένα, πάχνη που παγώνει τα λιβάδια, τι να λέμε μαλακίες, θαν του τον έδινα 

για αδερφοποιτό. Όπως τον πάει πόδι-πόδι χέρι-χέρι ο Αρίστος από τα μι-

κράτα. Ο γιατρός, κι η μάνα του εκείνη από το χωριό του κάμπου, τα πρώτα 

σόγια όλου του τόπου. Αλλά αυτός από μικρούλης με τον Αρίστο. 

Ερευνήτρια: Ναι. Αλλά ο Αρίστος δεν του φερνόταν καλά. Εσείς, το θεω-

ρείτε σωστό αυτό; 

 [Έχει κανονίσει τη θρέψη νεαρών με λουκάνικα καλά, κομμάτια κρέας χω-

μένα με μπαχαρικά και πράσσο σε άντερο αρνιού, τον ανεφοδιασμό μεσήλι-

κων γυναικών, ανδρών κάθε ώριμης ηλικίας, νεαρών αγοριών και κοριτσιών 

με ούζο, ρακί, κρασί, καφέ και χυμούς φρούτων. Είναι ισχυρή στον τόπο του 

ενδιαιτήματός της. Δεν λέει ψέματα.] 

Ταβερνιάρισσα: Ο Αρίστος είναι βαρύ παιδί. Ο Λεωνίδας είναι άλλο πράμα, 

καλό σόι, γιος του πατέρα του, αγγόνι των Παλαιών. Ερχόταν συχνά στο μα-

γαζί, πού να πήγαινε. Σκεφτόμουνα «Τι θέλει με αυτά τα ρούχα». Καλύτερα 

να ντυνόταν με κοστούμι όπως πάντα ο πατέρας του, αυτά που φορούσε πολύ 

ωραία ήταν δεν λέω, όλο τα κουβέντιαζαν στο χωριό. Κι εκείνο το μαλλάκι το 

καρέ, ριγμένο στο δεξί πλάι σαν κοριτσάκι… Είμαι σίγουρη πως το έκανε επί-

τηδες. Το νιώθω πολύ αυτό το παιδάκι. Τα δάχτυλά του ήταν μακριά, άπλωνε 

το χέρι, αριστοκρατία, κι έλεγε [μιμείται, κάνει ψευτοαριστοκρατική, σχεδόν 

αδερφίστικη τη φωνή της]: «Α, εντάααξει. Τιιιι μου λες; Ωραίος είσαι». Τούτα τα 

έλεγε σε όλους παρεχτός στον Αρίστο. Στον Αρίστο έλεγε πάντα: «Ναι». 

Ερευνήτρια [γελάει]: Θυμάμαι που κάποια γυναίκα είπε δημόσια μια μέρα 

πανηγυριού του Άι-Γιώργη: «Ε άει σιχτίρ. Άμα βλέπω την κόρη μου να μην 

ξέρει να φορέσει ένα ρούχο, λέω: Μακάρι να ήταν αγόρι και να ντυνότανε 

σαν το γιο του γιατρού, αυτόνα με τη φράτζα». Γελάσαμε πολύ τότε. 

Ταβερνιάρισσα [γελάει]: Α, θυμάμαι, η Πάναινα. Καλή γυναίκα. Έχει δύο 

θυγατέρες αλλά τη μία υπόστηρίζει, τη μικρότερη που είναι έξυπνη. Κρίμας 
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στο άλλο το κορίτσι, θα δυστυχήσει γιατί δεν έχει την αγάπη της μάνας. Όμως τι 

μιλάμε τώρα, δεν καταλαβαίνεις γιατί είσαι μικρή και δεν έχεις ζήσει. 

Ερευνήτρια: Έχω ζήσει. 

Ταβερνιάρισσα: Δεν έχεις ζήσει. Εντάξει, είμαι αγράμματη. Γελάς από μέ-

σα σου σαν με ακούς. Ό,τι ξέρω, το έμαθα στην ταβέρνα και στο κρεβάτι. Τι 

μου λες λοιπόν τώρα για το παιδί. Δεν ξέρεις; Ήσουν η γκόμενά του.  

Ερευνήτρια: Δεν ήμουν η γκόμενά του, αγαπιόμασταν. 

[Περιποιείται πελάτες, καγχάζει. Είναι προσβλητική.] 

Ταβερνιάρισσα: Χααα. Αγαπιόσασταν, ε; Γαμιόσασταν. Τι σχέση έχει αυτό 

με την αγάπη; Ερχόταν εδώ και του έλεγα: «Τι τη θες αυτήνα την πούστικη 

φράτζα;» Μου απαντούσε δίχως να παίξει το μάτι του [μιμείται]: «Περιμένω 

τον Αρίστο, μου είπε να είμαι εδώ στις πέντε ακριβώς». 

[Είναι επώδυνη, κυριαρχική για όλους. Είναι υπομονετική και δημοκρατι-

κή. Επικίνδυνη. Είδα στον κάμπο ψόφια πουλιά. Της λέω:] 

Ερευνήτρια: Είδα στο κάμπο ψόφια πουλιά. Θα ’ναι τα φυτοφάρμακα. 

Ταβερνιάρισσα: Μη λες μαλακίες, δεν είναι τα φυτοφάρμακα, είναι ο και-

ρός. Έλεγα στο μικρό: «Δεν κουρεύεσαι ρε να καθαρίσει η μούρη σου; να αντρέ-

ψει;» Μου απαντούσε με αυτό το υφάκι που είχε πάντα [μιμείται]: «Έτσι κόβουν 

το μαλλί αυτόν τον καιρό στην Αμερική». 

Ερευνήτρια [γελούσαμε πολύ με αυτά, ήταν τα μόνιμα ανέκδοτά μας στην 

παρέα, τι του λέγαν του Λε διάφοροι και τι απαντούσε όλο φλέγμα]: Στο 

Βίλατζ της Νέας Υόρκης. 

Ταβερνιάρισσα: Ξερω ’γω; κάπου κει. Αυτή η καρέ φράτζα, τα ρούχα 

που όλες οι γυναίκες του χωριού λέγαμε μα πού τα βρίσκει, τα είχαμε δει 

μόνο σε περιοδικά και στην τηλεόραση, πού στο Διάολο τα παραγγέλνει. Ο-

λοένα σαν μοντέλος, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Το νιώθω πολύ αυτό το παι-

δάκι, επίτηδες το ’κανε. Σκεφτόμουν τι φοράει μες από το βρακί, ρωτούσα 

τον Αρίστο, σώβρακο κανονικό φοράει; Εκείνος γελούσε. «Τι ρωτάς», έλεγε, 

«δεν είναι δική σου υπόθεση αυτά». 

Τι είναι δηλαδή δικιά μας υπόθεση εμάς των γυναικών; Δεν είναι οι άντρες η 

δουλειά μας; Του την έπεσα κάμποσες φορές του μικρού, εκείνος κοιτούσε 

τον Αρίστο και του ζητούσε την άδεια, κι ο Αρίστος δεν του την έδινε. Φλώ-

ρος, τι να λέμε. Άλλο ο πατέρας του. Ο πατέρας του, ο παππούς του μου έλεγε 

η μάνα μου, ήσανε άλλοι. 

Ερευνήτρια [φρίκη που η ταβερνιάρισσα, γνωστή τεκνατζού, την έπεφτε 

στον Λε μου. Απόφαση κι ας βαραθρωθούμε κι εγώ και η εργασία μου]: Την 

πέσατε και στον Αρίστο; 

Ταβερνιάρισσα: Ρωτάς; Δεν ξέρεις; 

Ερευνήτρια: Τώρα η δουλειά μου είναι να ρωτάω, όχι να ξέρω. 

Ταβερνιάρισσα: Α, όμορφα το είπες. Είσαι έξυπνο κορίτσι. Οι μορφωμέ-

νοι συνήθως δεν είναι έξυπνοι. Εγώ που με βλέπεις υπόφερα πολύ για να 

γίνω λεύτερη. Για μένα, ο άντρας είναι ο γιατρός. Μα για φαΐ το καλύτερο 

είναι το νέο κρέας, κατσικάκι του γάλακτος και μοσχαράκι, όχι ο τράγος και 
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το παλιόβοϊδο. Έκανα παιδιά, όλα από τον άντρα μου, αυτό είναι η υποχρέ-

ωσή μου σα γυναίκα που στάθηκα ασπροφορεμένη μες στην εκκλησία, μπρος 

στο ιερό Βήμα. Τα άλλα είναι δική μου απόφαση, δεν πρέπει να κυβερνούνε 

οι άντρες το κορμί μας, είναι κακό. Πρέπει να κυβερνούμε εμείς το δικό τους. Ο 

Αρίστος ήτανε πολύ καλός γι’ αυτά τα πράματα, ξέρεις τι λέω. Κι άλλα 

παιδιά, παλληκαρόπουλα, κατσίκια που βγάζουν κέρατα και μοσχαράκια την 

ώρα που το μουγκρητό τους γίνεται βαρύ. 

[Λιγάκι, πολύ λιγάκι πιο συναισθηματικά:] Να μάθεις. Να δεις γιατί μυρίζει το 

μουνί όπως μυρίζει κακομοίρα, γιατί θα σε φάει ο έρωτας συγκόκκαλη. Ο 

έρωτας είναι σερνικός, είναι οχτρός εμάς των γυναικώνε. Με τον έρωτα πρέ-

πει να έχεις ολοένα αγάπη κι αμάχη, να τον αρμέγεις, όχι να σε βάνει κάτω. 

Την έπεσα στο αγοράκι σου, ήτανε πολύ όμορφο, γιος του γιατρού. Ξεχωριστό 

παιδί. Εδώ την έπεφτα σε βλαχαδερά πάνω ψηλά από τις στρούγκες, μα για 

άλλους λόγους. Του ’λεγα διάφορα, μου είχε σεβασμό, μα δεν μου καθόταν. 

Απαντούσε με τα δικά του, αυτά τα φλώρικα, «Κυρία Μάρω, τι δυνατά χέρια 

που έχετε». Είδα κι αποείδα μια μέρα και του χούφτωσα στα ίσια τ’ αρχίδια. 

Του είπα: «Ξέρεις τα κοριτσάκια, δεν ξέρεις τη γυναίκα, πρέπει να τη μάθεις 

γιατί είσαι γιος του γιατρού, αγγόνι των Παλαιών, και θα κάνεις κάποτε 

παιδιά που θα κλερονομήσουν το Αρχοντικό». Καθόταν ακούνητο, ήμερο σαν 

αρνάκι που το χαδεύεις, και μετά μου είπε: «Κυρά-Μάρω, πείτε στον Αρίστο, 

μόνο εσάς φοβάται, πείτε του να μη με προσβάλλει μπρος στους μεγάλους 

εδώ στην πλατεία. Και θα κάνω ό,τι θέλετε». 

Λες και μου ρίχναν χιόνι στην πλάτη καταχείμωνο. Τον ξεφούχτωσα που 

του ’χε τεντωθεί σαν του Θεού, και του είπα: «Αυτό θα το κάνω τζάμπα αγόρι 

μου, να ’σαι καλά». Και στ’ αλήθεια κοριτσάκι μου, το ίδιο βράδυ άδραξα 

τον Αρίστο από το γουργούρι και του είπα: «Άμα σε δω να ξαναπειράξεις το 

μικρό μες στο μαγαζί και στην πλατεία, θα στο στρίψω το καρύδι σαν βίδα. 

Αλλού δεν έχω εξουσία, δεν μπορώ να σου πω τι να κάνεις». Γιατί το βα-

σάνιζε το μικρό μες στην πλατεία συχνά ναν τον βλέπουν όλοι. Το χαστού-

κιζε πως τάχα άργησε να του φέρει τον καφέ, εδώ πάντα ο μικρός ήταν 

σερβιτόρος του, ο Αρίστος απαγορευε να του φέρουμε οτιδήποτε, εγώ, ο 

άντρας μου ή οι γιοι μου. Από τότε όμως δεν το ξαναπείραξε το μικρό στο 

μαγαζί. Του έλεγε μόνο κάποτε: «Θαν τα πούμε αργότερα». Αλλά εγώ εδώ 

μόνο έχω εξουσία όχι έξω. 

[Δεν το ήξερα τούτα. Κατέγραφα ελλείψεις, άγνοιες. Η σάρκα μας ήταν 

τότε φρέσκια, επιθυμητή από όλους, κι έπρεπε να την προστατεύσουμε και 

να τη δώσουμε. Παρηγοριά, που αγκαλιαζόμασταν και συνιστούσαμε ένα 

κλειστό κύκλωμα. Καταδίκη.] 
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Η Πόλη μισεί τον Λε 
 

Ερευνήτρια: Τα θυμούμαι όλα αυτά. Μα όχι όπως τα ξέρετε εσείς. Ο Λεω-

νίδας ποτέ δεν μου είπε αυτή την ιστορία. Θυμούμαι όμως πως τα πράγματα 

δεν ήταν έτσι όπως τα περιγράφετε. Πως μισούσατε τον Λεωνίδα και του το 

δείχνατε με κάθε τρόπο. Όπως κι όλοι οι χωριανοί. Δεν τον υποστηρίξατε ποτέ, 

αγαπούσατε όλοι τον Αρίστο ό,τι κι αν έκανε. 

[Μου αγκαλιάζει το κεφάλι. Ποτέ δεν την είδα να αγκαλιάζει κανέναν δη-

μοσίως. Άνδρες τώρα δεν τολμούν να μας κοιτάξουν, γυναίκες χαμηλώνουν 

τα μάτια και αγόρια χαζογελούν ψου-ψου-ψου στο μαγαζί. Το αγκάλιασμά 

της παρ’ ότι μαλακό δεν έχει καμιά τρυφερότητα, είναι κεφαλοκλείδωμα. 

Μιλάει στ’ αυτί μου χωρίς καθόλου συναίσθημα, τόσο καθόλου ώστε πονώ.] 

Ταβερνιάρισσα: Το κωλόπαιδό σου όλοι στο χωριό το μισούσαμε. Αν μπο-

ρούσαμε θα το ρίχναμε στην Άπατη. Ξέρεις, στο βάραθρο που ρίχναν οι 

χωριανοί άλλοτες τα άλογα και τα γαϊδούρια άμα γερνούσαν. Λέγαν οι γε-

ρόντοι πως παλιά ρίχναν κι ανθρώπους, τους άχρηστους και βλαβερούς σαν 

το μαλακισμένο με τη φρατζούλα. Γιατί να το αγαπάμε το μικρό; Ο προπάπ-

πος του όπως μου το λέγαν η μάνα μου και η γιαγιά μου κυβερνούσε οχτώ 

χωριά στο βουνό, στον κάμπο και μέχρι τη θάλασσα, ο παππούς του ήταν κομ-

μουνιστής, ο πατέρας του χάρισε την περιουσία του και τη σκόρπισε στους 

οχτώ ανέμους. Και το μικρό σου, το αγγόνι τους, δεν αγαπούσε το χωριό 

μας, ήταν ένα παιδί της πόλης. Τι να το κάμεις. Άχρωμο κρέας. Άμα μου κα-

θόταν, θα το μάθαινα να σφάζει ζώα και να φτιάχνει με κωλάντερα λουκάνικα. 

[Με αφήνει. Αλλαγή πλεύσης στις ματιές των θαμώνων σερνικών, θηλυ-

κών, και παιδιών δίχως ακόμη ταυτοποιήσιμη λειτουργία του φύλου. Λέει, 

λιγάκι πιο σιγά απ’ ότι συνηθίζει, μόλις που την ακούω.] 

Ταβερνιάρισσα: Ναι, Ναι. Όλοι οι χωριανοί μισούσαμε το μικρό. Καλά 

κάναμε. Ήταν η μοίρα του. Αγαπούσαμε τον Αρίστο. Τώρα αυτά πήραν κι ήρθαν 

τούμπα. Ο Αρίστος είναι ο οχτρός μας, γιατί παραδόθηκε στον δράκο αντί να 

τον σκοτώσει. Όσα του έμαθα τα ξεπούλησε για την αγάπη του οχτρού μας. 

Τώρα το αγόρι σου είναι το παιδί μας, το αγγόνι των Παλαιών. Και η δουλειά 

σου είναι να το φέρεις ξανά στο χωριό, να κατοικήσει στο Αρχοντικό να μην 

ερημώσει. Να διώξει πατέρα και μάνα μακριά στην Αθήνα ή στα τσακίδια, να 

σπείρει τα παιδιά σου και να μας κυβερνήσει. Γιατί χρειαζόμαστε αφέντη. 

 

 

Τι λέει η νεολαία για τον Λε και για τα γεγονότα  
 

[Δεν καταλαβαίνω την κυρά-Μάρω παρά μόνο εξ ενστίκτου ή, καλύτερα, 

λόγω των διαβασμάτων μου και της αγάπης Δημοτικών τραγουδιών, ποίησης, 

φιλοσοφίας και εικόνων τής εν δράσει φύσης. Αυτά έμαθα από τη βιβλιοθήκη 

του Αρχοντικού και από τον έρωτα. Αλλά εδώ είναι δοκιμασία. Ο θάνατος 

της συνείδησης όπως εργάζεται στο πνεύμα του λαού. Δεν επιθυμώ να κα-
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τάλάβω. Θυμούμαι το χιόνι όταν έπεφτε βαρύ στο βουνό. Το χιόνι ψηλά στο 

βουνό πάνω από το χωριό και η θάλασσα πάντα ανασαίνοντας κάτω χαμηλά 

στα πόδια του άστεως, καταλαβαίνω τώρα ότι είναι η κληρονομιά μου. Λέω:] 

Ερευνήτρια: Κυρία Μάρω, δεν σας καταλαβαίνω. Κάτι υπάρχει λάθος σε 

αυτά που λέτε. 

Ταβερνιάρισσα: [χασκογελώντας]: Α, ναι, είσαι η σωστή κι εγώ η λάθος. 

Ένα αγόρι που πίνει χυμούς σε κοντινό τραπέζι με δυο κορίτσια [την 

πέφτει και στα δυο και του την πέφτουν και τα δυο· έχουν και τα τρία νεαρά 

ζώα αφουγκραστεί την κουβέντα· δεκάξι-δεκαεφτά χρονώ.]: Κυρά-Μάρω, μη 

μασάς. 

Ερευνήτρια [έχω απαυδήσει]: Άντε ρε γαμήσου. Άμα μαλλιάσει ο κώλος 

σου τότε μίλα. 

Κορίτσι Α΄από τη συντροφιά του αγοριού: Εντάξει, δεν έχει μαλλιάσει 

ακόμα ο κώλος του, αλλά το πουλί του είναι μια χαρά. Ξέρω που σου λέω. 

Μη μιλάς έτσι. Εμείς τα μικρά σε είχαμε πρότυπο. Γίναμε αναρχικοί επειδή σε 

θαυμάζαμε, το μόνο κορίτσι στην περιφέρεια που ήσουν ελεύθερη. Και είχες 

και τον Λεωνίδα, το πιο καλό αυτό. Δεν μας δίνεις σημασία, σ’ εμάς τα μικρά. 

Ούτε ο Λεωνίδας. Λες και δεν υπάρχουμε. Να ήξερες πώς λαχταρούσαμε πά-

ντα μια σας λέξη, μια σας κουβέντα!… 

[Μένω κατάπληκτη. Μαθαίνω τώρα πως ήμουν πρότυπο για κοριτσάκια κι 

αγοράκια, όπως ήτανε ο γιατρός και η γυναίκα του για μας, και τα πρόδωσα. 

Περίμεναν τις καίριες λέξεις καθώς οι γονείς του Λε από τον Φουκό και τον 

Καστοριάδη, αυτή ήταν η κλίμακα του μικρούτσικου άστεώς μας, εγώ κι ο 

Λεωνίδας στη θέση εκείνων, κι εμείς ήμασταν πολύ απασχολημενοι όχι για να 

τους απαντήσουμε μα ακόμα και να τους δούμε.] 

Ερευνήτρια: Κυρία Μάρω, μην τους δίνετε σημασία, είναι μικρά και ανώ-

ριμα. Τελικά, έχω μπερδευτεί. Μισούσατε τον Λεωνίδα κι όμως του την πέσατε, 

αγαπούσατε τον Αρίστο κι όμως τον καταδικάζετε από τη στιγμή που… που 

έγιναν όλα αυτά τα τελευταία. Επιτέλους ρε κυρία Μάρω μου, τι θέλετε; Τι 

θέλει το χωριό; 

 

[Η κυρά-Μάρω καλεί τα δύο κορίτσια και το αγόρι από το διπλανό τραπέζι. 

Το αγόρι και τα 2 κορίτσια κάθονται προθύμως μαζί μας, μπαίνουν στην πε-

ρίμετρο της κάμερας, στο ουσιώδες της έρευνάς μου, γίνονται αντικείμενο της 

επιστήμης μου από ωραία ζωάκια που ήταν πριν. Η ταβερνιάρισσα λέει: 

«Δεν δίνω αλκοόλ σε μικρά κάτω των 18, όμως σήμερα θα σας κεράσω 

λίγη μπίρα». Φωνάζει, έρχεται ο μικρότερος από τους τρεις γιους της, ψηλό 

παλληκάρι γύρω στα 18 βαρύ στο κορμί, όχι ακριβώς ωραίο μα όπως και να 

’ναι ουσιώδες από την πλευρά της αισθητικής των φύλων. Κοιτάει λοξά τα 

κορίτσια, στρέφεται σε μένα ολόκορμο χωρίς να τολμήσει να με αντικρίσει, 

φέρνει μπίρα, απομακρύνεται διστακτικά, θέλει να μείνει έστω στην περίμε-

τρο, καθυστερεί ώσπου λέει η μάνα του: 
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«Κάτσε να ακούσεις, επιτρέπεται. Κάθονται στο τραπέζι συνομήλικοί σου, 

όμορφα κορίτσια. Σε έκανα καλό παιδί και πρέπει να σε παντρέψω». 

Τι να πω εγώ από την πλευρά μου, πρέπει να είμαι αντάξια της επιστήμης 

μου, αντάξια του Αρχοντικού που με δίδαξε. Λέω:] 

 

Ερευνήτρια: Να με ακούσουν και τα παιδιά. Με πόνεσε αυτό που είπε το 

αγόρι — πώς σε λένε ρε φίλε; 

Αγόρι: Τάκη. 

Ερευνήτρια: Τάκη. Εντάξει, ομολογώ πως δεν ξέρω τα ονόματά σας, 

τέσσερις-πέντε χιλιάδες άτομα είμαστε όλοι κι όλοι στην πόλη και στα περί-

χωρα και δεν σας ξέρω εσάς τα παιδιά. Λάθος μου. 

Αγόρι [χαρμόσυνα]: Δεν πειράζει. Εμείς πρέπει να ακούσουμε και να μάθου-

με, εσύ ό,τι έμαθες-έμαθες. 

Ερευνήτρια [Καταδίκη: ό,τι έμαθα έμαθα, ε;… Πρέπει να ξεφύγω από τη 

μαγγανεία. Στρέφομαι στον γιο της κυράς-Μάρως, τα μάτια του χωρίς εναλγές 

περιεχόμενο, δεσμευμένα στο υποκείμενο της μητρός του]: Τι γνώμη έχεις εσύ 

για όλα αυτά που έγιναν τις τελευταίες μέρες; 

Ταβερνιάρισσα: Τι γνώμη να έχει· αυτός είναι σαν… 

Ερευνήτρια [διακόπτω σκαιά όσο πρέπει ώστε να αποσκιρτήσω από τη 

μαγγανεία της αλλά και να μην την προσβάλω] Κυρά-Μάρω, άσε τον να μι-

λήσει. Τον έκανες καλό παλληκάρι, τι να φοβηθεί; [Ευμένεια αναμενόμενη της 

μητέρας μαζί με περιφρονητικό ξεφυσητό. Ευχαριστία στα μάτια του νεαρού, 

ενδιαφέρον–προσήλωση των τριών άλλων παιδιών.] Λοιπόν τι λες; 

Γ΄γιος της ταβερνιάρισσας [ντροπαλά μα με παρρησία]: Τι να πω; Φέτος 

τελείωσα το Λύκειο, δεν έχω πολλή πείρα. 

Ερευνήτρια: Πες ό,τι σκέφτηκες όταν γίνονταν όσα έγιναν. Για τον Λεω-

νίδα, τον Αρίστο. Για ό,τι έγινε στο αρχοντικό. 

 [Ο νέος μιλά κομπιάζοντας μα καλά. Καλύτερα από το αναμενόμενο σε 

σχέση με αυτό που φαίνεται. Σκέφτεται καθώς μιλάει και φαίνεται να ντρέ-

πεται. Μα δεν διστάζει ως προς το τι θα πει γιατί ολοφάνερα είναι θαρραλέο 

παιδί. Έξω σπουργίτια πέφτουν στο χώμα από τα ύψη κλείνοντας τα φτερά 

σαν γεράκια, για να φάνε σπόρους.] 

Γ΄γιος της ταβερνιάρισσας: Λυπόμουν τον κακόμοιρο τον Λεωνίδα. Αλλά 

κι αυτός, του έκαναν όλα εκείνα και δεν μίλαγε. Εγώ άμα με ενοχλούσε έτσι 

ο Αρίστος, θα τον σκότωνα. Στο τέλος-τέλος όμως ο Αρίστος ήταν που μας 

έβαζε φόκο. Και εκείνο που έγινε στο σπίτι του γιατρού, δεν το κατάλαβα. Μας 

είπαν να πάμε να ξεφορτώσουμε λάδια, κρασιά, τέτοια, και να σπάσουμε. Δε 

λέω, είχε πλάκα που σπάζαμε και κατουρούσαμε μες στο Αρχοντικό, μα 

λυπόμουν κιόλας: Τόσα ωραία πράματα. Μετά γίναν τα άλλα, που γιουχάιζαν 

τον Αρίστο. Οι γέροι σαν τη μάνα μου έχουν πάντα κακό στο νου τους. 

Ταβερνιάρισσα [σιγανά, αργά, δίχως πάθος, λυπημένα]: Γι’ αυτό σε ανά-

στησα, γι’ αυτό σε βαρούσα μικρό με τη βέργα; Γι’ αυτό πόνεσα; Για να 

κρίνεις τη μάνα σου και να τη λες «οι γέροι»; 
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Γ΄γιος της ταβερνιάρισσας: Δεν σε κρίνω ρε μάνα, μα έχει περάσει ο και-

ρός σου… 

Ταβερνιάρισσα [στο ίδιο ύφος όπως πριν]: Τη μάνα σου αλήτη λες πέ-

ρασε;… 

Γ΄γιος της ταβερνιάρισσας: Όχι ρε μάνα. Λέω κι εγώ κάτι που ξέρω. Απλά, 

ό,τι βλέπω λέω. 

Κορίτσι Β΄: Καλά λέει το παιδί κυρά-Μάρω, τι φταίμε εμείς; Εσείς ζήσατε 

τούτες τις ιστορίες, γιατί να τις φορτωθούμε; 

Ταβερνιάρισσα [με την κανονική φωνή της]: Α, σκατόπαιδα, νομίζετε ότι 

είσαστε αθώα σαν αρνάκια, σαν μοσχαράκια και κατσικάκια! Μα και που 

γεννηθήκατε είναι αρκετό, φταίτε για όλα. Για ό,τι φταίμε κι εμείς. 

Αγόρι: Εντάξει, είναι δικά μας όλα αυτά, η ιστορία μας, το χωριό. Αλλά 

δε φταίμε. Θα φταίξουμε άμα συνεχίσουμε τα ίδια τα δικά σας. 

Κορίτσι Α΄: Σωστά τα λέει η κυρά-Μάρω, φταίμε. Μας πήραν οι γονιοί 

μας να κουβαλήσουμε λάδια και στάρια στο Αρχοντικό, να το διαλύσουμε, κι 

εμείς πήγαμε σαν κουτάβια. Φταίμε. 

Αγόρι: Ρε δεν πα να γαμηθεί το Αρχοντικό! Εμένα μ’ άρεσε να σπάζω. Μόνο 

που δε μας άφηναν οι γέροι να πάρουμε τίποτα, είχε τόσα ωραία πράματα, 

σπαθιά, πιστόλες, τέτοια. 

Κορίτσι Β΄: Και τι μαλακίες ήτανε αυτές, ποιος τις σκέφτηκε τις σαχλαμά-

ρες με τα στάρια και τα λάδια… 

Ερευνήτρια: Συγκεντρώθηκαν οι χωριανοί, οι μεγάλοι δηλαδή, και αποφά-

σισαν να γίνει ό,τι έγινε… 

Ταβερνιάρισσα: Δεν αποφάσισαν οι χωριανοί. 

Γ΄γιος της Ταβερνιάρισσα: Να μπορούσα να τον λέω κι εγώ Λε!.. 

Κορίτσι Α΄: Κι εγώ! Τι όμορφο αγόρι! 

Ερευνήτρια: Έι, μια στιγμή! Ποιος αποφάσ… 

Κορίτσι Β΄: Όμορφος και καλός… 

Αγόρι [ζηλιάρικα]: Σιγά ρε, μας πνίξαν τα σορόπια! Τον γουστάρετε όλες 

επειδή είναι Emo… 

Κορίτσι Α΄: Καλά, έχεις ξεκόψει! Και τι άμα είναι Emo το παλληκάρι, τι 

σας πειράζει γαμώ το που ντύνεται και κουρεύεται όμορφα; 

Αγόρι: Ας είχα κι εγώ τα λεφτά του και θα ’βλεπες. Θα ’χα τη φράτζα 

μέχρι τον ώμο. 

Ερευνήτρια: Μια στιγμή ρε παιδιά… 

Κορίτσι Β΄: Και πρέπει να ’σαι πλούσιος για να έχεις φράτζα; Αφού ο Λε… 

σόρι Ηρώ που τον λέω κι εγώ Λε… Αφού κι ο Λε στον κυρ-Παναγιώτη εδώ 

παρακάτω κουρευόταν. Εφτά Ευρώ το κούρεμα. 

Αγόρι: Σιχαίνομαι τους Emo, όλοι τους φλωράκια. Τι τους βρίσκετε, που 

είναι… που δεν είναι αγόρια κανονικά. 

Ερευνήτρια: Ρε παιδιά… 

Κορίτσι Α΄[στο αγόρι]: Τον ζηλεύεις τον Λε! Δε λέω, σε αγαπάω, αλλά… 

Κορίτσι Β΄: Σε αγαπάμε και οι δύο, μα ο Λε είναι άλλο. 
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Αγόρι: Δεν τον ζηλεύω, μου αρέσει πολύ, θα ήθελα να τον έχω φίλο, αλ-

λά δεν θα μας φάει και τα κορίτσ… 

Ερευνήτρια: Κάντε τάιμ-άουτ επιτέλους, ρε! [Ήρεμα στην ταβερνιάρισ-

σα.] Τι είπες κυρά-Μάρω; 

Ταβερνιάρισσα [ψευτοταπεινά, καταβάθος πολύ ευχαριστημένη]: Τι να πω η 

άμοιρη, βαρβατίζουν τα μικρά και δεν το ’χω πάρει χαμπάρι. [Στο αγόρι.] Εσύ, 

δεν είσαι του Γιωργαντά; Ο πατέρας σου θα ’ναι δε θα ’ναι τριανταπέντε. 

Καλός άντρας… τον θυμούμαι στην ηλικία σου… ποποπό. Πότε σε γέννησε κι 

αντρίζεις κιόλας; 

[Ο Γ΄ γιος της ταβερνιάρισσας σηκώνεται απότομα και φεύγει προς την 

κουζίνα. Κρίνω πως ξέρει για την εφηβολατρία της μάνας του. Απόλαυσή 

μου ανεξήγητη ή εν πάση περιπτώσει άκαιρη για τις μυστικές απορροές μά-

νας-γιου, τριγώνου αγοριού-κοριτσιών, για τις επιθυμίες και τις απωθήσεις 

όλων εδώ αναφορικά με τον Λε μου. Λε· σε έχω πολύ αγαπήσει. Δεν θέλω να 

σε μοιράζομαι με κανέναν, αλλά ο ακούσιος μοιρασμός σου με ερεθίζει. Λε· 

έχω να κάνω έρωτα μαζί σου δύο χρόνια, έξι μήνες και είκοσι τρεις μέρες ως 

σήμερα.] 

Αγόρι [εφηβοπουτανιάρικα και ψευτοταπεινά]: Εγώ εδώ έρχομαι συνέχεια 

κυρά-Μάρω και όλο σας μιλάω. Αλλά εσείς δεν με προσέχετε, επειδή… Εεεε… 

επειδή… [Τα χάνει.] Επειδή… επειδή δηλαδή τι; Τι ήταν στην ηλικία μου ο 

πατέρας μου; ή ο Αρίστος, ο Λε; Τι, ε; Καράβλαχος είναι ο πατέρας μου. Ενώ 

εγώ… 

Ταβερνιάρισσα: Μην βρίζεις ρε τον πατέρα σου! 

Κορίτσι Α΄: Ρε συ βλάκα, τα ρίχνεις στην κυρά-Μάρω; Μπροστά μας; 

Κορίτσι Β΄: Κυρά-Μάρω, σας θαυμάζαμε πάντα εμείς οι αναρχικές, αλλά 

τούτο δω το χαζό… 

Κορίτσι Α΄: Αυτό είναι δικό μας… 

Ταβερνιάρισσα [γελάει τρανταχτά με όλο το στόμα ανοιχτό]: Δοντάκια 

και νυχάκια, ε; Έτσι σας θέλω, ωρέ τσούπρες! Τον πηδάτε συνεταιρικά, ε; 

Χοχοχο! Καλά του κάνετε. Πάρτε του τον αέρα! 

Αγόρι: Σιγά μην μου πάρουν τον αέρα! Εγώ… 

Ερευνήτρια [βροντάω τη γροθιά μου στο τραπέζι, πέφτουν ποτήρια, τα 

μικρά τρομάζουν, η κυρά-Μάρω συνεχίζει το χάχανο με το κεφάλι ριγμένο πίσω 

και το στόμα ανοιχτό. Λέω με ξαφνική γαλήνη μέσα κι έξω μου, μιλώ σιγανά, 

αργά]: Παιδιά, παιδιά μου. Καλά κάνετε και λέτε ό,τι λέτε. Μακάρι να ήταν 

αλλιώς η ώρα να μιλήσουμε. Εμείς ήμασταν δειλά και φοβισμένα… 

Αγόρι: Εσύ δειλή; Που έφτιαξες εκείνα τα γκράφιτι τα ντεθ στη Μητρόπο-

λη και ο δεσπότης έκανε τρισάγιο για να ξορκίσει τους δαίμονες; 

Ερευνήτρια: Καλά, σταμάτα λίγο τώρα. Κυρά-Μάρω είπες ότι δεν αποφά-

σισαν οι χωριανοί για ό,τι έγινε στο Αρχοντικό. Τι εννοείς; 
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Χρέη και εξόφληση 
 

Ταβερνιάρισσα [αποφασιστικά]: Όταν αρραβωνιάστηκα, ο άντρας μου μού 

έδωσε ένα δαχτυλίδι ακριβό, με ζαφείρια. Εγώ αγαπούσα πάντα τα ρουμπί-

νια, κόκκινα, γυναικείο πράμα. Τα ζαφείρια είναι γαλάζια, αντρική υπόθεση. 

Ήθελε να με πατήσει χάμω. Το φόρεσα μόνο στο γάμο μου, μετά το έβαλα με 

τα στέφανα στη στεφανοθηκη. Και άμα έκανα παιδιά, εκεί, στη στεφανοθή-

κη, έβαλα και τους λούρους τους… 

Αγόρι: Τι είναι οι λούροι; 

Κορίτσι Β΄: Οι ομφάλιοι λώροι, ρε χαζέ! Αυτό το εντεράκι που σου κόψαν 

από την κοιλίτσα σου όταν γεννήθηκες. 

Ταβερνιάρισσα: Δε σας νοιάζει για το χωριό, για τις ιστορίες του, και δεν 

ξέρετε. Γι’ αυτό έχετε χαλάσει. Γι’ αυτό θα χαθούμε όλοι. Ξεραίναν οι μανάδες 

μας τους λούρους μας, και τους φυλάγανε πίσω από τη στεφανοθήκη. Κι όταν 

παντρευόμασταν εμείς, τα κορίτσια τους ή τα αγόρια τους, τότε τα κοπα-

νίζανε, τα κάνανε σκόνη και μας τα δίναν με το κρασί στο γάμο. Γιατί όποιος 

πιει τριμμένο τον λούρο κάποιου, τον αγαπάει για πάντα και δεν τον παρα-

τάει ποτέ. Γι’ αυτό δεν χωρίζαμε εμείς όπως εσείς, που δεν αγαπάτε αληθινά. 

Γιατί ήπιαμε στο γάμο μας με το ίδιο ποτήρι τους λούρους από τον αφαλό 

μας. Αυτά τα ξέραμε και τα κάναμε οι γυναίκες, οι άντρες δεν τα ξέραν. 

Αγόρι [με αηδία]: Γιακ! 

Κορίτσι Α΄: Ναι, λέγε γιακ! Απλά φοβάσαι την αγάπη. 

Ταβερνιάρισσα [σε μένα με φωνή και ύφος θλιμμένα σαν να πέθανε αν-

θρωπος]: Δεν φρόντισες τον Λεωνίδα. Δεν τον πήρες από τον Αρίστο. Αυτό 

είναι δουλειά της γυναικός, αλλιώς οι νεαροί ποτέ δεν γίνονται άντρες. Δωσ’ 

μου το χέρι σου [το αρπάζει, κοιτάζει την παλάμη]. Ω! θα κάνεις παιδιά, μα δεν 

βλέπω αν θα ’ναι αγόρια και δεν ξέρω ποιανού. Πρέπει να είναι του Λεωνίδα 

και να ’ναι σερνικά, να έχει αρχίδια το Αρχοντικό. Γι’ αυτό σε έφτιαξε το 

χωριό. 

Λοιπόν: Όσα έγιναν δεν τα αποφάσισε το χωριό, αλλά ο γιατρός. 

[Καμπάνα δίχως ήχο. Μέταλλο που δονείται και δεν κλαίει ούτε γελάει. 

Δεν έχω δύναμη να ρωτήσω.] 

Ταβερνιάρισσα [επιβεβαιωτικά]: Ο γιατρός. Συγκεντρώθηκε το χωριό. Ά-

ντρες, γυναίκες, αμέσως μετά από τότε που κάνανε ό,τι κάνανε του παιδιού 

κάτω στον πλάτανο. Ο γιατρός δεν πείραξε ποτέ κανέναν, μόνο έδινε. Λε-

φτά, περιουσίες, σεβασμό, γιατροπόρεψη. Μα πώς τον φοβούνται όλοι! Περισ-

σότερο κι από τους Παλαιούς. Είπανε ο γιατρός θα γδικιωθεί. Τι λέγαν οι ιστο-

ρίες: Λέγανε πως ένας αφέντης απ’ αυτούς του Αρχοντικού τον προσβάλανε, 

έστειλε το χωριό τον παπά στον πασά να μην πάρει μια φορά το κοτζαμπα-

σιλίκι, δεν άντεχαν άλλο να τους καταληστεύει. Είπαν στον Τούρκο πως δεν 

είναι πιστός στο σουλτάνο, πως είναι με την κλεφτουριά. Την άλλη Κυριακή 

μπρος σε όλους έκοψε με το σπαθί του τα γένια και τα μαλλιά του παπά μες 

στην εκκλησία, του έβγαλε τα ιερά και τον κλότσησε έξω και είπε: 
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«Του παίρνω την περιουσία, το σπίτι του, και τα χαρίζω στην εκκλησία, 

στον Άι-Γιώργη. Όποιος δώσει ψωμί και κεραμίδι σε αυτόν και τα παιδιά του, 

θα τον σφάξω εγώ ο ίδιος με τα χέρια μου». Ζήτουλες πέθαναν τον χειμώνα 

με το χιόνι κι ο παπάς και η οικογένειά του, τα μικρά του, οι γέροι του, και 

δε βρέθηκε άνθρωπος να τους βάλει σε ένα χαγιάτι σε όλο το βιλαέτι, να 

τους δώσει ένα κομμάτι ψωμί. Και στους χωριανούς μες στην εκκλησία είπε ο 

κοτζάμπασης του Αρχοντικού: 

«Τα παλληκάρια μου και οι κλέφτες από το βουνό έχουν πιάσει το χωριό 

και τώρα θα το κάψουν. Πέτρα δε θα μείνει πάνω σε άλλη πέτρα. Εγώ μετά 

θα σας δώσω γρόσια στον καθένα να ξαναχτίσετε τα σπίτια σας καλύτερα. 

Έτσι κι αλλιώς μου χρωστάτε τις ζωές και τα παιδιά σας. Μα θα μου τα χρω-

στάτε διπλά γι’ αυτό που κάνατε». 

Κι έτσι έγινε. Άμα σκάψεις στα θεμέλια του χωριού, φαίνονται οι στάχτες. 

Τούτα μας λέγαν οι γέροι όταν ήμασταν μικρά, με αυτά μεγαλώσαμε. Εμείς 

δε σας τα λέμε πια. 

 Με ρωτάς λοιπόν τι έγινε. Τι έγινε; Συμφώνησαν και πήρε ο δήμαρχος το 

γιατρό τηλέφωνο, παρών κι ο περιφεριάρχης, καταγωγή από το χωριό μας, 

κι ο βουλευτής. Εγώ σάρωνα τα σπασμένα, μου τα είπαν ο άντρας μου και οι 

γιοι μου. Ο περιφεριάρχης έτρεμε, απειλούσε τους χωριανούς, φοβόταν για 

τη θέση του. Ρώτα κι αλλού μα τα ίδια θα σου πουν, πως ο γιατρός άκουσε 

πολύ ήσυχα. Άνθρωπος σου λέει ο άλλος, τι σημαίνει άνθρωπος· ο γιατρός 

τα ξέρει όλα, εμείς τίποτα· ζώα. Μου είπαν είχαν συνδέσει το κινητό στο με-

γάφωνο στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, άκουγαν όλοι, ρώτα τους. 

Είπε πως το παιδί είναι ο μοναχογιός του. Πως θα τον κλερονομήσει. Πως ο 

ίδιος αγαπάει το χωριό περισσότερο κι απ’ το γιο του — και πως χαρίζει το 

μοναχοπαίδι του στο λαό. 

 

 

Όλα αυτά είναι πολύ παλαιά 
 

[Ας όψεται η τεχνολογία. Πήγα μετά στο Πνευματικό Κέντρο, ο υπολογιστής 

που ελέγχει τη λειτουργία των μικροφώνων εγγράφει τα πάντα. Άκουσα τον 

γιατρό. Απομαγνητοφώνησα, όπως λέγαν παλιότερα, τώρα ο όρος δεν είναι 

ακριβής. Τράβηξα τις λέξεις από την καρδιά του ψηφιακού σύμπαντος. Είπε 

ο γιατρός (η φωνή του σταθερή, πικραμένη αλλά όχι εξουσιαστική):] 

 

Ο γιατρός: «Όλα αυτά είναι πολύ παλαιά. Σας χρωστάω τη σάρκα του μοναχογιού 

μου, γιατί άλλο ακριβότερο δεν έχω. Σας την έδωσα να τη μισείτε και να τη βα-

σανίζετε από τότε που εκείνος ήταν μικρό παιδάκι γιατί εμένα με φοβόσασταν, 

δεν μπορούσατε να με θίξετε. Τις περιουσίες που δουλεύατε εδώ και αιώνες, σας 

τις χάρισα και πλήρωσα και τον φόρο της δωρεάς. Τον Συνεταιρισμό που σας έ-

φτιαξα με τόσες ελπίδες, τον χαλάσατε. Τα είδα σε βίντεο. Είδα τι του κάνατε του 

μικρού μου κάτω από τον πλάτανο που κρεμάσατε το κεφάλι του πατέρα μου. 
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Είδα που περνούσε με τον Αρίστο μες από τους δρόμους για το σπίτι μου και τον 

γιουχάρατε. Πόσο έλπισα σε σας. 

»Λοιπόν, θα σας το πω: Μη ζητάτε συγγνώμη. Όλα αυτά σας ανήκαν, μαζί ο 

γιος μου και το σπίτι μου, κι αν τα χαλάσετε κι αν θα τα προστατέψετε δική σας 

απόφαση ήταν. Κάποτε, έτσι για πλάκα, κάθισα και λογάριασα πόσα χρωστάτε 

στο σόι μου και πόσα σας χρωστώ — πραγματική οικονομία, πάρε-δώσε, λογάρια-

σα τις πιθανές οφειλές, την απλήρωτη αξία αιώνων δουλείας σας στα κτημάτα της 

οικογένειάς μου, όσα σας έχει προσφέρει το σόι μου, εκκλησίες, σπίτια, κτήματα, 

δάνεια, χαρίσματα, όλα, τους δυνητικούς τόκους εκατέρωθεν και τις αντιδόσεις, 

τις πλερωμές, τα κλοπιμαία και από τις δυο μεριές, την αντικειμενοποίηση των 

ισοτιμιών των νομισμάτων ανά τους αιώνες. Συμβουλεύτηκα οικονομολογους στις 

τέσσερις ηπείρους, φίλους, με είχε συναρπάσει αυτό το ιστορικό παιχνίδι. 

»Το αποτέλεσμα ήταν πως μου χρωστάτε δεκαοχτώ τόνους στάρι, εννιά κρι-

θάρι, τρεις καλαμπόκι, έξι διάφορα όσπρια και περίπου από δέκα τόνους κρασί 

και λάδι, εξόν το ζωντανό χρήμα, τεράστια ποσά, αυτό σας το χαρίζω, εξόν την 

προστασία που παρείχε ανέκαθεν η οικογένειά μου στο χωριό, εξόν η Επανάσταση 

που την έκανε στην περιοχή το σόι μου και πήρε με το ζόρι τους προγόνους σας 

τους σκλάβους σέρνοντάς τους εναντίον των Τούρκων — όλα αυτά ήταν χάρισμα 

των προγόνων μου. 

Και για όσους πέθαναν από τους προγόνους σας γυναίκες και άνδρες εξαιτίας 

των δικών μου προγόνων, για όσους παππούδες και γιαγιάδες σας πείνασαν, για 

όσους βασανιστηκαν, παραδόθηκαν στους Τούρκους ή στους χωροφύλακες του 

ελληνικού κράτους, για όσους βιάστηκαν και εξαπατήθηκαν, και διεφθάρησαν και 

ληστεύτηκαν και σκοτώθηκαν, ο γιος μου, ο μοναδικός κληρονόμος των Παλαιών 

και δικός μου, σας χρωστάει το αίμα του. Είναι δικός σας. Πάρτε τον. Αποφασίστε 

λοιπόν τι θα τον κάνετε, και μην μου ζαλίζετε τ’ αρχίδια». 

 

Κι έκλεισε το τηλέφωνο. 

Μετά μίλησαν τρομοκρατημένοι διάφοροι, ο δήμαρχος κι ο περιφεριάρχης 

τσίριζαν, όχι, να το αφήσουμε να ξεχαστεί, μα όλοι οι άλλοι αποφάσισαν κι 

έγινε ό,τι έγινε. Ήταν απόφαση του λαού. Είχαν ελπίσει πραγματικά, με συλ-

λογικό τρόπο όπως συχνά ο λαός, ότι ο Αρίστος θα σκοτώσει τον Λε κι έτσι 

θα τελείωνε όλο τούτο. Ότι μετά θα έφταιγε μόνο ο Αρίστος, ο ήρωάς τους, 

γιατί ο ήρωας πάντα εκπροσωπεί τον λαό και στο καλό και στο κακό, και 

αφού πράξει ό,τι πράξει μπορεί ο λαός να τον θυσιάσει. Αλλά μετά που τους 

είπε ο γιατρός για τα χρωστούμενα, δεν ξέρω πώς σκέφτηκαν, πείσμωσαν, ή 

τους έπιασε το φιλότιμο, θύμωσαν, ή πίστεψαν ότι έτσι θα εξιλεωθούν κι από 

τη μια μεριά κι από την άλλη. Κι έγινε ό,τι έγινε. 

[Τούτο είναι η επιστήμη όπως την καταλαβαίνω εγώ, ή κι όπως καταβάθος 

τη διδάσκει ο καθηγητής μου. Νόημα έχει μόνο ο καθαρός Λόγος ανεξαρτή-

τως των γεγονότων. Τα γεγονότα συσκοτίζουν επειδή είναι η ύλη μες στο 

παρόν, που θολώνει και καθίσταται ασυνεπής απέναντι στον εαυτό της. Τα 

γεγονότα δεν υπάρχουν παρά σε σχέση με τον καιρό τους, δηλαδή σημειολο-
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γούνται ως ανεπαρκή απέναντι στον ρέοντα χρόνο. Δεν μπορώ να είμαι αντι-

κειμενική ενώπιον της Ιστορίας. Το ουσιώδες είναι να λάμψει η αλήθεια. Η 

αλήθεια είναι η υπόθεσή μου.] 

 

Ερευνήτρια: Κυρά-Μάρω, ευχαριστώ που μου είπατε την αλήθεια. 

Ταβερνιάρισσα: Παρακαλώ κορίτσι μου, δεν κάνει τίποτα. Έχω σφάξει τό-

σα αρνοκάτσικα, γουρούνια και κοτόπουλα, ακόμα και μοσχάρια, δεν μπορώ 

πια να λέω ψέματα. Ούτε καν για το συμφέρο μου.  
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Βαγγέλης 
 

 

[Στο σπίτι που νοικιάζει ο Βαγγέλης στην Κυψέλη, ένα μικρό δυάρι ή μεγάλη 

γκαρσονιέρα, ημιυπόγειο σε κεντρικό δρόμο. Έξω στο πεζοδρόμιο, πάνω από 

την είσοδο, μια μεγάλη ελληνική σημαία που η Ερευνήτρια απορεί πώς δεν την 

καίνε ή δεν την κλέβουν περαστικοί αντιεξουσιαστές, εφόσον βρίσκεται τόσο 

χαμηλά ώστε θα την έφτανε κανείς αν σήκωνε το χέρι. Μέσα όλα φτωχικά και 

κάπως σαν πρόχειρα, όμως καλοσιαγμένα και καθαρά καθώς φροντισμένα από 

χέρι παρθένας. Στο τραπέζι μια γύψινη προτομή, κεφάλι με περικεφαλαία, κορ-

μός, σπαμένα χέρια, αντίγραφο Σπαρτιάτη πολεμιστή, Μουσείου Σπάρτης, νο-

μίζω. Γύρω στους τοίχους και στα λιγοστά έπιπλα, σύμβολα εθνικιστικά ή φα-

σιστικά.] 

 
 

Αξόδευτη μέθη 
 
Ο Βαγγέλης: Ψηλός και γεροδεμένος, με κορμί γυμνασμένο μα κάπως μπατα-

λεμένο, στήθη μποντιμπιλντερά που παίρνει αναβολικά, όμως οπωσδήποτε 

αρκετά λεβέντικη μέση, κεφάλι όχι ακριβώς ξυρισμένο πάντως με πολύ κοντό 

μαλλί, και χαρακτηριστικά προσώπου θα έλεγε κανείς καλογραμμένα, μόνο 

βαριά, υπερβολικά αρρενωπά, όχι σαν του Αρίστου αλλά με έναν τόνο διατα-

ραγμένης κτηνωδίας. Τα χέρια του δυνατά, δουλεμένα, επειδή εργάζεται χει-

ρωνακτικά για να σπουδάσει, βρόμικα νύχια, όχι γιατί δεν είναι καθαρός, μα 

από τη δουλειά: Είναι ένας προλετάριος. Έντονα μάτια, καφετιά. Συμπεριφο-

ρά: Μιλά γρήγορα στα όρια της ταχυλογίας, ευφραδώς, μονίμως επιθετικά 

και θυμωμένα, δυνατά, με απότομες κινήσεις των χεριών και ενίοτε βίαιες 

διελίξεις του σώματος, δεν μπορεί να κρατηθεί ήρεμος, σαν να βασανίζεται 

από κάτι μόνιμο και βαθύ ή να παλεύει διαρκώς με έναν αόρατο αντίπαλο. 

Σου προκαλεί άγχος όταν μιλάει. 

Η γράφουσα, η Ερευνήτρια, αντίθετα απ’ ό,τι ο Αρίστος που της έκανε 

πάντα μεγάλη εντύπωση, αρνητική στην επιφάνεια κατά μεγάλο μέρος αλλ’ 

όχι σε όλη την έκταση των αισθημάτων ή των λογισμών της, μισούσε πάντα 

και φοβόταν τον Βαγγέλη. Όπως άλλωστε όλοι οι νεολαίοι της κωμόπολης 

και των τριγύρω χωριών, είτε συμμέτοχοι στην ομάδα του Αρίστου όπου ο 

Βαγγέλης υπαρχήγευε ευδοκίμως, είτε άσχετοι, είτε αντίπαλοι ιδεολογικοί. 

Πριν τη συνέντευξη και υπό το κράτος των γεγονότων η Ερευνήτρια προ-

σπάθησε να αξιολογήσει αντικειμενικά τον Βαγγέλη: Είναι ευφυής, όμως με 

κάπως μυστικιστικό τρόπο. Κυριαρχείται από στρεβλά ένστικτα πολύ τραχιά, 
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προσπαθεί να τα παρουσιάσει ως εκλεπτυσμένα αντιγράφοντας ήθη διανο-

ούμενων φασιστών, αλλά οι διανοούμενοι φασίστες είναι εντέλει σαν τον ίδιο 

— επιτομή νεύρωσης και ασυνειδητοποίητα πάθη. Για τούτο είναι εκ των προ-

τέρων χαμένο το μέγα διακύβευμα του Βαγγέλη κι όλων των «συναγωνιστών» 

του, η αρχαία Ελλάδα, που την προσεγγίζουν μυστικιστικά, ανορθολογικά και 

διαστροφικά, ενώ είναι ένας τόπος ελευθερίας, αυτοδημιουργίας και αντιε-

ξουσιασμού. 

Ο Βαγγέλης είναι μυστικιστής. Είναι άρρωστος από αξόδευτη μέθη οντο-

λογική και από υπερβολική έκκριση τεστοστερόνης κι ανδρικών ορμονών 

που δεν ξέρει ή μάλλον φοβάται να τις χρησιμοποιήσει. Δεν πείθεται ο ίδιος 

για κανένα επίτευγμα του κόσμου του αλλά πείθει άλλους: Γι’ αυτό άλλωστε 

στη γωνία του δωματίου στέκεται ένας νεαρούλης με τα χέρια πίσω και τα 

πόδια σε διάσταση μεταξύ τους, ένα πεποιημένο υπό του γλύπτη Βαγγέλη 

άγαλμα εξεπιτούτου επειδή η Ερευνήτρια τον είχε απορρίψει έφηβη τον έφηβο. 

Ο νεαρούλης είναι τώρα όπως ήταν τότε ο Βαγγέλης μπρος στον Αρίστο, στρα-

τιωτάκος σε ημιανάπαυση, δεν κοιτάζει και δεν μιλά, εκτελεί διαταγές του 

Αρχηγού του, είναι πιόνι κι ο Βαγγέλης επιτελεί πάνω του τη μαγεία που τον 

διακρίνει και τον ίδιο ως διαφορά κι ως κοινοτοπία: Η διαλεκτική κάθε φα-

σισμού. 

Η Ερευνήτρια εκτιμά τώρα αιφνιδίως τον αντίπαλό της Βαγγέλη, εδώ στο 

φτωχικό ημιυπόγειο, με τα αποτρόπαια σύμβολα και τον έτοιμο για όλα στρα-

τιωτάκο με την αισθητική στολή. 

Η Ερευνήτρια μπαίνει στο σπιτάκι του Βαγγέλη ευπροσήγορα, άλλα έχει 

προσχεδιάσει κι άλλα θεατρίζει ως παράσταση κωμωδίας, παίζει μισοασυνεί-

δητα-μισοσυνειδητά τον ρόλο του θηλυκού τού εύκαιρου, εντυπωσιασμένου, 

επιφυλακτικού, αηδιασμένου με πλευρές σκοτεινές του ανδρισμού και καθέ-

τως αντίθετου προς την περιρρέουσα στο δωμάτιο συνίσταση εσφαλμένων 

ιδεών, που όμως αφήνει τη σκιά η οποία κυριαρχεί πάνω στον Βαγγέλη, τη σκιά 

του παρελθόντος και ακόμα συνεπέστερα του πρωτογονισμού, να εκδηλώνεται 

ως ουσία της νεύρωσης και ως θυμικό, τόσο εναργώς ώστε να φαίνεται ότι 

την εντυπωσιάζει. 

Και πράγματι την εντυπωσιάζει. Αρσενικό: Πόντος χαμένος και κερδισμέ-

νος σε ένα παιχνίδι τυχαιότητας, σχεδόν ρουλέτας. Ο στρατός δικαιώνει τον 

πρωτογονισμό της φύσης του αρσενικού, κι ο έρωτας εκκοσμικεύει την αιω-

νιότητα της φύσης του θηλυκού. Αυτό διακατέχει την Ερευνήτρια: Η θηλυκό-

τητα όπως την έμαθε στο σώμα της από κοινού με τον Λε. Ο Βαγγέλης είναι 

κτηνώδης. Τι σημαίνει αυτό; 

 

 

Παλιά κλέβαν γυναίκες 
 

Ερευνήτρια: Βαγγέλη, έχω χρόνια να σε δω. Έχεις δυναμώσει στο σώμα. 

Ευχαριστώ γι’ αυτήν τη συνέντευξη. 
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Βαγγέλης: Η δύναμη είναι κάτι που με έχει απασχολήσει πολύ. Μη με 

’φχαριστάς. Ξέρεις ότι πάντα σε ήθελα. Αλλά εσύ δεν μου έδινες σημασία. 

Νομίζω με μισούσες. Γιατί; Επειδή είμαι φτωχός; Εντάξει, ο Λεωνίδας είναι α-

ριστοκρατικός. Έχει όλα αυτά που αρέσουν στις γυναίκες. Τα κομμούνια και 

τα ανάρχια ψοφάνε για κείνο που υποτίθεται πολεμούν: Τα λεφτά, την ευμά-

ρεια, την εκλέπτυνση, την πουστιά. Τα γράμματα. Μισώ τα γράμματα. Βγάζω 

το πιστόλι άμα ακούω πολιτισμός. Η παιδεία είναι η καταδίκη του ανθρώπου. 

Ερευνήτρια: Βαγγέλη, τα ’πες όλα μεμιάς όσα έπρεπε να ρωτήσω ένα-

ένα με προσοχή μη σε πικράνω. Όσα είχα προσχεδιάσει. Τούτο είναι άδικο. 

Βαγγέλης: Μου μιλάς λες κι είμαι ηλίθιος. Πράγματι, πόσα δεν ξέρω. Σας 

μισώ εσάς που ξέρετε, τον Λεωνίδα κι εσέ. Μου τη λες επειδή είμαι αμόρφω-

τος, όπως όλοι εμείς· κι εσύ μορφωμένη με τον Λεωνίδα σου, τη Σίσσυ του 

Αρχοντικού. 

Ερευνήτρια Δεν είσαι αμόρφωτος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σπουδάζεις οι-

κονομικά. Είσαι από τους πρώτους. Μη νομίζεις, είμαι καλή στη δουλειά μου, 

πήγα στη γραμματεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου και ρώτησα για τους βα-

θμούς σου. Το όνομα του καθηγητή μου, ανοίγει όλες τις πόρτες. Είσαι καλός, 

εννοώ στις σπουδές σου. Όσο για τ’ άλλα… 

Βαγγέλης: Τι εννοείς; Ότι δεν είμαι καλός για σένα; Ότι δεν είμαι καλός 

άνθρωπος; Αυτό είναι με σας τα άπλυτα, τ’ ανάρχια και κομμούνια. Σας λείπει η 

καθαρότητα της συνείδησης, η ασπλαχνιά απέναντι στον εαυτό σας. Έχετε 

μόνο ασπλαχνιά απέναντι στους άλλους. 

Ερευνήτρια: Εσύ το λες αυτό; Που χαστούκιζες κορίτσια όταν ήμασταν 

στα 15; Που σε φοβούνταν τα αγόρια γιατί τα έδερνες, κι έκανες ό,τι σιχαι-

νόταν να κάνει ο αρχηγός σου, ο Αρίστος; 

Βαγγέλης: Δεν ξέρεις τίποτε για αρχηγούς. Εσείς, τα άπλυτα ανάρχια, 

μισείτε κάθε τι που μπορεί να καθοδηγήσει. Να φτιάξει ανθρώπους. Είσαστε 

δουλάκια της τυχαιότητας. Μη μιλάς για τον Αρίστο. Δεν τον ξέρεις και δεν 

μπορείς να τον καταλάβεις. Μην καθυστερούμε. Σιχαίνομαι τους προλόγους, 

όλο αυτό των λέξεων. Θέσε μου ερωτήσεις. 

Ερευνήτρια: Ερωτήσεις, ε; Ορίστε μια ερώτηση: Γιατί με μισείς; 

Βαγγέλης Δεν σε μισώ, απλά σε εχθρεύομαι. Επειδή δεν με ήθελες. Δεν 

είναι νόμιμο να μη θέλει μια γυναίκα τον άντρα που την έχει ερωτευτεί. Παλιά 

κλέβαν γυναίκες. Το είχα σκεφτεί τότε και λυπάμαι που δεν το έκανα: Να σε 

κλέψω και να σε παντρευτώ με το ζόρι. Άλλο μίσος άλλο έχθρα. Τι ξέρεις εσύ 

για την επιθυμία; 

Ερευνήτρια: Ξέρω σε ποιων επιθυμίες πρέπει να αντιστέκομαι. Μην πλα-

τειάζουμε. Τι ήταν για σε ο Λεωνίδας; 

Βαγγέλης: Ο Λεωνίδας. Το αγόρι του Αρχοντικού. Αν ήταν κορίτσι, θα μπο-

ρούσαμε τουλάχιστον να τον διεκδικήσουμε. Να είναι το βραβείο μας. Το φύλο 

είναι μια σταθερά. Ο Λεωνίδας δεν έχει φύλο, είναι ένα συμβολικό υποκεί-

μενο της εξασθενημένης ράτσας. Εμείς, οι φτωχοί κι υποταγμένοι εδώ κι αιώνες 

που πιστεύουμε στη ράτσα, πρέπει να τον θεωρήσουμε ως αποδιοπομπαίο 
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τράγο. Να τον εξορίσουμε από τα σύνορα της κοινότητας, της πατρίδος. Πρέ-

πει να τον θεωρήσουμε αναλώσιμο. Ο Λεωνίδας από την οικογενιακή σειρά 

του είναι ένα υποκείμενο της Ιστορίας, αλλά ο ίδιος θέλησε να γίνει αντι-

κείμενο. Γι’ αυτό πρέπει να εξαφανιστεί από τη ζωή μας, να απωλέσει τη ου-

σιώδη απόχρωση της ράτσας. Γιατί ένας Έλληνας δεν γίνεται να είναι αντι-

κείμενο, μπορεί να είναι μόνο υποκείμενο. Εκτός κι αν ο Λεωνίδας αλλάξει 

τακτική, αν αποφασίσει όπως οι πρόγονοί του να ηγεμονέψει και να μας οδη-

γήσει. Τότε όλοι εμείς θα τον κρίνουμε. Αν πράξει σαν γνήσιος Έλληνας κι 

ηγέτης, θα του υποταχτούμε. 

 

 

Αετός και σπουργίτι 
 

Ερευνήτρια Είσαι μεθυσμένος; Περίμενες να μιλήσουμε σοβαρά, το ξέρω 

ότι ήθελες πολύ να μιλήσουμε· αλλά περιμένοντας μέθυσες; Τι σημαίνει το 

τεκνό με τη στολή που μας παραστέκει; Είναι το σκλαβάκι σου; [Του στρα-

τιωτάκου τρεμοπαίζουν λίγο τα μάτια του ανήσυχα μα παραμένει ακίνητος]. 

Βαγγέλης [με αηδία και λαχτάρα:] Την πρώτη μαλακία της ζωής μου τη 

βάρεσα για χάρη σου, το καταλαβαίνεις; Ήμουν διαβασμένος, διάβαζα ενώ 

ήσανε οι περισσότεροι παντού ένα τίποτα. Από δω κι από κει έβρισκα τις πη-

γές της γνώσης — το διαδίκτυο όλο σκουπιδαριό για όποιον δεν ξέρει να 

ψάξει. Και πώς να ξέρεις να ψάξεις στα 12-16. Μόνο εσύ είχες προσβαση στο 

Αρχοντικό. Γι’ αυτό σε σιχαινόμουν και σε αγαπούσα, επειδή μπορούσες να 

γοητεύσεις το παιδί του Αρχοντικού. Τι να τον κάνω τον ανδρισμό. Δεν πιστεύω 

άλλο παρά στο αίμα. Και σε μας, στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, στο οικο-

σύστημα του Έθνους, στο μεγάλο πλαίσιο του αίματος, εμείς ήμασταν το ει-

κονισμένο τίποτα, το nichts, το nada, το μηδέν. Κι ο φλώρος σου με τη φράτζα 

ήταν ο κληρονόμος των Παλαιών, κι ήτανε ο εραστής. Εραστής. Πόσο γελοίο 

άμα δεις την κοινωνική τάξη σαν παρουσία της Ιστορίας και σαν κήρυξη πο-

λέμου. 

Ερευνήτρια: Βαγγέλη, είσαι μεθυσμένος. 

Βαγγέλης: Όχι. Έχω μόνο σκεφτεί πολύ πώς να σε αντιμετωπίσω σήμερα. 

Κράτησα σημειώσεις. Τα έχω κρατήσει σε σημειώσεις όλα αυτά που λέω. Ορί-

στε, κοίτα! Θεματικά. Έχω θυμώσει πολύ με αυτό που είσαι. Συναγωνιστή! 

[Απευθύνεται στον νεαρούλη που αιφνιδίως απολλύει την ουδετερότητά του, 

όργανο αυτός του συναγωνισμού και της ευπρέπειας καθώς είναι ανάγκη να 

μάθει και να πράξει: Η υποτακτικότητα, αναγνωρίζω τώρα, αποτελεί κατα-

βάθος μια επισημότητα του ενστίκτου που επιθυμεί ευδοκίμως να δράσει και 

να ουσιωθεί ως φιλοτιμία. Η φιλοτιμία είναι η πράξη των φτωχών που θέλουν 

να ζήσουν αρμονικά, ημών των αναγνωστών στους ορόφους του Αρχοντικού, 

όχι του δύστυχου Βαγγέλη ο οποίος μες στην ομίχλη της στερημένης νόησης 

θα νικηθεί από μας, τους/τις γυναίκες/άνδρες φόνισσες/φονιάδες. 
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Ομορφιά του κόσμου, είπα μέσα μου καθώς προσχεδίαζα τα λογίδριά μου 

έναντι του σχεδόν αγράμματου Βαγγέλη, προλετάριου, άριστου φοιτητή, φα-

σίστα, καθώς κατανοούσα την πανουργία του Λόγου: Ο ζωτικός των λέξεων, 

ο ζωτικός των εννοιών, ο ζωτικός των σημείων, ο Λεκτικός, θα νικήσει και 

θα σκοτώσει. 

«Τι θέλεις αητέ;» είπε το σπουργίτι. «Θέλω να συζητήσω μαζί σου τους 

λόγους για τους οποίους πρέπει σε ξεσκίσω και να σε φάω», είπε ο αετός. 

«Ω!» είπε το σπουργίτι, «τούτο είναι μια κουβέντα μικρού σπουργιτιού κατα-

πιεσμένου, όχι αετού· ο αετός δεν συνδιαλέγεται με τα σπουργίτια, τα τρώει. 

Δεν είσαι αετός κι έτσι δεν μπορείς ούτε να με ξεσκίσεις ούτε να με φας».] 

Βαγγέλης: Συναγωνιστή, φέρε τα ποτήρια και το τσίπουρο. 

Στρατιωτάκος [κοφτά, στρατιωτικά]: Μάλιστα αρχηγέ! 

[Ο στρατιωτάκος φέρνει ρακοπότηρα, φτηνά μα ωραία, και τσίπουρο από 

το χωριό μας. Αυτό το «μας», η κατάρα και η ευλογία της κοινότητας και της 

κοινοτυπίας του αίματος, με πεθαίνει. Ώστε ο Βαγγέλης τα έχει προσχεδιάσει 

όλα, τη μάχη μαζί μου, μια πιθανή μέθη και συντριβή μου. «Τα» ποτήρια και 

«το» τσίπουρό «μας».] 

Ερευνήτρια: Δεν πίνω με οποιονδήποτε. Πίνω μόνο με φίλους και μεθάω 

μόνο με αγαπημένους. 

Βαγγέλης [μετέωρος λόγω της προσβολής. Μετά στον στρατιωτάκο βίαια, 

μα κι επιζητώντας από μέρος του ένα είδος συναίνεσης πέραν της επιβολής]: 

Συναγωνιστή. Κάτσε εδώ όρθιος και πίνε μαζί μου όταν πίνω. [Βάζει δίπλα 

του το ποτήρι που προοριζόταν για μένα.] 

Στρατιωτάκος: Μάλιστα αρχηγέ! [Στέκει σιμά στον Βαγγέλη χτυπώντας 

τα άρβυλά του σε στάση προσοχής.] 

Ερευνήτρια: Άσ’ το τουλάχιστον να κάτσει, το παλληκάρι… 

Βαγγέλης: Όχι. Όρθιος δίπλα μου. Ξέρει πόση σημασία έχει σε μας κάθε 

στάση, κάθε κίνηση. Γι’ αυτό είναι μαζί μας, γιατί εδώ θα μάθει να ζει με πει-

θαρχία, τιμή και αρετή. Έτσι δεν είναι συναγωνιστή; Ανάπαυση! 

Στρατιωτάκος [χτυπάει στάση ανάπαυσης]: Μάλιστα αρχηγέ! 

 

 

Το τυπικό του Αίματος 
 

Βαγγέλης: Ώστε έτσι, Αργυρώ. Ούτε ένα ποτήρι τσίπουρο δεν θες να πιεις 

μαζί μου, ε; 

Ερευνήτρια: Είμαι εδώ για δουλειά. 

Βαγγέλης: Δεν ξέρεις πόσο μετράει η προσβολή σε έναν άντρα. Έχεις συ-

νηθίσει να μιλάς έτσι στους φίλους σου, που δεν έχουν σεβασμό για κανέ-

ναν. Ούτε αυτοσεβασμό. 

Ερευνήτρια: Δεν ξέρεις τους φίλους μου. 

Βαγγέλης: Ξέρω εκείνο το φλωρί, το αγόρι σου. 

Ερευνήτρια: Ας αρχίσουμε τη δουλειά. Γιατί τον βασανίζατε; 
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Βαγγέλης: Δεν τον βασανίζαμε εμείς. Ο Αρίστος διάταζε. Κανείς μας δεν 

θα τολμούσε ούτε να τον κοιτάξει, αν δεν το επέβαλλε ο Αρίστος. 

Ερευνήτρια: Τώρα μόλις το καταλαβαίνω αυτό. Νόμιζα πάντα ότι επρό-

κειτο για αγορίστικη κακοποίηση, για καψόνια. Ότι τον βλέπατε αδύναμο και 

του την πέφτατε. 

Βαγγέλης [δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά του που με βρήκε αδιάβαστη, 

που συνεισέφερε στην παιδεία μου]: Επειδή εσείς όλα τα θεωρείτε χύμα, 

αδιαμόρφωτα. Επειδή δεν δέχεστε ηγέτες να σας οδηγήσουν. 

Ερευνήτρια Δηλαδή, για όλα φταίει ο Αρίστος; 

Βαγγέλης: Δεν πρόκειται για ζήτημα ενοχής. Ο Αρίστος είναι φτιαγμένος 

για αρχηγός. Εδώ στην πρωτεύουσα γνώρισα πολλούς στα κινήματα: Κανείς 

δεν είναι σαν κι αυτόν. Το ένστικτό του είναι πανίσχυρο, και κανείς δεν μπορεί 

να του πει όχι. Όλοι υποτάσσονται. Ο Αρίστος δεν χρειαζόταν να διαβάζει 

σαν εμάς, να μελετά. Ήξερε εκ των προτέρων πώς να χειριστεί και εμάς και 

το αγόρι του Αρχοντικού. Ήξερε πώς να μας κάνει όλους, κι εσάς κι εμάς και 

τον Λεωνίδα, να υπακούουμε. 

 

[Πίνει. Σαν αυτόματο, με «στρατιωτικές» κινήσεις, λύει παρευθύς τη στάση 

του και πίνει κι ο όμορφος στρατιωτάκος πριν ξανακομποδεθεί στη μορφή του 

σώματος που οι άνδρες όσοι έχουν πάει στρατό λένε «της ανάπαυσης», ενώ 

είναι μια παραλλαγή «της προσοχής», μια δοκιμή γελοιότητας, μα και αυτο-

προβολής των προτεραιοτήτων του αντρικού σώματος (στα καλύτερά του για 

να λέμε την αλήθεια). 

Μου φέρνει εμετό ο ανδρισμός, δεν τον αντέχω. Αντιθέτως ο Λε είναι λεπτός 

στις κινήσεις του, φιλοσοφημένος, ένα υποκείμενο που έχει προσεταιριστεί 

τα όπλα της Μεγάλης Παρθένας και τα έχει συνδυάσει επιτυχώς με μια αρ-

ρενωπότητα η οποία δεν είναι διαδηλωτική, δεν πληγώνει, δεν υποχωρεί ούτε 

βήμα απέναντι στη θηλυκότητα, σπουδάζει τον νου και την καρδιά και παρα-

δίνεται στον εχθρό ερωτικά. Ο Λε δεν είναι αγελαίος.] 

 

Βαγγέλης: Μην ρωτάς εμένα. Μη ρωτάς γιατί τον είχαμε εμείς για αρχη-

γό. Αναρωτήσου γιατί τον υπακούατε εσείς σε όλα. Τα κομμούνια, τα ανάρχια. 

Οι υποτιθέμενοι αντιεξουσιαστές. 

Ερευνήτρια: Γιατί ήμασταν πολύ λίγοι. Και γιατί τον φοβόμασταν. 

Βαγγέλης: Ναι, βέβαια. Αλλά τι είναι ο φόβος; 

Ερευνήτρια: Ίσως έχεις δίκιο κάπως. Ο φόβος εκδηλώνεται πάντα ως μια 

διαλεκτική στάση απέναντι στην ανάγκη… 

Βαγγέλης: Χαχαχά! Να ’την η διανόηση του κώλου! Άρχισε η παράσταση 

των καραγκιόζηδων… 

Ερευνήτρια: Εννοώ ότι κι εμείς κι ο Λε… ο Λεωνίδας, υποτασσόμασταν 

στον Αρίστο όχι τόσο για να αποφύγουμε τον πόνο. Υποτασσόμασταν ώστε 

να τηρηθεί το τυπικό της Ιστορίας της πατρίδας μας… 

Βαγγέλης: Ορίστε που λογικεύεσαι. 
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Ερευνήτρια: …Το τυπικό του Αίματος, που τώρα το λένε DNA. 

Βαγγέλης [στον στρατιωτάκο]: Τ’ ακούς; Όταν το ομολογούν τα άπλυτα 

τα ανάρχια… Γι’ αυτό άμα σου λέω να χτυπήσεις χτύπα, κι άμα σου λέω να 

σκοτωθείς σκοτώσου. Κι ο αρχηγός σου θα πέσει πλάι σου. 

Στρατιωτάκος [πολύ ταραγμένος, βουρκώνουν τα μάτια του]: Μάλιστα 

αρχηγέ! 

Βαγγέλης: Πιες. 

Στρατιωτάκος [πίνει με κοφτές κινήσεις]: Μάλιστα αρχηγέ! 

Ερευνήτρια: Παράξενο, Βαγγέλη. Τότε που ήμασταν παιδιά μιλούσε μόνο 

ο Αρίστος. Εσένα δεν σε άκουσα ποτέ να λες πέντε λέξεις στην αράδα. 

Βαγγέλης: Μιλούσα. Είναι που δεν ήθελες ποτέ να μ’ ακούσεις. 

Ερευνήτρια: Με ενοχλούσες. Γι’ αυτό. Μου την έπεφτες. 

Βαγγέλης: Δεν σου την έπεφτα. Σ’ αγαπούσα. 

Ερευνήτρια: Αν κάθε γυναίκα καθόταν σε οποιονδήποτε τη γουστάρει, 

αλίμονό μας. 

Βαγγέλης: Ο έρωτας του άντρα είναι ιερός. Οι γυναίκες δεν πρέπει να έ-

χουν λόγο σ’ αυτό. Πρέπει να δίνονται στον ερωτευμένο άντρα. Αυτός είναι ο 

ρόλος τους στη φύση, όχι η υποκειμενικότητα. 

Ερευνήτρια: Καλά, τώρα έχεις ξεφύγει. Τι θεωρίες είναι αυτές; 

Βαγγέλης: Με ρώτησες ποτέ; Έκατσες ποτέ να με ακούσεις λιγάκι; 

Ερευνήτρια: Εντάξει. Δεν υπήρχε περίπτωση να αγαπήσω έναν φασίστα. 

Βαγγέλης: Δεν μπορώ, νομίζεις, να φροντίσω έναν δικό μου, να είμαι τρυ-

φερός, να λατρέψω, να θυσιαστώ για όποιον αγαπώ; 

Ερευνήτρια: Δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Ό,τι κάνατε στον Λεωνίδα, 

είτε έφταιγε ο Αρίστος είτε όχι, το θέλατε; Το απολαμβάνατε; 

Βαγγέλης: Και το θέλαμε και το απολαμβάναμε. Είναι ωραίο να βασανί-

ζεις τους εχθρούς σου· τους αδύναμους. 

Ερευνήτρια: Τον θεωρούσατε εχθρό σας; Ένα παιδί που δεν έκανε κακό 

ποτέ σε κανέναν; Γιατί; 

Βαγγέλης: Ήταν εχθρός μας. Ήταν ό,τι μισούσαμε κι ό,τι έπρεπε να μι-

σούμε. Το μίσος απέναντι στους εχθρούς του λαού είναι ένα χρέος. 

Ερευνήτρια: Αλλά… 

 

 

Αρματολοί, κλέφτες, πειρατές 
 

Βαγγέλης: Περίμενε, πρέπει να καταλάβεις τη σκέψη μου. Η οικογένεια 

του Αρχοντικού κυριαρχούσε πάνω στην περιοχή για αιώνες. Δεν ήταν τίποτα 

σχετικό με τη Δυτική φεουδαρχία, ήταν δικά μας πράματα, εξαρτώμασταν 

από αυτούς αλλά μας οδηγούσαν. Κοτζαμπάσηδες, κλέφτες κι αρματολοί επί 

τουρκοκρατίας. Πότε συνεταίροι των Τούρκων, πότε αντάρτες πότε ληστές 

πότε πειρατές πότε έμποροι, αυτό ήταν το δικό μας το σχήμα. Άλλωστε τα 

μεγάλα τσιφλίκια στα γόνιμα εδάφη τα πήραν μόνο μετά την Απελευθέρωση 
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από τους Τούρκους που έφυγαν. Πριν το 1821, κατείχαν απλά την ισχύ. Και 

του Αρχοντικού οι κοτζαμπάσηδες τσελιγκάδες ήτανε, κι εδώ στα βουνά κα-

τείχαν τη γη, γιατί κάτω στον κάμπο τα πάντα ανήκαν στους Τούρκους αγάδες. 

Στις γόνιμες πεδιάδες ο Τούρκος, στα βουνά ο Έλληνας, ακόμα κι ο άρχοντας, 

αυτό ήταν το σχήμα. Οι άρχοντές μας ήτανε απλά τσελιγκάδες με «χίλια πρό-

βατα, με τρεις χιλιάδες γίδια» που λέει και το Δημοτικό τραγούδι. Ή εμπόροι. Ή 

καραβοκυραίοι, πράμα που σημαίνει πειρατές. 

Οι άνθρωποι του Αρχοντικού μάς ανάγκασαν με το ζόρι να κάνουμε την Ε-

πανάσταση στα 1821. Σιγά μην επαναστατούσαν οι σκλάβοι! Αυτοί κι οι κλε-

φτοκαπετάνιοι ήταν που επαναστάτησαν. Μας έτρωγαν ζωντανούς, μα ήταν 

πάντα η συνείδησή μας. Ζούσαν μαζί μας, τσελιγκάδες, χωρικοί και ναυτικοί, 

βόσκαν μαζί μας πρόβατα και γίδια, μπάρκαραν μαζί μας ξυπόλυτοι καπετά-

νιοι με τις βράκες στα καράβια τους και μαζί λύναμε τους ναυτικούς αποκλει-

σμούς αυτοκρατοριών, της Αγγλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Αλλά ήταν 

η γλώσσα μας και η μνήμη μας. Τι ήμασταν εμείς; Χώμα, λαός. Ούτε καν λαός, 

μα ένας σωρός αστοιχείωτοι δίχως καμιά συνείδηση παρεκτός τη γλώσσα, 

την παράδοση και τη θρησκεία κι αυτές δίχως να ξέρουμε καν ανάγνωση. 

Άσε που πολλοί μιλούσαμε κυρίως Αρβανίτικα και Βλάχικα. Αιώνες αγραμμα-

τωσύνη, να μην μπορείς να διαβάσεις το Ευαγγέλιο. Ο πολιτισμός μας ήταν 

τα παμπάλαια έθιμα και τα Δημοτικά τραγούδια. Πάλι καλά. 

Τούτα μέχρι τον παππού του Λεωνίδα, που έγινε κομμουνιστής. Αυτός, 

που όλα τα βουνά και η πεδιάδα ήταν δικά του, όλα τα χωριά τριγύρω. Ήταν 

μορφωμένος, με δασκάλους ιδιωτικούς που ο πατέρας του τους είχε φέρει 

από την Αθήνα και το Εξωτερικό· Έλληνες, έναν Άγγλο και μια Γαλλίδα, και 

έγινε κομμουνιστής. Μετά την Επανάσταση του ’21 όλοι οι αφέντες του Αρ-

χοντικού ήταν στρατηγοί, βουλευτές, πολιτικοί, υπουργοί. Ο προπάππος του 

Λεωνίδα είχε κάνει πολλές φορές βουλευτής, είχε γίνει και υπουργός, είχε 

πολεμήσει σε πολλούς πολέμους σαν αξιωματικός. Αλλά ο γιος του, ο παππούς 

του δικού σου, κήρυσσε την κοινοκτημοσύνη και έλεγε πως μετά την Κατοχή, 

άμα ελευθερωνόταν η πατρίδα και νικούσε ο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και εγκαθιδρυόταν 

κομμουνιστικό καθεστώς, θα έφτιαχνε μια κομμούνα για μας με όλα τα κτή-

ματά του. Απέραντες εκτάσεις ορίζοντας με ορίζοντα. 

Ερευνήτρια: Βαγγέλη… 

Βαγγέλης: Περίμενε, μη με διακόπτεις. Ήθελα χρόνια να στα πω, μα με 

σιχαινόσουν. Μου έδειχνες τη σιχασιά σου και άκουγες το αγοράκι του Αρχο-

ντικού να λέει τις μαλακίες του. Τώρα είναι η δουλειά σου να με ακούσεις. 

Είναι η εργασία σου — η επιστήμη σου. 

Λένε πολλά για τον παππού του Λεωνίδα. Η αλήθεια είναι ότι κομμουνιστή 

τον έκανε εκείνος ο Άγγλος, φυγάς από την Αγγλία την εποχή του Α΄Παγκο-

σμίου πολέμου, τότε που είχαν γίνει στο Λονδίνο οι δίκες των διανοούμενων 

για φιλειρηνισμό και προδοσία, δηλαδή για εναντίωση στον παγκόσμιο πό-

λεμο. Ήταν στο περιβάλλον του Όσκαρ Ουάιλντ. Πίστευε στον κλασικό κόσμο, 

κατέφυγε στην Ελλάδα. Έφυγε από την αστική παρανόηση, βρήκε πατρίδα 
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στα χωριά μας, στον τόπο μας. Τον προσέλαβε για δάσκαλο του γιου του ο 

πάππος του γιατρού. Έφερνε βιβλία στον μικρό και τον διέφθειρε. Το αγόρι 

ήταν παιδί, και οι Έλληνες δάσκαλοι ήταν αγράμματοι όπως οι περισσότεροι 

Έλληνες δάσκαλοι, δεν του μάθανε την Ελλάδα, τον εαυτό μας. Του μάθαινε 

για την αθηναϊκή Δημοκρατία του 6ου και 5ου π.Χ. αιώνα ο Άγγλος. Του μίλαγε 

για τον Όσκαρ Ουάιλντ, τον Νίτσε, τον Φρόιντ, τον Μπρετόν και τον Μαρξ. 

Τον έκανε κομμουνιστή και άθεο. 

Μετά ήρθε η δήθεν Απελευθέρωση και ο Εμφύλιος, οι υγιείς δυνάμεις του 

έθνους έπρεπε να πολεμήσουν τον κομμουνισμό. Έκανε ο παππούς του Αρίστου 

ό,τι έκανε. 

Πρέπει να καταλάβεις. Ήταν υποχρέωση του χωριού να σκοτώσει τον πα-

τέρα του γιατρού. Έπρεπε αυτός ο νεαρός να πεθάνει. Το ίδιο το χωριό τον 

σκότωσε, όλο το χωριό, Χίτες και αριστεροί, με το χέρι του παππού του Αρί-

στου. Δεν ήταν το παιδί αυτό όπως οι Παλαιοί. Οι Παλαιοί, ο πατέρας του, οι 

παππούδες του, ήταν δικοί μας. Μας έτρωγαν ζωντανούς μα ήταν δικοί μας. 

Αυτός ήταν ξένος. Αν δεν τον σκότωνε ο παππούς του Αρίστου, θα έφτιαχνε 

την κομμούνα. Κανείς δεν θα μπορούσε να τον σταματήσει ακόμα και μετά τη 

νίκη του έθνους επί των κομμουνιστών· ήταν πολύ ισχυρή η οικογένεια του 

Αρχοντικού. Θα έφτιαχνε έναν μικρό κομμουνισμό στα βουνά μας, πάνω από 

αυτήν τη θάλασσα. Εμείς δεν θέλαμε κομμούνα, δεν είναι ελληνικό αυτό. Εμείς 

θέλαμε να μας έδινε τα χωράφια που δούλευαν οι πατεράδες μας εδώ και αι-

ώνες. Επιτέλους να έχουμε χωράφι. Δεν θέλαμε κοινοκτημοσύνη. Θελάμε πε-

ριουσία. 

Ερευνήτρια: Τα έδωσε ο γιατρός μετά τη δικτατορία. 

Βαγγέλης [πίνει τσίπουρο, πίνει κι ο στρατιωτάκος, εναγωνίως μην και 

δεν κάνει τις σωστές κινήσεις, μην και δεν είναι ετοιμοπόλεμη σκιά του αρχη-

γού του]: Ακριβώς. Γι’ αυτό το χωριό τον σέβεται και τον φοβάται όπως τους 

Παλαιούς. Είναι κομμουνιστής κι ακόμα χειρότερα ελευθεριακός, μα η Πόλη 

τον σέβεται. Είναι τουλάχιστον ο μισός δικός μας. Είχε σκεφτεί να φτιάξει 

την κομμούνα του παππού του με τη μορφή συνεταιρισμού. Τον πίεζε κι η γυ-

ναίκα του, αυτή η πολύ χαοτική, εκείνη η ωραιότατη κυρία που καυλώναμε 

όταν τη βλέπαμε να περνάει από τον δρόμο με τον αέρα, τον… Ναι, μη στρα-

βομουτσουνιάζεις, δεν είναι σεξισμός, καύλα είναι η αγάπη των ανθρώπων, 

καύλα, κι ο κύριος του Αρχοντικού, ο γιατρός, ήξερε απ’ αυτά. Λένε πως 

έκανε όργια με την ωραία γυναίκα του στην Αθήνα και στο εξωτερικό. 

Μα αν και κομμουνιστής, στο ζήτημα του χωριού υποχώρησε. Φέρθηκε 

σαν άρχοντας Έλληνας κι όχι σαν σλαβόδουλος κομμουνιστής. Δεν έκανε την 

κομμούνα που ονειρευόταν, αλλά μας χάρισε τα κτήματά του που δουλεύαμε 

πάππου προς πάππου, ορίζοντας με ορίζοντα, Ανατολή με Δύση. Την Ιστορία 

της πατρίδας. 
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Ο γιατρός άλλος  
 

Ερευνήτρια: Πού τα ξέρεις αυτά, ρε Βαγγέλη; 

Βαγγέλης: Ποια; 

Ερευνήτρια: Αυτά με τους δασκάλους, τον Άγγλο. Τούτα με την κομμούνα. 

Όλες αυτές τις θεωρίες για τους Έλληνες κοτζαμπάσηδες… Εγώ, που έζησα 

τα εφηβικά μου χρόνια μες στο Αρχοντικό, δεν τα ξέρω… Έχω ακούσει μόνο 

πως ο παππούς του Λεωνίδα είχε ιδιωτικούς δασκάλους. Πως δεν πήγε ποτέ 

στο δημόσιο σχολείο. Από πού τα ξέρεις εσύ όλ’ αυτά; 

Βαγγέλης [έντονες κινήσεις σαν σε οργασμό, χέρια που συσπώνται, κορμί 

που δεν μπορεί να γαληνέψει στην καρέκλα]: Α, απορείς. Αυτό ήμουν για σέ-

να: Τίποτα. Nichts. Nada. Ίσως και να δινόσουν κάποτε στον Αρίστο, που τον 

μισούσες και που δεν μπορεί να αγαπήσει καμιά σας. Που αγαπάει μόνο το 

παιδί του Αρχοντικού. Μα εσύ τον ποθούσες, όπως όλες σας. Κι εμένα που 

ήμουν ερωτευμένος μαζί σου, που θα γινόμουν άλλος για σένα… 

Ερευνήτρια: Μη λες πως θα γινόσουν άλλος. Έγινες ό,τι ήθελες. 

Βαγγέλης: Ναι, ναι, άλλος. Έγινα αυτό που είμαι εξαιτίας σου. Εσύ φταις… 

Ερευνήτρια: Βαγγέλη, μη μου φορτώνεις μαλακίες… 

Βαγγέλης: Ναι, ναι, εσύ, εσύ φταις. Διψούσα όπως όλοι μας να μάθω, να 

δω, και είχαμε μόνο τον Αρίστο. Δεν με πήρατε με τον Λεωνίδα μια βραδιά στο 

Αρχοντικό, να δω τα σπαθιά, τα καριοφίλια της Επανάστασης. Τα χρυσά τσα-

πράζια. Ένας γλυκός λόγος, ένα βλέμμα. Σας ζήλευα τόσο τους δυο σας. Να 

δω τις βιβλιοθήκες, τις ζωγραφικές. Τα είδα όταν πήγαμε και τα σπάσαμε. 

Ερευνήτρια: Ήσουν στο χωριό εκείνη τη μέρα; 

Βαγγέλης: Ήμουν. Συμμετείχα. Βιντεοσκοπούσα με το κινητό. 

Ερευνήτρια: Εσύ λοιπόν έστειλες τα βίντεο στον γιατρό… 

Βαγγέλης: Εγώ. 

Ερευνήτρια: Δεν καταλαβαίνω. Πώς τα ξέρεις όλα αυτά. 

Βαγγέλης: Α, α, βλέπεις; Δεν ξέρεις τίποτα για μας στο χωριό. Σαλιάριζες 

μόνο με το φλωρί του Αρχοντικού, το ξεφυσίδι. Μας μισείς. Εμάς, που είμα-

στε το αίμα σου. Εργάζεσαι υποτίθεται για τον λαό και μισείς τους Έλληνες. 

Δεν θες ούτε το όνομα της φυλής μας. Ο γιατρός μού τα έμαθε όλα αυτά. Και 

για το σόι του μου μίλησε, και για τους κοτζαμπάσηδες, και για την ελληνική 

Ιστορία. 

Ερευνήτρια [ακατανοησία. Δεν είναι ορθολογικά όλ’ αυτά]: Ο γιατρός. 

Πώς ο γιατρός. Τι έχεις με τον γιατρό. 

Βαγγέλης [θριαμβευτής, έντονες κινήσεις, αγωνιώδης λόγος όλο κακία, 

όλο γωνίες]: Βλέπεις; Τίποτα δεν ξέρεις για μας. Σε ένα κουτί έζησες. Άει στο 

Διάολο, πώς την άφηνες να σε αγκαλιάζει εκείνη τη Σίσσυ με τη φρατζούλα 

και τα Αρμάνι! [Βεβαιωτικά:] Ο γιατρός. Ο γιατρός μου τα δίδαξε. Με βρήκε 

μια μέρα στον κεντρικό δρόμο, μου είπε να με πάει μια βόλτα με το τζιπ, πως 

θέλει να μου μιλήσει. Φοβήθηκα μα είχα και περιέργεια, τι θέλει, ήμουν στα 

17. Ήθελα να προστατέψω τον εαυτό μου, λέγονταν πολλά για τον γιατρό 
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και τη γυναίκα του, πως ήταν πολύ βιτσιόζοι. Φυσικά πήγα, δεν θα έχανα με 

τίποτα την ευκαιρία ακόμα κι αν θα με έδερνε ή θα με βίαζε. Πήγαμε κάτω 

στον κάμπο, μετά σε ορεινούς δρόμους. Με κέρασε παγωτό φράουλα, γιατί 

ήταν καλοκαίρι. Με είχε προσέξει, μου είπε. Μιλήσαμε πολύ, δηλαδή εκείνος 

μίλησε. Είπε πως δεν έκανε ό,τι έπρεπε για μας τη νεολαία. Με πήρε έκτοτε 

πολλές φορές στο αμάξι, γυρνούσαμε όλα τα βουνά, κι ακόμα πηγαίναμε ως 

τη θάλασσα. 

Ό,τι έμαθα το οφείλω σε αυτόν. Έλεγε πως δεν είναι φτιαγμένος για να 

ηγείται, μα για την οργάνωση και τις προσωπικές σχέσεις. Δεν μπορούσε να κα-

θοδηγήσει τη νεολαία. Δεν άντεχε ούτε τη μυρωδιά μας, εμάς των χωριανών. 

Ε, δεν μυρίζουμε κι ωραία… ή τραγίλα, ή μουνίλα, ή φτηνά αποσμητικά μυ-

ρίζουμε. Με είχε ξεχωρίσει, μπορούσα είπε να γίνω οδηγητής στο χωριό. Η 

ιδεολογία, εξήγησε, δεν έχει σημασία, ήμουν ακόμα παιδί. Θα έκανα είπε το σω-

στό. Μου χάρισε αυτή την προτομή, Σπαρτιάτης, αντίγραφο μουσείου Σπάρτης. 

Μου έλεγε πως η Σπάρτη είναι παρεξηγημένη, μια λαοκρατία μπορεί να 

βασιστεί μόνο σε μονίμως ένοπλους πολίτες, αυτό άλλωστε ήταν κι η Αθήνα, 

και η Γαλλία της Επανάστασης, και η Ρωσία το 18, και η Αντίσταση. 

Μου είπε πως δεν μπορούσε να εμπιστευθεί τον Αρίστο. Ο Αρίστος, υπο-

στήριξε, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει. Είναι ο εαυτός του, φτιαγμένος για τον 

πόλεμο. Δεν μπορεί να διδαχτεί τίποτα, μπορεί να νικήσει μόνο. Είναι κατα-

σκευασμένος για νικητής στρατηγός στον πόλεμο, και μετά τον πόλεμο πρέπει 

να εκτελείται από τον δήμο, ή να εξοστρακίζεται όπως ο Θεμιστοκλής, ο 

Αριστείδης, να δικάζεται όπως ο Μιλτιάδης. Να φεύγει από τη μέση για να προ-

χωρήσει ο λαός παραπέρα. 

Ερευνήτρια [ακατανοησία. Θλίψη. Δεν μπορεί να είναι ο Βαγγέλης αυτός. 

Δεν μπορεί να είναι ο γιατρός αυτός]: Βαγγέλη. 

[Ο Βαγγέλης βάζει τσίπουρο στο ποτήρι του και στο ποτήρι του υπαρχη-

γού του. Πίνει. Πίνει αυτομάτως και ο στρατιωτάκος, είναι τώρα λιγάκι ασταθής 

όταν ξαναπαίρνει την κολλαριστή στάση ανάπαυσης.] 

Ερευνήτρια: Βαγγέλη. Καταλαβαίνω. Το κάνεις για να υπερασπίσεις τον 

εαυτό σου. Τι είναι ο έρωτας. Δεν πιστεύω πως πράγματι ήσουν ερωτευμέ-

νος μαζί μου. Δεν αξίζουμε ο ένας στον άλλο. Είναι ένα παιδικό σου πείσμα. 

Κι αυτά που μου λες, όλα αυτά για τις συναντήσεις σου με τον γιατρό, είναι 

ψέματα. Είσαι ψεύτης. 

Βαγγέλης [ήρεμα για πρώτη φορά, σχεδόν με χαρμονή, ενώ ο στρατιω-

τάκος φαίνεται πολύ ταραγμένος, έτοιμος να δράσει]: Ψεύτης. 

Ερευνήτρια: Ψεύτης. 

Βαγγέλης [τρίβει τα μάτια σαν κουρασμένος, δεν τινάζεται πια σαν σπα-

στικός, φαίνεται σίγουρος για τον εαυτό του]: Ψεύτης. Μπορεί. Ήμουν ψεύτης 

απέναντι στον γιατρό. Δεν του έλεγα τι σκέφτομαι. Από τα λόγια του διάλεγα 

αυτά που μου κάναν. Μου μίλαγε για το ποτάμι του αίματος, για το χώμα και 

την πέτρα και την θάλασσα που γεννούν μορφές. Ότι δεν έχει σημασία η κα-

θεμιά ράτσα, ελληνικές φυλές που προέκυψαν από τις αρχαίες τέσσερις, κα-
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τόπιν από τη μείξη με τους Αρβανίτες, Βλάχους, τα σλαβικά στοιχεία. Μα ότι 

σημασία έχει ο τόπος και ο ελληνικός λαϊκός πολιτισμός. Έλεγε πως ήταν 

τρομακτικής ζωτικής εμβέλειας η ελληνική γλώσσα, ακόμα και γι’ αυτούς 

που γεννιούνταν και πέθαιναν με τα Αρβανίτικα στα χείλη. Ότι μιλούσαν για 

αιώνες Ελληνοαρβανίτικα ή Ελληνοβλάχικα και τραγουδούσαν Ελληνικά, τα 

Δημοτικά. Ότι τα κοινά έθιμα, οι παραδόσεις κάθε τόπου για αρχαίους ήρωες, 

πόλεις, πολέμους, Γίγαντες, στοιχειά και Νεράιδες, συνιστούσαν ένα ακαταμά-

χητο υλικό. Που το προσεταιρίζονταν οι εκάστοτε επήλειδες, κατακτητές, πρόσ-

φυγες, ξένοι, και κατόπιν τους διαμόρφωνε σαν προζύμι. 

Ότι ο αρχαίος κόσμος, η Ελλάδα, ζούσε σαν βρικόλακας αιματορουφήχτρας 

και σαν αιώνιος αναγεννητής μέσα από τη γλώσσα, τις παραδόσεις, τα τρα-

γούδια, τα εκατοντάδες προχριστιανικά έθιμα που όλοι τα κρατούσαν με ευ-

λάβεια. Μες από την αυτοκρατορία του Βυζαντίου και τον γιγάντιο κόσμο της. 

Μες από τη δομή του ίδιου του τόπου με τις θάλασσες, τα απρόσιτα βουνά, 

τα ορεινά λιβάδια και τα χιλιάδες νησιά. Μα πως για να επιστρέψει στο προ-

σκήνιο της Ιστορίας η Αθήνα και η Σπάρτη, χρειάζεται να μεσολαβήσει ο ε-

λευθεριακός σοσιαλισμός. 

Μου έδωσε να διαβάσω Καστοριάδη. Αλλά δεν με κάλεσε ποτέ στο Αρ-

χοντικό. 

Ερευνήτρια: Δεν ξέρω τι να πω. 

Βαγγέλης: Θα μπορούσες απλά να με εμπιστευθείς. 

Ερευνήτρια: Ο γιατρός σε εμπιστεύθηκε και τον πρόδωσες. 

Βαγγέλης: Φυσικά και τον πρόδωσα. Ήταν υποχρέωσή μου. Είμαι σίγου-

ρος ότι αυτό θα ήθελε κι ο ίδιος. 

Ερευνήτρια: Υποχρέωση; η προδοσία του δασκάλου σου; 

Βαγγέλης: Τιμώ το κομμάτι του που προέρχεται από τους Παλαιούς. Μα η 

προδοσία των εχθρών της πατρίδας είναι ιερή αποστολή. 

Ερευνήτρια: Και θες να μου πεις τώρα, ότι κατέληξες στον Χίτλερ μέσω 

του Καστοριάδη; Και μέσω των ελευθεριακών διδασκαλιών του γιατρού περί 

Ελληνισμού; 

Βαγγέλης: Κόψε το αυτό το παραμύθι με τον Χίτλερ. Δεν είμαι ναζί, ούτε 

είναι κι ο Αρίστος. Ο Χίτλερ ήταν βαριά ψυχοπαθής, και τα κείμενά του είναι 

κείμενα ηλιθίου. Η γοητεία του στις μάζες, το ηγετικό ταλέντο του, ήταν και 

είναι η ψυχοπάθεια. Η ψυχοπάθεια και η βλακεία των ηγετών αριστερά και δε-

ξιά είναι πάντα μεταδοτικές γιατί χαϊδεύουν και καλλιεργούν τη βλακεία της 

μάζας, δες τους σύγχρονους, είναι όλοι τους μικρονοϊκοί. Οι ναζιστικές θεωρίες 

όπως κι οι κομμουνιστικές είναι καθ’ όλα ανθελληνικές. Οι ναζί όπως κι οι 

κομμουνιστές σφαγίασαν τον ελληνικό λαό. Ένας αληθινός Έλληνας δεν μπο-

ρεί ούτε γι’ αστείο να είναι ναζιστής ή χιτλερικός ή κομμουνιστής. Μπορεί να 

είναι οτιδήποτε ριζοσπαστικότερο, ακραίο, μα όχι αυτά. Αναρχικός, ναι, μα 

τι σημαίνει αναρχία; οι γερμανικές σαχλαμάρες που μας ήρθαν από τη 

Ρωσία;  Αναρχικοί ήταν οι αρχαίοι Έλληνες στις καλύτερες εποχές τους, και 

σε αυτό βασίζεται η γοητεία τους ακόμα σήμερα. Αναρχικοί είναι πάντα οι 
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Έλληνες, μα όχι σαν εσένα και τους άλλους ψόφιους γερμανοτριμμένους, 

όλο αυτό που δεν είναι τίποτα άλλα παρά προτεσταντικό παπαδαριό. 

Απλά, εμείς χρησιμοποιούμε τη γοητεία του ναζισμού στους βλάκες για τους 

σκοπούς μας. Οι βαριά νευρωτικοί πάντα γοητεύονται από τα εξωτερικά στοι-

χεία του ναζισμού, αυτό είναι ψυχιατρικά αναλυμένο. Από μόνοι τους οι σκίν-

χεντς, τα χουλιγκάνια, οι τεστοστερονιασμένοι των γυμναστηρίων, οι στρατό-

καυλοι, οι λούμπεν στις γειτονιές, είναι επικίνδυνοι για το έθνος. Είναι στην 

ουσία τους εχθροί του λαού ακόμα κι αν νομίζουν ότι είναι αντιεξουσιαστές, 

αναρχικοί, κομμουνιστές ή πατριώτες. Άμα όμως καθοδηγηθούν σωστά, γί-

νονται υπάκουοι και καλοί στρατιώτες. Πρέπει να τους λέμε ψέματα. 

[Ο εν προσοχή-αναπαύσει τετανιασμένος στρατιωτάκος κατακοκκινίζει στα 

λόγια του Βαγγέλη, όπως προσέχει η Ερευνήτρια. Ιδρώνει φουντωμένος. Προ-

φανώς είναι ναζιστής. Η Ερευνήτρια προσπαθεί να ανασυνταχτεί. Είναι απο-

λύτως ρητή πάντως στις αποφάνσεις της.] 

Ερευνήτρια: Βαγγέλη, δεν έχει καμιά σημασία η αλήθεια σου. Δεν μπορεί 

να αποδείξει τίποτα, όλες οι δυνατές αποδείξεις είναι προθεμελιωμένες και 

σε μάχονται. Είσαι καταδικασμένος να νικηθείς, κι εσύ και οι ανοησίες που 

μου τσαμπουνάς. Απλά επηρεάζεις βλαμμένα όπως αυτό το τεκνάκι. Κι εγώ, 

δεν είναι δυνατόν να σε ερωτευτώ ποτέ. 

[Ο στρατιωτάκος ξεκοκκινίζει, μάλιστα παρευθύς χλομιάζει, ξεϊδρώνει. 

Σφίγγεται. Ο Βαγγέλης είναι σκυμμένος. Με μια κίνηση σπάει το ποτήρι. Ο στρα-

τιωτάκος λύνει τον κόμπο τού πάσχοντος από τέτανο, απλώνει τα χέρια προς 

τον αρχηγό του, μετά αυτόματα επιστρέφει στην πρώτη στάση. Ο Βαγγέλης 

μιλά σκυμμένος σχεδόν με τη μύτη στο τραπέζι, η φωνή του είναι χαμηλή μα 

όχι γαλήνια.] 

Βαγγέλης: Συναγωνιστή, φέρε άλλο ποτήρι. 

[Ο στρατιωτάκος τσακίζεται με ανακούφιση να υπακούσει. Φέρνει σκούπα 

και φαράσι, μαζεύει τα γυαλιά με προσοχή σαν να είναι κομμάτια άγιου δισκο-

πότηρου. Επιτέλους τον διατάσσουν. Επιτέλους πράττει και δεν διερωτάται. 

Είναι 20 χρονώ και βασανίζεται από τη σημασία της ζωής του.] 

 

 

Στήθη 
 

Βαγγέλης: Αργυρώ. Μπορώ τώρα να σε βιάσω. Να σε κρατάει ο συναγω-

νιστής από δω, που τόσο τον μειώνεις λες και δεν είναι ανθρώπινο ον. Το πι-

στεύεις αυτό; 

Ερευνήτρια [φοβάται ξάφνου· σκέφτεται ότι είναι ανόητο να φοβάται, κι 

όμως τρέμει]: Δεν το πιστεύω. 

Βαγγέλης: Συναγωνιστή, πήγαινε και κράτα την από τα μπράτσα. 

[Ο νεαρός βρίσκεται πίσω μου με αστραπιαία κίνηση σαν να λύνεται σμέρνα 

από τον κόμπο της, μου αρπάζει τα μπράτσα, είναι απρόσμενα δυνατός, ένα τό-

σο γλυκό παιδί. Πονάω. Ο Βαγγέλης σηκώνεται, πλησιάζει την Ερευνήτρια, 
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απομακρύνεται, ξαναπλησιάζει σχεδόν αγγίζοντάς την, ξαναφεύγει, μια με-

ταβλητή αγωνίας του ενδεδυμένης με χιτώνα αυτοσυγκράτησης και συνείδη-

σης. Είναι κυρίαρχος της Ερευνήτριας κι εκείνη φοβάται μα δεν νιώθει την 

παραμικρή ανάγκη για υποχώρηση μες στην απροσδιοριστία του φόβου, μες 

στο τρέμουλο και τη φρίκη. Όσα έχει μάθει, τώρα αισθάνεται ότι δοκιμάζο-

νται επιτυχώς. Ο Βαγγέλης λέει ήρεμα στον στρατιωτάκο:] 

Βαγγέλης: Συναγωνιστή, σκίσ’ της το μπλουζάκι. [Ο στρατιωτάκος με μια 

κίνηση των δυο του χεριών που την καταπλήσσει, ισχύς και απλότητα, απο-

τελεσματικότητα και λιτότητα, της σκίζει την μπλούζα.] Λέει ο Βαγγέλης: Α, 

όπως πάντα, με δαντελένιο στηθόδεσμο. Ήταν ένα μόνιμο ανέκδοτο, που το 

λέγαμε τα αγόρια, ότι φορούσες πάντα δαντελένιο στηθόδεσμο. Τον βλέπαμε 

μες από τα ρούχο. Είχες αυτά τα υπέροχα στήθη. Τι να σου κάνω τώρα, αγα-

πημένη μου. Να βάλω τον συναγωνιστή να σου βγάλει το σουτιέν; 

Ερευνήτρια: Δεν μου κάνουν καμιά αίσθηση όλ’ αυτά. Αν θες, γδύνομαι 

εντελώς. 

Βαγγέλης: Συναγωνιστή μην παίρνεις μάτι, κοίτα ευθεία εμπρός. [Ο στρα-

τιωτάκος υπακούει αυτοματικά, η Ερευνήτρια νιώθει σαν αντανάκλασμα να 

σφίγγει σπασμωδικότερα αν όχι δυνατότερα τα χέρια της στις χούφτες του.] 

Ερευνήτρια: Πες στο μαλακισμένο σου να με αφήσει. Δεν πρόκειται να το 

σκάσω. Διασκεδάζω μαζί σου. Για τι με πέρασες. 

Βαγγέλης: Δεν σε κρατά για να μην το σκάσεις. Σε κρατά για τη γλύκα να 

σε βλέπω δεμένη σε χούφτες που με υπακούουν. Καταλαβαίνεις την ομορφιά 

του πράγματος, έτσι δεν είναι; Ήθελα να δω τον δαντελένιο στηθόδεσμό σου. 

Πόσο λαχταρούσα παιδί να τον δω Χριστέ μου, πόσο. Αλλά δεν υπήρχαμε για 

σένα όλοι εμείς, πλην του αγοριού του Αρχοντικού. Μπρος στον Αρίστο μπο-

ρούσα μόνο να το βουλώνω. Και ποιος θα με καταλάβαινε αν όχι εσύ και το 

σκλαβάκι του Αρίστου, ο γκόμενός σου; Αλλά εσείς με μισούσατε. Καλά κά-

νατε, για να λέμε την αλήθεια. Κι εγώ θα με μισούσα στη θέση σας. 

 

[Η Ερευνήτρια ασυναίσθητα τεντώνει τα στήθη, ξέρει πως είναι όμορφη, 

επιθυμητή από τους εχθρούς της. Τι λάθος του εχθρού Βαγγέλη να αντικρίσει 

τα στήθη της Ερευνήτριας, δεν μπορεί τώρα παρά να επιτελέσει τη λειτουργία 

της αποστολής του ως αρσενικό, να είναι εφεξής βυζασταρούδι ή υποτακτι-

κός, ο τέλειος εραστής-αντικείμενο, ο βιαστής που ακατανίκητα βαδίζει προς 

την υποταγή και τη χαλιναγώγηση, προς τη ζεύξη ο ταύρος στον ζυγό, και 

προς την αποκαθήλωση ο σταυρωμένος που πια δεν έχει καμιά λειτουργία 

επί του σταυρού, ούτε της λατρείας ούτε της τιμωρίας.] 

 

 

Ο στρατιωτάκος έχει ψυχή 
 

Ερευνήτρια: Νομίζεις πως είμαι κάνα γυναικάκι; Κακομοίρη μου! Πολλά 

δεν θα μάθεις. Πολλά δεν θα γίνεις ποτέ. Φοβούμαι, εντάξει. Αλλά νομίζεις πως 
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ντρέπομαι που μου ’σκισε τη μπλούζα το βλαμμένο σου; Στρατιώτη, έλα κά-

θισε στα γόνατά μου. [Ο στρατιωτάκος της σφίγγει σπασμωδικά τα χέρια.] 

Έλα, στρατιώτη, κάθισε στα γόνατά μου. Θέλω να σε δει έτσι ο αρχηγός σου. 

Βαγγέλη, πες του να καθίσει στα γόνατά μου. 

Βαγγέλης [ακίνητος, κοιτάζει την Ερευνήτρια ταυρηδόν κι υποβλέπων. Δεν 

κοιτάζει τον στρατιωτάκο, του μιλάει γαλήνια, χαμηλόφωνα, πλήρως ενσυνεί-

δητα, αυτό του το αναγνωρίζω]: Κάτσε στα γόνατά της. 

 

[Ο φόβος οφείλεται συχνά σε μια καταργημένη μνήμη. Ο στρατιωτάκος ντρο-

παλά, τρέμοντας, κάθεται στα γόνατά μου. Είναι κάθιδρος από αγωνία. Κά-

θεται μη-μου-άπτου, φοβάται μη με βαρύνει, και φοβάται γενικώς. Μοσχοβο-

λάει νεαρό ζώο εξημμένο. Έξω ακούγονται φωνές περαστικών, το παράξενο 

μισοβαρύτονο-μισοκοντράλτο των μαύρων από την Αφρική. 

Αγκαλιάζω αργά, προσεχτικά τον στρατιωτάκο. Του χαϊδεύω το κεφάλι, τα 

κορακάτα μαλλιά. Χαϊδεύω το κορμί του, τα μάγουλα που είναι κατακόκκινα 

από ντροπή και ταραχή. Τον χαϊδεύω με συστηματικότητα, αργά, όχι χυδαία, 

κάπως σαν μάνα το παιδί, ή ερωμένη τον ερωμένο μετά την ερωτική πράξη 

όταν έχει καταλαγιάσει η επιθυμία. Μένει ακίνητος, προσπαθεί να μην τρέμει 

πολύ. Κοιταζόμαστε έτσι με τον Βαγγέλη αρκετά, ο στρατιωτάκος κοιτά κατά 

τες διαταγές ευθεία μπροστά, μόνο τώρα πολύ πιο ζεστά.] 

 

Ερευνήτρια: Μπράβο στρατιώτη. Μια σπουδαία αποστολή εμάς των αναρχι-

κών, είναι να αποπλανούμε τους φαντάρους του εχθρού. 

Βαγγέλης: Δεν καταλαβαίνεις πόσο κινδυνεύεις τώρα. 

Ερευνήτρια: Εντάξει, Βαγγέλη, είσαι ικανός για τα χειρότερα. Τι θα κάνεις; 

Θα με βιάσεις επιτέλους; 

Βαγγέλης: Όχι. Θα το μπορούσα, μου το επιτρέπει η ηθική μου. Η ζωή μου 

δεν είναι ζωή φλωροαριστερούλη. Μα δεν θέλω. Σε αγαπούσα πολύ. Τώρα 

με ψυχραίνει αυτό που καταλαβαίνω για σένα. Μπορώ να σε σκοτώσω που 

με περιφρονείς. Είμαι ένας σκεπτόμενος στρατιώτης. Δεν με παραδέχτηκες 

ποτέ σαν πολεμιστή, σαν άντρα. Ασχολιόσουν με το σκλαβάκι του Αρίστου… 

Ερευνήτρια: Κόφ’ την πολυλογία και αποφάσισε. Σε βαρέθηκα. Είχα στην 

καρδιά μια προσμονή, περιέργεια. Να μιλήσω μαζί σου επιτέλους. Τώρα σε βα-

ριέμαι. Δεν έχεις να μου πεις τίποτα. 

 

[Πληγώνεται πολύ, όπως περίμενα. Χαίρομαι που πονά, και συγχρόνως λυπάμαι 

για μένα, πού κατάντησα εδώ, να θέλω να κόβω στα δυο την καρδιά ανθρώ-

πων έστω και εχθρών μου.] 

 

Βαγγέλης: Σε επιθύμησα τόσο γαμώ το. Από τα δώδεκά μου ήθελα τόσο 

να σε δω γυμνή. 

Ερευνήτρια: Να γδυθώ να με δεις. [Στο μεταξύ, η Ερευνήτρια παίρνει στις 

χούφτες της το κουκλίστικο πρόσωπο του στρατιωτάκου, παίζει μαζί του, το 
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χουφτώνει με όλη την παλάμη, βάζει τα δάχτυλά της σε στόμα του, μάτια, 

μύτη, σχεδόν πνίγοντάς τον, τυφλώνοντάς τον. Εκείνος ασθμαίνει, στενάζει σι-

γανά. Υποφέρει.] 

Βαγγέλης: Όχι. Αν σε δω εντελώς γυμνή, πράγματι θα σε βιάσω. Και αν 

σε βιάσω, μετά θα σε σκοτώσω και θα αυτοκτονήσω. Δεν θέλω να σε δω στα 

αίματα. Δεν θέλω να πεθάνω. 

Ερευνήτρια: Βαγγέλη, μου φαίνεται ότι το τεκνάκι σου αρχίζει να τη βρί-

σκει στην αγκαλιά μου. 

Βαγγέλης: Άσε τον ήσυχο. 

 

[Πράγματι, η Ερευνήτρια διαπιστώνει ότι ο στρατιωτάκος, το κορμί του, το δέρ-

μα του, τα άπραγα χέρια του, η έκφραση του προσώπου του, όλα, δείχνουν 

πως αισθάνεται πράγματα που υπαγορεύουν οι διακυμάνσεις κάποιου είδους 

πάθους, απομακρύνσεις από το κέντρο του και επιστροφές για τις οποίες ο 

αρχηγός του και η Ερευνήτρια είναι υπεύθυνοι ενώ ο ίδιος αποτελεί δέκτη ε-

πιρροών, όντας ένα αντικείμενο. Η Ερευνήτρια είναι πολυεστιακή, ζώντας κάθε 

στιγμή των γεγονότων αλλά και συγχρόνως απόστασιοποιούμενη αυτοματικά 

απ’ αυτά. Έτσι, τώρα συνειδητοποιεί ότι ο στρατιωτάκος, καθώς νιώθει στην 

αγκαλιά της αισθήματα άγνωστα γι’ αυτόν κάτω από τη μαγγανεία των λό-

γων της και κάτω από το χάδι της, θεωρεί πως προδίνει κάτι σοβαρό του ε-

αυτού του, την υποταγή στον αρχηγό του. Τούτη η συνειδητοποίηση τη θλίβει. 

Απρόσμενα ζηλεύει. Συνάμα λυπάται και τον στρατιωτάκο, την πίστη του, την 

αγάπη του στον αρχηγό του. Τον μισεί κατόπιν απολύτως εύλογα όσο και τον 

επικεφαλής του.] 

 

Ερευνήτρια: Στρατιώτη, ερεθίζεσαι. Προδίδεις τον αρχηγό σου. 

Στρατιωτάκος [το σώμα του τρέμει μα όχι κι η φωνή του, απρόσμενα 

βαριά, καθόλου εφηβική ή ανώριμη όπως η θωριά του]: Δεν είσαι καλή κο-

πέλλα. Δεν μιλάς καλά. 

 

[Ο Βαγγέλης σκάει στα γέλια, η Ερευνήτρια ντρέπεται που προσπάθησε να πει-

ράξει τον στρατιωτάκο. Συνάμα λυσσάει που απέτυχε να τον χρησιμοποιήσει 

εναντίον του Βαγγελη. Με μια κίνηση του χουφτώνει το σαγόνι, του στρέφει 

το πρόσωπο προς το μέρος του και τον φιλάει στο στόμα. Είναι φανερό πως 

ο στρατιωτάκος έχει αυτοπροδοθεί στην αγκαλιά της. Διαθέτει εκεί, κάτω 

από το μαύρο ύφασμα της στολής, έναν φαλλό σε στύση. Σαλεύεται η τάξη 

του κορμιού του μα δεν υποχωρεί, μένει όπου τον διέταξε να καθίσει ο αρ-

χηγός του, στην αγκαλιά της Ερευνήτριας, αφήνεται να φιλιέται, βαριανασαί-νει 

και τα μάτια του εναγωνίως ταξιδεύουν. Η Ερευνήτρια τον χαϊδεύει, τον φι-

λάει βαθιά. Ο Βαγγέλης μουγγρίζει σαν ζώο.] 

 

Ερευνήτρια [ξεκολλάει τα χείλη της από το κόκκινο, όμορφο στόμα του 

στρατιωτάκου. Λέει γοργά]: Ορίστε Βαγγέλη, αυτό δεν θες; Θα μου άρεσε να 
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το κάνω με τον στρατιώτη σου, είναι καλό παιδί, προσπαθείς να το χαλά-

σεις. Σε πιστεύει, μα μπορώ τώρα να σου τον πάρω, να κάνει έρωτα μαζί μου 

και να με ερωτευτεί. Από σένα όχι, ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση να τα δεχτώ 

αυτά. Δεν σε φοβούμαι πια. Άντε γαμήσου Βαγγέλη. 

Βαγγέλης [απότομα γονατίζει στο πάτωμα, το κεφάλι στητό ψηλά, κυ-

λούν δάκρυα από τα μάτια του μα η φωνή του σταθερή, καθαρή, δυνατή]: 

 

Πιστεύω στους Θεούς της Ελλάδος 

Πιστεύω στην Πατρίδα 

Πιστεύω στο Αίμα 

Πιστεύω στο Έθνος μας 

Στην Ιστορία μας 

Είμαι καλός γιος 

Θα γίνω καλός πατέρας. 

Είμαι έτοιμος να πεθάνω για τον λαό 

Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. 

 

[Σηκώνεται· μιλάει με αγωνία:] Συναγωνιστή, έλα κοντά μου. 

 

Ερευνήτρια [ο στρατιωτάκος κάνει να σηκωθεί, η Ερευνήτρια του αδρά-

χνει ξανά το πρόσωπο με τα δύο χέρια και τον ξαναφιλάει καυτερά, εκείνος 

βογγά μες στο στόμα της, ασπαίρει, κυματίζει, μένει στη θέση του πάνω στα 

γόνατά μου]: 

Στρατιώτη, μείνε στην αγκαλιά μου. Βλέπεις Βαγγέλη το νόημα, μπορούμε 

εγώ, ο Λε, ο γιατρός, η γυναίκα του, να σου πάρουμε τους στρατιώτες σου. 

Δεν έχεις τρόπο να τους κρατήσεις γιατί δεν είσαι ελεύθερος, δεν έχεις το 

ακαταλόγιστο της ελευθέριας να σε κινεί. Είσαι υποταγμένος στον θάνατο. 

Το παλληκάρι σ’ αγαπάει, σε πιστεύει τυφλά, θα έκανε οτιδήποτε θα του ζη-

τούσες, σου φωνάζει πάντα ζήτω. Κι όμως μπορώ με μια κίνηση να τον κάνω 

ό,τι θέλω. Γιατί εμείς οι ελεύθεροι άνθρωποι δεν έχουμε ηθικά όρια, γελούμε 

με τις νευρώσεις μας, καυλώνουμε με τις ήττες μας. Ενώ εσάς τους φασίστες, 

όπως και τους αριστερούληδες διανοούμενους και τους ψευτοαντιεξουσιαστές 

χούλιγκανς, η κοινωνική ψυχοπάθεια σας καταβάλλει. 

Βαγγέλης: Συναγων… Γιάννη… 

Ερευνήτρια: Α, Γιάννης λέγεται; Γιάννη, το κορμί σου μυρίζει όμορφα. 

[Τον σφίγγω, με το άλλο χέρι του χαϊδεύω τα μάγουλα, τα σγουρά κατάμαυ-

ρα μαλλιά.]: Χαχα! Τι γλυκό! Πες στρατιωτάκο, φώναξε: «Αρχηγέ, με παίρνουν 

από σένα, με κλέβουν!» Χα χα! 

[Τον σηκώνω από την αγκαλιά μου, σηκώνομαι κι η ίδια, είναι σαν νευρό-

σπαστο, τον σπρώχνω βίαια προς τον Βαγγέλη, εκείνος τρέχει στον αρχηγό 

του προσπαθεί να τον αγκαλιάσει. Ο Βαγγέλης τον απωθεί.] 

 Στρατιωτάκος: Βαγγέλη, μην ακούς αυτήν τη μάγισσα. Είμαι πιστός σου. 

Πειθαρχημένος. Στρατιώτης σου. Θα σκοτώσω για σένα. 
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Ερευνήτρια [σφυριχτά, ακούγομαι όντως σαν μάγισσα σε καρτούν]: Α, ναι; 

Μην έρθω προς τα κει μικρέ, γιατί… 

[Ο Γιάννης πανικοβάλλεται, κρύβεται πίσω από τον Βαγγέλη.] 

Στρατιωτάκος: Βαγγέλη, σκότωσέ τη τη μάγισσα! Σκότωσέ τη! 

[Φτιάχνοντας το σκισμένο ρούχο, σκάω στα γέλια. Πλησιάζω, πιάνω απαλά 

τα χέρια του Γιάννη. Δεν αντιστέκεται καθόλου. Τα φιλώ, τον τραβάω από το 

μπράτσο, τον σπρώχνω βάναυσα στον μισοδιαλυμένο καναπέ, όπου πέφτει 

κακήν-κακώς και αμέσως παίρνει μια στάση εμβρύου, χώνοντας το πρόσωπο 

στα μπράτσα του. Ο Βαγγέλης στο μεταξύ μένει όρθιος στη μέση του δωμα-

τίου, μες σε αβουλία.] 

 

 

Brotherhood 
 

Ερευνήτρια: Να λοιπόν που περνάμε καλά απόψε. Μια ζωή ήσουν όλο πόζα 

ρε Βαγγέλη, δεν την αντέχω την πόζα. Ο Λε δεν ήταν ποτέ ποζέρι, ό,τι έδειχνε 

ήταν. Δεν πίστευε ποτέ σε τίποτα σταθερό. Έδινε πάντα παράσταση μέχρι αί-

ματος, μέχρι λιποθυμίας και δικής του και δικής μου για κάθε τι ανόητο ή κακό, 

και μετά γελούσε και το ξεχνάγαμε. Όμως, στο μεταξύ, αυτό το ανόητο και 

κακό το είχαμε ζήσει. Ήταν πια παρελθόν μας. Γι’ αυτά τα καραγκιοζηλίκια 

τον αγάπησα. 

Εσύ ήσουν πάντα σοβαρός. Πώς να σε πιστέψω. Μια σοβαρή νέα γυναίκα 

δεν μπορεί να ερωτευτεί έναν σοβαρό νέο άνδρα, μπορεί μόνο να τον πα-

ντρευτεί. Αν μάλιστα διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία. Έχεις επαρκή πε-

ριουσιακά στοιχεία; 

Βαγγέλης [Κάθεται στο τραπέζι, φαίνεται τώρα αρκετά ήρεμος]: Όχι. 

Ερευνήτρια [στο παλληκάρι στον καναπέ]: Εσύ, στρατιωτάκι, έχεις επαρκή 

περιουσιακά στοιχεία; 

Στρατιωτάκος [παραμένει ασάλευτος στη στάση του εμβρύου, με το πρό-

σωπο κρυμμένο μες στην αγκαλιά του]: Ναι. 

Ερευνήτρια: Α, να! Βαγγέλη, ο υπαρχηγός σου είναι ό,τι πρέπει. Γενναίος, 

όμορφος, υπάκουος και εύπορος. Γι’ αυτό τον διάλεξες; 

Βαγγέλης: Ναι. 

Ερευνήτρια: Α, τι συγκινητικό. Και τι μαλακία: Πίστη μεταξύ των μελών 

μιας αγέλης αρσενικών, brotherhood! 

Βαγγέλης: Είσαι αηδιαστική. Δεν πρέπει να μιλάς έτσι. 

Ερευνήτρια: Πάντα πίστευα ότι είσαι ένα κτήνος. Τώρα δεν σε αναγνω-

ρίζω. Δεν είσαι το κτήνος που νόμιζα πως ξέρω, μα κάτι χειρότερο. 

Βαγγέλης: Ευχαριστώ. 

Ερευνήτρια [σηκώνεται, πάει στον καναπέ και χαϊδεύει τα μαλλιά στον στρα-

τιωτάκο. Τον πιάνει από το μπράτσο γλυκά, τον σηκώνει]: Πήγαινε σπίτι σου, 

δεν έχεις δουλειά εδώ. 
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[Εκείνος σηκώνεται, πάει μέχρι την πόρτα και στέκει εκεί, περιμένει ένα 

νεύμα του αρχηγού του. Η Ερευνήτρια κάθεται στο τραπέζι βάζει τσίπουρο 

στο ποτήρι του στρατιωτάκου και το υψώνει, βάζει και στον Βαγγέλη, πίνει.] 

Τώρα μπορώ να πιω μαζί σου ένα ποτηράκι, Βαγγέλη. Γιατί τώρα γνωρι-

στήκαμε καλά. [Πίνει κι ο Βαγγέλης αμίλητα με βλέμμα κατεβασμένο.] Βλέπεις, 

Βαγγέλη, πόσο απλά είναι τα πράγματα. Οι σχέσεις. Όσο επιθυμεί κανείς τό-

σο φοβάται. Κι όσο περισσότερο φοβάται, τόσο η επιθυμία γίνεται ισχυρότερη. 

Και άμα δεν ικανοποιηθεί, ξεχειλίζει από απροσδόκητες μεριές. Συχνά από 

πολύ ανεπιθύμητες. Αυτό το έμαθα στο Αρχοντικό, στο περιβάλλον του, στις 

βιβλιοθήκες του με τον Λε… Συγγνώμη, Λε το λέω το μικρό, το έχω συνηθίσει 

και τώρα μου ξεφεύγει. 

Βαγγέλης: Το ξέρω πως τον λες Λε, το είχα κρυφακούσει. Ζήλευα πολύ. 

Ερευνήτρια: Α, ναι. Ζήλεια. Είναι πολύ τιμητικό αίσθημα των αντρών για 

μια γυναίκα. Όλες θέλουμε να μας ζηλεύουν οι εραστές μας. Και να ζηλεύουν 

τους άνδρες μας τα άλλα αρσενικά.  

Στρατιωτάκος [εφόσον κανείς πια δεν του δίνει σημασία, αποφασίζει και 

βγαίνει από την πόρτα λέγοντας]: Γεια, αρχηγέ. 

 

 

Κάποιο λάθος υπάρχει σε όλους μας 
 

Βαγγέλης [ήρεμα]: Τι νομίζεις πως έκανες; Πως μου τον πήρες; Τώρα θα 

είναι πιο πιστός στρατιώτης μου, θα βοηθάει την υποταγή του η ενοχή. Έτσι 

είμαστε εμείς οι πολεμιστές, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν ομάδα 

αλλιώς. Χρειαζόμαστε άγρια συναισθήματα. Βαθιά πίστη. Βαθιά αγάπη. Ε-

νοχή. Ντροπή. 

Ερευνήτρια: Με έχεις απελπίσει. Πρώτη φορά σε καταλαβαίνω μετά τόσα 

χρόνια, το ομολογώ. Είσαι βαθύτερα χαλασμένος απ’ ό,τι πίστευα. Ο για-

τρός, αντί να σε επιδιορθώσει, σε κατέστρεψε εντελώς. Και οι θεωρίες σου 

για τον Ελληνισμό είναι εντελώς εσφαλμένες, ιστορικά, φιλοσοφικά, κοινω-

νιολογικά και πολιτικά. Είτε σου τις δίδαξε ο γιατρός είτε όχι. 

Βαγγέλης: Ευχαριστώ. Δεν περίμενα τίποτα άλλο από σένα. 

Ερευνήτρια: Έχουμε ξεφύγει πολύ από τη δουλειά μας. Ας αυτοκυριαρχη-

θούμε. Ας ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας. Ώστε ήσουν με τους χωριανούς που 

κατέστρεψαν το σπίτι του Λεωνίδα. Συμμετείχες με χαρά; 

Βαγγέλης: Όχι. Με κάτι σαν μεθύσι, μα στενοχωριόμουν. Ξέρω τι σήμαι-

ναν όλ’ αυτά που χαλούσαμε. Έσπασα ένα χρυσοποίκιλτο σπαθί που είχε ένα 

ταμπελάκι, «Λάφυρο από τα όπλα των Τούρκων στα Δερβενάκια»· ήταν σαν 

να έσπαγε η καρδιά μου. Αλλά είχαμε υποχρέωση να κατάστρεψουμε την 

Ιστορία μας όπως ήταν έτσι εκεί, μέσα στα χέρια του γιατρού και της γυναίκας 

του: Πανέμορφη και νεκρή. Ώστε να γεννηθεί κάτι νέο. Τι άλλο να πω. 

Ερευνήτρια Πράγματι, τίποτα. [Η Ερευνήτρια σηκώνεται και βαδίζει προς 

την έξοδο.] Ευχαριστώ γι’ αυτήν τη συνέντευξη. 
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[Όταν η Ερευνήτρια έχει βγει στον δρόμο, εμφανίζεται πίσω της στην 

πόρτα του ημιυπόγειου ο Βαγγέλης.] 

Βαγγέλης: Εγώ ευχαριστώ. Ούτε εγώ σε ήξερα ως τώρα, όπως πράγματι 

είσαι. Δεν σε αγαπώ πια, με γιάτρεψες με το τσεκούρι. Τώρα καταλαβαίνω 

γιατί ερωτεύτηκες αυτόν τον τιποτένιο. Κάποτε ίσως σε ξανασκεφτώ με αγά-

πη και να ξαναπροσπαθήσω να σε κερδίσω, αλλά τώρα σε σιχαίνομαι. 

[Η Ερευνήτρια δεν έχει να πει τίποτα. Μισεί τον Βαγγέλη. Όμως άξαφνα 

συλλαμβάνει τον εαυτό της να πονάει καφτερά που δεν την αγαπά πια.] 
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Ο καθηγητής 
 

 

[Η συνέντευξη παίρνεται βράδυ στο γραφείο του καθηγητή (ή δίνεται, ανάλογα 

με το πώς και γιατί διαμορφώνεται ή μετατοπίζεται η υποκειμενικότητα του 

δρώντος προσώπου, ποιος είναι ο αφηγητής και ποια η λειτουργία του σε σχέ-ση 

με την υπό εξέταση ιστορία, από τη μια μεριά η ερωτώσα ως συντονιστής του 

υλικού, ως Ερευνήτρια και διαχειρίστρια του πρωτογενούς σώματος των α-

ποδείξεων και των απαντήσεων, ως ηθική —ναι, ηθική— διαμεσολαβητής ανά-

μεσα στην επιστήμη και στην πραγματικότητα, ή από την άλλη ο καθηγητής 

ως εισηγητής της μελέτης μα και τελικός κριτής της, που θα απόφασίσει για 

την αλήθειά της, την επιστημονικότητά της, την επάρκεια και τη βιωσιμότητά 

της στο πλαίσιο του σώματος της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας). 

Ο καθηγητής: Γύρω στα 65, ψηλός, παχουλός, ροδαλός με πυκνά, άσπρα 

μαλλιά μάλλον πρώην ξανθά, αρκετά μακριά. Μάτια ξέθωρα κυριαρχικά, βι-

ώνουν το καθετί γύρω, όμως όχι γαλήνια. 

Η συνέντευξη βιντεοσκοπείται με δύο κάμερες εκ των οποίων η μια ζου-

μάρει στο πρόσωπο του καθηγητή και η άλλη στης Ερευνήτριας, και από το 

κινητό της Ερευνήτριας, το οποίο παίρνει και τους δύο από απόσταση με ε-

παρκές κάδρο τριγύρω τους. Το τελευταίο έχει να κάνει με μια νέα υστεροβου-

λία της Ερευνήτριας: Αφότου διαπίστωσε το τεχνικά ατυχέστατο μα καλλιτεχνικά 

ενδιαφέρον αποτέλεσμα της κρυφής βιντεοσκόπησης μέσω κινητού της συνο-

μιλίας με τον γιατρό, σκέφτηκε ότι αργότερα θα μπορούσε να βγει μια ταινία 

με όλες αυτές τις βιντεοσκοπήσεις, κι ότι η κακή λήψη μέσω κινητού θα μπο-

ρούσε, τελείως αποσπασματικά κι όχι ως γενικό ύφος, να συνεισφέρει θετικά 

στο μοντάζ.] 

 

 

Συμπλοκή Ανθρωπολογίας και ζωής 
 

Ερευνήτρια: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ για την ανάθεση αυτής της 

εργασίας. Αλλά, όπως μάλλον θα συμφωνήσετε κι εσείς —εάν είδατε το ως 

τώρα βιντεοσκοπημένο υλικό—, θα πρέπει να παραιτηθώ ή να διακινδυνεύσω 

την εκ των προτέρων απόρριψή της, κι από σας κι από την επιτροπή. Επιθυ-

μούσα την εργασία μου κάπως ρηξικέλευθη ως προς τη δομή. Όμως, σας 

διαβεβαιώ, δεν περίμενα ότι θα ξέφευγε από την εποπτεία μου. 

Καθηγητής: Όντως, ξέφυγε από την εποπτεία σας. 

Ερευνήτρια: Ο κύριος λόγος είναι η άμεση εμπλοκή μου στην ιστορία. Δεν 

κατόρθωσα να αποστασιοποιηθώ. Πίστεψα ότι θα προέκυπτε μια καινοτομία. 
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Στην πραγματικότητα όχι μόνο προέκυψε χάος, μα και η ίδια η εργασία μου 

επηρεάζει πια σοβαρά την εξέλιξη της ιστορίας. Οι πρωταγωνιστές, μέσω των 

συνεντεύξεων που μου παραχωρούν, των παρεμβάσεών μου, της ίδιας της πα-

ρουσίας μου, σκέφτονται πλέον, αποφασίζουν και πράττουν με πολύ διαφο-

ρετικό τρόπο παρ’ ότι εάν δεν θα υπήρχε το έργο μου. Έτσι, τώρα, η ίδια η 

δουλειά μου είναι ένας από τους γενεσιουργούς παράγοντες των γεγονότων. 

Καθηγητής: Πράγματι. Η εργασία σας θα μπορούσε εκ των προτέρων να 

θεωρηθεί αποτυχημένη… Θα πιείτε ένα καφεδάκι; κανένα αναψυκτικό; 

[Η Ερευνήτρια στενοχωριέται που ο καθηγητής συμφωνεί μαζί της, που θε-

ωρεί κι αυτός τη δουλειά της αποτυχημένη. Είχε προσχεδιάσει να τον προκα-

ταλάβει με αρνητική αυτοθεώρηση ώστε να εκμαιεύσει τα νενομισμένα: «Μα 

όχι… τι λέτε… Η εργασία σας είναι εξαιρετική…» Η Ερευνήτρια κατά βάθος 

θέλει να ακούει καλά λόγια για τη μορφή της, καλά για την προσωπικότητά 

της, τη μικρή ιστορία της ως άνθρωπος και γυναίκα.] 

Ερευνήτρια: Έναν καφέ βαρύ σκέτο θα τον έπινα. Λυπάμαι που απογοη-

τευτήκατε. Ή, μάλλον, δεν λυπάμαι καθόλου. Αλλιώς περίμενα την επιστήμη 

της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Δεν ήθελα να σπουδάσω καμιά επιστήμη, ούτε 

φυσικά Ανθρωπολογία. Ονειρευόμουν να κάνω ταινίες, αλλά στην Ελλάδα δεν 

μπορεί να σπουδάσει ένα παιδί κάτι τέτοιο — τουλάχιστον επαρκώς και δω-

ρεάν. Μεγάλωσα μελετώντας λαμπρά αρχέτυπα. Μεταξύ άλλων και τη νεανική 

εργασία σας για τους νομάδες της Ελλάδας, Βλάχους και Σαρακατσάνους… Δεν 

σας το λέω για να σας κολακέψω, αλλά… 

Καθηγητής: Δεν περιμένω από σας κολακείες. [Παίρνει εσωτερικό τηλέ-

φωνο για καφέ.] Άλλωστε σκέτο ελληνικό και βαρύ δεν πίνουν οι ανθρωπο-

λόγοι. Τον πίνουν έτσι οι μάγκες αμφοτέρων των φύλων και οι διαβητικοί. 

Από σας περίμενα μια σαχλαμάρα δουλειά, το ομολογώ. Οι αναρχικοί κι οι 

αριστεριστές φοιτητές σαν εσάς, παράγουν μόνο σαχλαμάρες. Καλούτσικα 

πράματα στα ελληνικά πανεπιστήμια, στην Κοινωνική Ανθρωπολογία εννοώ, 

παράγουν συνήθως ντροπαλά κορίτσια και αγόρια, και μερικοί γκέι. Οι 

αναρχικοί και οι αριστεριστές νέοι είναι αδιάντροποι και επιθετικοί, όπως κι 

οι φασίστες. Δεν μπορεί να παραχθεί καλή Ανθρωπολογία δίχως αγάπη 

απέναντι στο υλικό και δίχως αιδημοσύνη απέναντι στον άνθρωπο. 

Τώρα πρέπει να ρωτήσω: Σας παρέσυρε το θέμα, εννοώ η ανθρώπινη α-

φήγηση, συμπεριλαμβανομένου και του πέους του εραστή σας; Ή είστε μια 

καλλιτέχνις και λειτουργείτε απλά με το ένστικτο; Και στις δύο περιπτώσεις 

η αποτυχία της εργασίας σας είναι προφανής. 

[Η Ερευνήτρια τα χάνει. Ο καθηγητής φημίζεται ως κακός και μούτρο. 

Κόβει όλους τους αληθινά καλούς φοιτητές και επιβραβεύει βλίτα και μα-

λάκες σπασικλάκια. Η Ερευνήτρια τον είχε συμπαθήσει για τις παραδόσεις 

του: Δεν μιλά καθόλου για ό,τι θεωρείται σήμερα πολιτικά κι επιστημονικά 

ορθή Κοινωνική Ανθρωπολογία. Μιλά για λογοτεχνία και για ζωή περιθωρια-

κών ομάδων κάθε εποχής και του σήμερα: Νομάδων, φυλών της φύσης, 

λούμπεν νέων, δολοφόνων, αιμομικτών, παιδεραστών, ηρώων επιστημονικής 
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φαντασίας, λογοτεχνίας τρόμου και ηρώων κόμικς. Όλους αυτούς δεν τους 

αγιοποιεί, ούτε τους καταδικάζει ορθοπολιτικά, ούτε τους εξιδανικεύει όπως 

πολλοί συνάδελφοί του. Άλλοτε τους ψάχνει με το νυστέρι, άλλοτε τους δο-

λοφονεί. Ο λόγος του από το έδρανο δεν είναι ποτέ ζουμερός ή γοητευτικός. 

Είναι ξηρός, υπερβολικά λεπτομερής· επίσης, εμπαθής κατά των αντιπάλων του. 

Στις προσωπικές του επαφές με τους φοιτητές, όπως τώρα με την Ερευ-

νήτρια, ο λόγος του είναι ειρωνικός και καταπελτικός. Αλλά η Ερευνήτρια τον 

θεωρούσε εξαρχής πιο καλλιτέχνη απ’ ό,τι πια αποδεικνυόταν, γι’ αυτό του 

είχε μιλήσει για τα πρωτοφανή γεγονότα στο χωριό και είχε δεχτεί την πρό-

τασή του για την εργασία τούτη.] 

 

 

Συμπλοκή Ανθρωπολογίας και προσωπικών κλίσεων 
 

Ερευνήτρια: Είναι δύσκολο μια σαν εμένα να πιστέψει σε έναν δάσκαλο 

σαν εσάς. Το κύριο προσόν σας, για μένα, είναι ότι σας μισεί ολόκληρη η σύ-

γκλητος των καθηγητών και όσοι φοιτητές είναι δημοφιλείς μεταξύ των συνα-

δέλφων τους. 

Καθηγητής: Ευχαριστώ. Με ικανοποιούν οι αποφάνσεις σας. Με θεωρείτε 

ερωτεύσιμο; Εννοώ, εσείς θα με ερωτευόσασταν υπό κατάλληλες συνθήκες; 

Ερευνήτρια: Σε καμιά περίπτωση. Δεν είσαστε νέος, ούτε όμορφος, ούτε 

καλός. 

Καθηγητής: [με αληθινή ανακούφιση]: Αχ, ευχαριστώ. Μισούσα πάντα τις 

όμορφες φοιτητριούλες που με ερωτεύονταν. Τους στριμμένους καθηγητές 

πάντα τους ερωτεύονται οι ωραίες φοιτήτριες. Δεν έγινα στριμμένος γι’ αυτό, 

είχα άλλους λόγους, σοβαρότερους. Ερωτεύεστε πάντα νεαρούληδες, όμορφους 

και καλούς; Σαν τον εραστή σας; 

Ερευνήτρια: Φυσικά. Αυτή είναι η αποστολή του έρωτα, άλλωστε. Έτσι 

δεν είναι; 

Καθηγητής: Και τον Αρίστο; 

Ερευνήτρια: Θα μπορούσα να ερωτευτώ και τον Αρίστο. Φροντίζει όσους 

αγαπά, θα πέθαινε γι’ αυτούς, τι άλλο να ζητήσεις από έναν άνδρα; Τον Λε 

τον φρόντισε, τον προστάτευε μια ολόκληρη ζωή… τον προστάτευε σε βά-

θος, όχι στο περιτύλιγμα των γεγονότων. Ίσως τον βασάνιζε για την πλάκα 

τους, και των δύο την πλάκα: Ο Λε δεν είναι και πολύ προφανής. Όσο για 

καλός ο Αρίστος, εντάξει… Νομίζω ότι δεν είναι κακό παιδί. Τον διέστρεψε η 

φτώχια και ο παππούς του. Αυτά τα έμαθα τώρα, δεν τα ήξερα πριν. Τα έμαθα 

από τους ίδιους, Αρίστο και Λεωνίδα. Αλλά και από τον γιατρό, τη γυναίκα 

του, τον Βαγγέλη, την Πόλη ολόκληρη. Έμαθα να βλέπω και ν’ ακούω. 

Οπωσδήποτε, ένα διεστραμμένο άτομο σαν τον Αρίστο, πάντα διασώζει 

την παιδική αθωότητά του περισσότερο απ’ ό,τι οι καλοί. Τούτο το τελευταίο 

που είπα… νομίζω τώρα που το σκέφτομαι… ότι είναι κι εσάς το άλλοθί σας. 

Καθηγητής: Με κρίνεις, νεαρή μου; Εκεί που πρέπει εγώ να σε κρίνω; 
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Ερευνήτρια: Ναι. Είμαι η Ερευνήτρια, η συγγραφέας της μελέτης. Η κοι-

νωνία και τα μέλη που τη συγκροτούν είναι το πεδίο μου. Ερμηνεύω τα πάντα. 

Διαπλάθω τα πάντα μέσω της επιστήμης που εσείς με διδάξατε. Είστε ο δά-

σκαλός μου, είμαι καλή μαθήτριά σας και τώρα έχετε γίνει το αντικείμενό 

μου. Μπορείτε να με κόψετε. Μα όχι να με σταματήσετε. 

[Ο καθηγητής σκέφτεται. Η Ερευνήτρια αναρωτιέται αν ο καθηγητής έχει 

προσχεδιάσει τα πάντα, την ίδια τη γαλήνια, σιγανόφωνη επιθετικότητά του, 

την απαρέσκειά του, τις απαντήσεις της φοιτήτριάς του και τις πιθανές αντι-

δράσεις της. Αναρωτιέται αν ο καθηγητής της είναι Καραγκιόζης ή Χατζηα-

βάτης.] 

Καθηγητής: Τι φρίκη η ομορφιά κι η νιότη, τι καταδίκη! Τα γεγονότα, αυτά 

που μου διηγηθήκατε εν θερμώ την πρώτη φορά, ήταν για μένα συνταρακτι-

κά. Δεν σας θεώρησα ικανή να τα κάνετε επιστημή, γιατί είστε πολύ όμορφη. 

Όμορφα κορίτσια πρέπει να παντρεύονται με δυνατά αγόρια και να κάνουν 

όμορφα και γερά παιδιά. Δεν βλέπω άλλη ανθρωπολογική σκοπιμότητα στην 

ομορφιά. Η Κοινωνική Ανθρωπολογία μπορεί να περιγραφεί ως μια βιολογία 

των ανθρώπινων κανονικοτήτων ιδωμένη από τη σκοπιά όχι της Ιστορίας, 

αλλά των εκλογικευμένων μύθων. Κι αυτό που συνέβη στη μικρή σας κωμόπολη 

είναι υποδειγματικό. Σχεδόν φαντασιακό. Θα μπορούσα τώρα να αναθέσω τη 

μελέτη των γεγονότων της πόλης σας σε άλλον φοιτητή, καταγόμενον από 

διαφορετική περιοχή της χώρας. Θα ήταν πιο αντικειμενικός. 

Ερευνήτρια: Ποτέ! Θα τον έκανα τουλούμι στο ξύλο. 

Καθηγητής: Σωστά. Εξαιτίας της εργασίας σας, αισθάνομαι τώρα γέρος, 

ανόητος, αποτυχημένος. Δεν έχω κάνει τίποτε στη ζωή μου, παρεχτός εκείνη 

τη νεανική εργασία που σας συνάρπασε, για τους νομάδες της Ελλάδας. Ή-

μουν παιδί τότε, ο παππούς μου ήταν Βλάχος, κι η γιαγιά μου Σαρακατσάνα. 

Κλέφτηκαν, κι οι φάρες και των δύο τούς καταδίωξαν, θέλαν να τους σκοτώ-

σουν. Υπήρχε πολλή απέχθεια, πολύ μίσος ανάμεσα στις δυο ημινομαδικές 

φυλές. Ήταν απλά ανταγωνιστικές στις βοσκές, στους τόπους, κατά τα άλλα 

δεν τους ξεχώριζες μεταξύ τους. Οι Σαρακατσάνοι: Ίσως η πιο γνήσια ελληνική 

φυλή μαζί με τους Σφακιανούς και τους Καραγκούνηδες, απ’ ευθείας απόγονοι 

και οι τρεις αρχαίων ελληνικών φύλων. Οι Βλάχοι: Από τις πιο γνήσιες κελτι-

κές φυλές της Ευρώπης. Και οι δύο φυλές: Οι πιο αγνές νεοελληνικές. 

Πήγα στα βουνά, όλα αυτά ήταν τότε ζωντανά, δεν υπήρχαν δρόμοι στις 

ορεινές περιοχές, κουβαλούσα με τα μουλάρια στους μεν τη γιαγιά μου με 

τον παππού μου, στους δε τον παππού μου με τη γιαγιά μου για να με εμπι-

στευθούν. Τα καημένα τα γερόντια… Έκλαιγαν από χαρά που ξαναγύριζαν 

στα βουνά της εφηβείας τους, στις υψηλές βοσκές… Ως που πέθαναν δεν ξα-

ναμίλησαν σοβαρά για τίποτε άλλο παρά γι’ αυτήν τη Μεγάλη Επιστροφή. 

Έκτοτε έγινα καθηγητής και δεν έκανα τίποτε άλλο. 

Ερευνήτρια [τον λυπάται]: Αυτό ήταν αρκετό. 

Καθηγητής [έντονα, σχεδόν φωναχτά]: Δεν ήταν αρκετό. Το πανεπιστήμιο 

με σκότωσε. Αυτοκτόνησα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά που τα αγαπώ, 
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δεν σας μοιάζουν, δεν μου μοιάζουν. Είναι ψυχρά σαν πέτρες και ανόητα σαν 

σκύλοι. [κρύβει το πρόσωπο στα χέρια για λίγη ώρα, που είναι αρκετά λίγη 

ώστε να μη βαρεθεί η Ερευνήτρια. Μετά ξεκρύβεται, είναι ήρεμος, σχεδόν γη-

θόσυνος. Λέει]: Η γενιά σας είναι σαν όλους τους χυδαίους νέους κάθε εποχής 

κάθε γενιάς. Δεν είσαστε μοναδικοί και πρωτότυποι. Και στην εποχή της νιότης 

μου υπήρχε πάμπολλη χυδαιότητα στη νεολαία. Αυτή η διαχρονικότητα δεν 

σας αθωώνει. Ο καφές σας είναι εντάξει; 

Ερευνήτρια: Καλός. 

Καθηγητής: Έχω μαλώσει για τον καφέ. Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ, δεν 

είναι πρέπον το αλκοόλ σε έναν επιστήμονα. Ο Καντ έπινε μόνο καφέ — πολύ 

καφέ. Είχε δηλητηριάσει τον οργανισμό του με την καφεΐνη. Το ξέρατε; Αγά-

πησα πολύ τον Καντ σαν έφηβος. Είχα μια τάση προς τον διανοητικό ολοκλη-

ρωτισμό. Μετά συμβιβάστηκα και θεώρησα τον τρομερό Ιμμάνουελ ως αυτό που 

είναι: Πανευφυή αυταπατώμενο που παράγει τέλεια και ψευδή λειτουργικά 

μοντέλα. Μα μου έμεινε η μανία για τον καλό καφέ. Έχετε μελετήσει Καντ; 

Ερευνήτρια: Όχι. Δεν μου λέτε επιτέλους τι θα γίνει με τη δουλειά μου; 

Με βρίσατε, με ειρωνευτήκατε, αλλά για την ταμπακιέρα τιποτα. 

Καθηγητής: Τι αγράμματη γενιά γραμματισμένων! Και μάλιστα τώρα που 

σβήνει αυτός ο πολυχιλιετής λαός, ίσως τελειωτικά. Τη δουλειά σας θα τη 

συνεχίσετε. 

Ερευνήτρια: Α, ναι; Πώς έτσι; Αφού τη θεωρείτε κακή επιστήμη. 

Καθηγητής: Κι εσείς; Τη θεωρείτε καλή; 

Ερευνήτρια: Ασχέτως με το τι είπα στην αρχή, τη θεωρώ πολύ καλή. Τη 

μόνη. Ανθρωπολογία με το γιαταγάνι. Μεγάλωσα με γιαταγάνια, είχε στο Αρ-

χοντικό χρυσοκαπνισμένα, όλο πολύτιμα πετράδια και παίζαμε ξιφομαχία με 

τον Λε. Τα τσάκισαν οι χωριανοί. Απλά ήθελα να φανώ υποχωρητική μα και 

να σας κολακέψω. 

Καθηγητής [σχεδόν με μίσος]: Τυχερή εσείς! Εγώ, εγώ, είμαι γιος αστών 

μα εγγονός νομάδων. Ξεφύτρωσα μες από την πλήξη και την κοινωνική βλα-

κεία, ενώ κατάγομαι από ήρωες. Ώστε γιαταγάνι, ε; Είστε πολύ επηρμένη, 

νεαρή μου. 

Ερευνήτρια: Και; τελικά; η εργασία μου; 

 [Ο καθηγητής την κοιτάζει αρκετή ώρα. Κοιτάζει στα μάτια την Ερευνή-

τρια μα σαν να μην τη βλέπει ή σαν να αντικρίζει έναν άνθρωπο δικό του, 

ξένο προς τη φοιτήτριά του. Είναι τώρα πράος.] 

 

 

Εναντίον της προόδου 
 

Καθηγητής: Όκεϊ. Παίζω θέατρο. Όλα αυτά είναι ψέματα. Εννοώ το περι-

τύλιγμα των λόγων μου, όχι την ουσία. Εδώ και χρόνια δεν κάνω έρωτα πια 

καθόλου, κι έτσι τώρα έχω γίνει πιο ήρεμος και πιο κακός. Όποιος κάνει πο-

λύ και καλό έρωτα, γίνεται άθελά του καλός. 
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Πράγματι, η επιτροπή θα φρίξει μπρος στη δουλειά σας. Δεν υπάρχει πε-

ρίπτωση να την εγκρίνει. Έχουν σχεδόν όλοι τα μισά χρόνια από τα δικά μου 

κι όμως είναι ξοφλημένοι γέροι. Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν να γεννήσω 

έναν φοιτητή σαν εσάς, και τώρα που σας γέννησα, ή που μάλλον γεννηθή-

κατε μόνη σας όπως η Αθηνά από το κεφάλι του Δία, διστάζω και λέω ανο-

ησίες. Και βέβαια πρέπει η Ανθρωπολογία να συμπλέκεται με τη ζωή. Και βέβαια 

πρέπει να γίνεται ο προβοκάτορας της ζωής κι ο καταλύτης. 

Όταν ήμουν στην ηλικία σας, σκεφτόμουν σαν εσάς. Δούλευα την ιστορία 

με τους νομάδες, αλλά δεν ήταν το βιβλίο αυτό ο σκοπός μου, όσο κι αν το 

τιμάτε. Ήθελα να μπορούσα να φτιάξω κοινωνία, να είχα τη δύναμη μέσω της 

επιστήμης μου να κρατήσω εκείνους τους ανθρώπους στα βουνά και στις κα-

λύβες τους. Να μην κοιμούνται άνοιξη-καλοκαίρι σε σπίτι, να γερνούν στα τρι-

άντα και να πεθαίνουν όταν πια δεν θα μπορούσαν να σκαρφαλώσουν στις 

ορθοπλαγιές πίσω από τα κοπάδια, στα εξήντα ή εξηνταπέντε. Αυτό ήθελα. 

Ήθελα την οπισθοδρόμηση. Την αντίδραση. Πολέμησα μια ζωή την Αριστερά, 

γιατί επιζητούσε την πρόοδο. Σιχαίνομαι και τον καπιταλισμό, επειδή η ουσία 

του είναι η αδιάκοπη πρόοδος — έστω βαμπιρική, αλλά πρόοδος. Ήθελα να 

φορούν οι άνθρωποι τσαρούχια και φουστανέλα. 

Είδα τα βίντεό σας. Έκλαψα και γέλασα, που έχω χρόνια να τα κάνω και 

τα δύο τούτα. Η ζωή είναι η επιστήμη μας, και το έχουμε ξεχάσει, μισούμε τη 

ζωή. Εσείς κι ο Λε σας, κι οι παππούδες, και ο Αρίστος, κι οι χωριανοί σας: 

Ζείτε. Δεν είναι αυτό το παρόν, ούτε το παρελθόν, είναι η αιωνιότητα. Φτιά-

χνετε ένα γελοίο κι επικίνδυνο επιστημονικό πόνημα, αλλά τι μας νοιάζει; 

Τουλάχιστον είναι αληθινό και επιπλέον θα γελάσουμε με τις φάτσες της επι-

τροπής. Με φοβούνται στη σύγκλητο, γιατί είμαι κακός. Δεν μπορώ να φα-

νταστώ πώς θα εξελιχτεί η κατάσταση στο χωριό σας, όμως ό,τι και να γίνει 

θα είναι καλύτερο από τη νέκρα της κοινωνίας και της επιστήμης μας. Θα 

ήθελα να είχα ασχοληθεί εγώ με αυτή την απίστευτη υπόθεση, όχι στα νιάτα 

μου, μα τώρα. Η δουλειά μας δεν είναι να καταγράφουμε, μα να πολεμάμε με το 

γιαταγάνι. Με ξανανιώνετε. 

Ερευνήτρια [έκπληκτη, γλυκαμένη]: Δεν περίμενα τίποτα από την επιτρο-

πή. Σε σας βασιζόμουν. 

Καθηγητής: Δεν έχω αυταπάτες. Δεν πιστεύω στην αξία των φοιτητών μου. 

Είναι σχεδόν όλοι βλάκες όπως οι γιοι μου, πολιτική ορθότητα, ανορθολογικό-

τητα, πολιτικός μυστικισμός λες και ζούμε στην εποχή πριν τον Διαφωτισμό, 

και δολοφονία των λαών μέσω της παγκοσμιοποιήσης.  

Ερευνήτρια: Αλλά… 

Καθηγητής: Δεν έχει αλλά. Τι να την κάνω την επιστήμη, να τηνε χέσω 

την επιστήμη. Βρισκόμαστε μπρος σε μια καμπή ιστορική που γίνεται χώρος 

και ανθρώπινη σάρκα. Αυτό συνέβη τον 8ο αιώνα π.Χ., την αρχή της χρι-

στιανικής εποχής, την αρχή του Διαφωτισμού. Συνέβη τα πρώτα χρόνια μετά 

τον Α΄Παγκόσμιο πόλεμο, και τώρα πάλι συμβαίνει και η Ιστορία είναι πολύ 

γεννητική, δεν ξέρουμε τι θα ξεπετάξει. Εσείς, τα όμορφα κι έξυπνα πιτσιρίκια, 
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είσαστε τα υποκείμενα και τα αντικείμενα της μεταβολής. Ίσως σκοτωθείτε, 

ίσως σκοτώσετε. Πρέπει να διαλέξετε, όπως κάνουν πάντα οι νέοι στις επο-

χές της μεγάλης καμπής: Ασκήμια ή ομορφιά; ανασφάλεια ή καταστροφή; 

εγκατάσταση ή οδοιπορία; σκύλος ή αλεπού; Γονατίζω κι εύχομαι να διαλέ-

ξετε την ομορφιά, την ανασφάλεια, την οδοιπορία και την αλεπού. Οι σκύλοι 

είναι πολύ πιστοί, με αηδιάζουν. Είμαι υπέρ της δυσπιστίας. 

Μην αφήνεις τον Λε μόνο με τον Αρίστο. Τα αγόρια παρεκτρέπονται άμα είναι 

μόνα μεταξύ τους. Κάνε το μικρό του Αρχοντικού σκλάβο του έρωτά σου. 

Ερευνήτρια: Νομίζω πως υπερβάλλετε. Μου φαίνεται παράξενο ότι πίνετε 

μόνο καφέ. Θα στοιχημάτιζα ότι το τσούζετε. 

Καθηγητής: Αλίμονο, δεν το τσούζω. Είμαι εδώ και μισό αιώνα ξενέρωτος. 

Γι’ αυτό μπορώ να απολαμβάνω την κακία μου. 

Ερευνήτρια: Δεν είστε τόσο κακός όσο ελπίζετε. 

Καθηγητής: Είμαι χειρότερος απ’ ό,τι θες. Αυτά τα γεγονότα του χωριού 

σου, κανονικά δεν μπορεί να συμβαίνουν. Και μάλιστα τώρα, που ο ελληνι-

κός λαός υφίσταται τρομακτικό πόλεμο, κι απ’ έξω κι από τα μέσα, κι από 

δικούς κι από ξένους. Το ότι τούτα τα γεγονότα συμβαίνουν τώρα, στη μικρή 

σου κωμόπολη, δείχνει ότι ο Νίτσε είχε τελικά δίκιο εναντίον όλων, κι ότι κά-

θε Ιστορία είναι ανεπίκαιρη. Αλίμονο, δεν μπορώ να είμαι πάλι είκοσι χρονώ, 

τότε που κοιμόμουν στις καλύβες των Βλάχων και των Σαρακατσάνων στα 

2.000 μέτρα υψόμετρο και μελετούσα τον προαιώνιο πόλεμό τους. Γι’ αυτό 

θέλω να σε χρησιμοποιώ σαν πολεμιστή μου για να πράξω ό,τι δεν μπορούσα 

τότε και ποτέ στη ζωή μου. Στα βουνά, το ήξερα: Ήμουν αδύναμος. Ένα ξε-

φυσίδι μπρος στους άντρες, τις γυναίκες, κι ακόμα μπρος στα ξανθά παιδά-

κια. Έβλεπα πως η φύση είναι ανελέητη, κι ο ουρανός γαλάζιος, κι η γη κόκ-

κινη και μαύρη. Κι έτσι απέτυχα, έγραψα ένα βιβλίο που κανείς δεν διαβάζει 

και κανείς δεν θυμάται. 

Ερευνήτρια: Το διάβασα εγώ και το θαύμασα. Κι ο Λε. Αυτός μου το υπέ-

δειξε. Οι γονείς του το εκτιμούν πολύ. 

Καθηγητής: Κοτζαμπάσηδες κι όμορφα τσουλάκια, σερνικά και θηλυκά: 

Οι μοναδικοί αναγνώστες μου… Τι καταδίκη! 

Ερευνήτρια: Ελάτε! Αφού σας αρέσει που σας διαβάζουμε τέτοιοι τύποι. 

Καθηγητής: Δεν μου αρέσει. Μου αρέσουν οι χωρικοί, οι μέσοι αστοί και 

οι παρθενικοί νέοι. Απλά, θέλω να εκδικηθώ. 

Ερευνήτρια: Η παρθενία είναι μια κατάκτηση, όχι μια ιδιότητα, κι αυτό 

εσείς μας το διδάξατε. Όσο για τους αστούς, έχετε απόδείξει στα βιβλία σας 

ότι τέτοιο φρούτο δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Γι’ αυτό σας μισούν δεξιοί 

κι αριστεροί. 

Καθηγητής: Δεν μπορώ να έρθω στο χωριό σου να δω με τα ίδια μου τα 

μάτια τα γεγονότα. Που τόσο τα περίμενα. Είμαι τελειωμένος ως επιστήμο-

νας. Μπορώ μόνο να σε διαφθείρω ώστε να γίνεις αποτελεσματικότερη. 

Ερευνήτρια: Έχω ήδη διαφθαρεί βαθιά και τελειωτικά. Είναι ο αέρας της 

μικρής μου πόλης και του Αρχοντικού. Εσείς όμως, πιστέψτε με, ήσασταν ο 
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καταλύτης. Η σοφία σας είναι βεβαίως αξιοκατάκριτη. Όμως δίχως το νεα-

νικό σας έργο, εκείνη την ανθρωπολογία των νομάδων παππούδων μας, και 

δίχως την αντιδημοφιλή στους φοιτητές διδασκαλία σας, δεν θα μπορούσα 

να προχωρήσω. Σας ευχαριστώ γι’ αυτήν τη συνέντευξη. 

Καθηγητής: Παρακαλώ. Τι να κάνει ένας άνθρωπος. Είναι σε μια φυλακή. 

Και δεν μπορεί να σκάψει λαγούμι να το σκάσει, παρά μόνο μες από τη σκέ-

ψη των ελεύθερων ανθρώπων. 

Ερευνήτρια: Θεέ μου! Τι διανοουμενίστικο, κύριε καθηγητά! 

Καθηγητής [κρυφογελώντας]: Μην παίρνεις θάρρος, χυδαία φοιτητριούλα. 

Είμαι πάντα ο δάσκαλός σου. Άντε στον εραστή σου τώρα.  
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Ηρώ 
 

 

[Η τοποθέτηση. Γιατί αυτή η μελέτη. Προσωπική θέαση της Ερευνήτριας και ε-

μπλοκή της στα γεγονότα. Τόπος: Το σπίτι της Ερευνήτριας στην Κυψέλη. Μια 

κάμερα την παίρνει ζουμαρισμένη στο πρόσωπο από το αριστερό πλάι σε πλή-

ρες προφίλ. Η Ερευνήτρια άλλοτε διαβάζει από σημειώσεις της κι άλλοτε μιλά 

ζωντανά. Κάνει αρκετές φορές διακοπές. Πίνει χυμό πορτοκαλάδας. Στο φόντο, 

δεξιά της, αφίσα έργου του Γ. Τσαρούχη με έναν στρατονόμο, γυμνό, που φο-ρά 

μόνο ζώνη και τελαμώνα με άδεια πιστολοθήκη και έχει στους ώμους του φτερά 

πεταλούδας. Από την άλλη μεριά μια φωτογραφία του Λε, πρόσωπο ανφάς, 

που τον δείχνει μάλλον νευριασμένο. Τη φωτογραφία αυτή την τράβηξε εσχά-

τως ο Αρίστος, και τη χάρισε στην Ερευνήτρια. Είναι καλή.] 

 

 

Γιατί αυτή η μελέτη 
 

Σκοπός της γνώσης: Η άρση της μεταφυσικής κι η μετάλλαξη του μυστηρίου 

της φύσης σε πράγμα. Αυτό δεν συνιστά πραγμοποίηση μα εξαντικειμενισμό. 

Σκοπός μιας επιστημονικής εργασίας, μάλιστα στον χώρο των επιστημών του 

Ανθρώπου, είναι η εφεύρεση της αλήθειας και η καταδίκη του αληθινού. Η 

φύση δεν γνωρίζει κοινωνίες αλλά κοινωνικότητες. 

Εκεί όπου μεγάλωσα είναι βουνό πάνω από θάλασσα και τούτο ήδη απο-

τελεί μια κοινωνική επιστήμη. Ίσως να μην πάρω καλό βαθμό με αυτή την 

εργασία. Οι ελεύθεροι Έλληνες έζησαν χιλιετίες στα βουνά ή στα νησιά και οι 

τύραννοι κι οι δούλοι στις πλούσιες πεδιάδες, όπως είπε κι ο Βαγγέλης. Είναι 

παράξενο: Έχω αρχίσει να διδάσκομαι από ανθρώπους σαν τον Βαγγέλη. 

Αυτό είναι μια υπόδειξη του πώς η Ιστορία είναι εντέλει γυναίκα και πολεμά 

τους άνδρες μα και τους αγαπά. Ο Χάρος έχει λόγο ύπαρξης μόνο στο ανθρώ-

πινο είδος, τα ζώα απλά ψοφούν και πάει. Εντέλει, μαζί με τον Λε έμαθα τον 

κόσμο. Αλλά τις επιστήμες του Ανθρώπου τις διδάχτηκα από τον Αρίστο. Δεν 

είμαι καλή. Ούτε όμως και φτηνή. 

Καλός είναι ο «μικρός». Λάθος: «το μικρό», έτσι ο Αρίστος ονομάζει τον 

Λεωνίδα· ούτε καν αρσενικο, «ο μικρός»· μα «το μικρό» στο ουδέτερο γένος. 

Εγώ τον αποκαλούσα Λε, αλλά ποτέ μπρος στους άλλους, το όνομα αυτό ήταν 

μόνο για μας. Ήταν η πρώτη μου αγάπη και η μόνη ως τώρα. Η καλοσύνη δεν 

αποτελεί επιμέλεια του εαυτού, αλλ’ αδικία απέναντι στον άλλο. 

Πώς μπορείς να κάνεις επιστημονική μελέτη τον έρωτά σου; Πώς την ιστο-

ρία σου κι όχι την Ιστορία; Πώς ανθρώπων ζωντανών κι όχι πεθαμένων; Είμαι 

φιλόδοξη, θέλω να εκδοθεί τούτο το κείμενο ως βιβλίο και να γίνει ταινία. 
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Αλλ’ επιστήμων σημαίνει πρωτίστως αυτοπειθαρχία. Νομίζω ότι είμαι ακριβής 

στις επιστημονικές έννοιες. Δεν θα ήθελα να πεθάνω πριν δω το τέλος αυτού 

του μύθου που ξάφνου ζωντάνεψε. 

 

 

Πώς φτιάχτηκε ο εαυτός μου 
 

Τα πρώτα αληθινά γράμματα, ίσως και τα έσχατα, τα έμαθα στο σπίτι του Λε, το 

λεγόμενο στην πολιτειούλα μας και «Αρχοντικό». Εγώ ήμουν του διαδικτύου 

κι είχα διαβάσει στον υπολογιστή πλήθος πράματα. Στο «Αρχοντικό» όμως 

υπήρχε μια βιβλιοθήκη με χιλιάδες τυπωμένα βιβλία τεσσάρων αιώνων και 

χειρόγραφα δυόμισι χιλιετιών — τα τελευταια πάλι και πάλι βεβαίως αντιγραμ-

μένα επί βυζαντινής εποχής, μα γι’ αυτό πιο διαδραστικά: Η πρωτοτυπία δια-

μορφώνεται, μέσω της μίμησης και της επανάληψης, πάντα ως λαγνεία και ερω-

τισμός του πρωθύστερου. Οι πρόγονοι του Λε τα είχαν αγοράσει ή κυρίως 

κλέψει από ορθόδοξα ελληνικά μοναστήρια που τα διαφύλασσαν για αιώνες, 

όπως άλλωστε και τις συλλογές τους οι μεγάλες ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες. 

Το διαδίκτυο είναι οριζόντιο, ενώ το βιβλίο εκτείνεται προς όλες τις κα-

τευθύνσεις επ’ άπειρον, ένα σύμβολο του πρωταρχικού Χάους. Στην αρχή απλά 

εκδικιόμουν μουτζουρώνοντας με στυλό τις σελίδες σπανίων εκδόσεων. Ήμουν 

αναρχική και εναντιωνόμουν στον πολιτισμό. Ακόμα είμαι, όμως τώρα γνω-

ρίζω περισσότερα για τον άνθρωπο κι έτσι δεν πολυσυμφωνώ με τους πα-

λιούς μου συντρόφους. Τότε, μουτζουρώνοντας, έβλεπα κείμενα ή εικόνες 

και καθώς έβλεπα γινόμουν αυτό που ήδη ήμουν και που δεν το ’ξερα. Το 

«μικρό» του Αρίστου και ο δικός μου Λε δεν με σταμάταγε που χάλαγα με το 

στυλό βιβλία πολύτιμα του σπιτιού του, μόνο μου έλεγε την αξία τους: 

«Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους καταλόγους δημοπρασιών, αυτό κο-

στίζει τόσες χιλιάδες ευρώ». 

Και για τις νεότερες εκδόσεις, πάντως τις πανάκριβες πρώτες, έλεγε: 

«Άκου στίχους απ’ αυτό που χαλάς: Πολίτου εντίμου υιός / προ πάντων 

ευειδής / έφηβος του θεάτρου / ποικίλως αρεστός…» 

Αισθανόμουν μονίμως ως έφηβη του θεάτρου ποικίλως αρεστή. Ξεκίνησα 

την επιστημονική μου καριέρα με τελετουργικά βανδαλισμού, λεηλασίας και 

καταστροφής. Γι’ αυτό δεν με εντυπωσιάσε όσο άλλους η καταστροφή του 

Αρχοντικού. Ο έρωτας ήταν μια υποσημείωση σε τούτο το λοιμικό, έτσι πί-

στευα. Πίστευα ότι ο Λε ήταν ο ευειδής γιος ενός έντιμου πολίτη και γι’ αυτό 

έπρεπε να τον πηδήσω. Η ερωτική πράξη διαδραματίζεται ως μια ενέργεια με 

στόχο την υποτέλεια γι’ αμφότερους τους εραστές, κυρίως όμως για τον ερω-

μένο. Ο Λε τότε μου φαινόταν ερωμένος όλων. Κανενός εραστής, ούτε δικός 

μου. 

Ο Λε ήταν βεβαίως πολύ όμορφος. Αυτός που επίσης με καύλωνε ήταν ο 

Αρίστος. Αλλά η καύλα δεν έχει εξουσία στον γαλάζιο νου μου, πάρεξ μόνο η 

αγάπη. Οι περισσότερες γυναίκες έχουν νου ερυθρίζοντα ή και κόκκινο των 
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εμμήνων, εγώ μαύρο και γαλάζιο του ουρανού με λίγο κίτρινο μέσα. Το κί-

τρινο είναι όχι της φωτιάς μα του κεραυνού. Θα μπορούσα να είμαι ακόμα 

και λεσβία. 

Αν θέλουμε να μελετήσουμε από κοινωνιολογικής άποψης τον Αρίστο, θα 

πρέπει να ξεκινήσουμε από τα χέρια του: Είναι μεγάλα, δουλεμένα· βαριά, 

που λέει ο εξεικονιστικός, όμως και ουσιώδης λόγος του λαϊκού τραγουδιού. 

Τα χέρια διαμορφώνονται συχνά ως το άλλοθι του προσώπου. Γι’ αυτό πα-

ραδόθηκα στον Λε. 

Τρομερό να είσαι δεκαπέντε χρονώ. Δεν εκτίμησα ποτέ τη μορφή μου, γιατί 

ήμουν υποστηρίκτρια των γυναικείων παθών και των αγώνων. Πιστεύω πως 

η ομορφιά είναι μόνο στους άνδρες χρήσιμη, επειδή επιλέγονται για να εκτε-

λέσουν τον προορισμό τους ως ζώα αναπαραγωγής. Για τις γυναίκες το μόνο 

αληθινά ουσιώδες είναι το νόημα του Ναού, το κιβώριο δίχως συγκεκριμένη 

ταυτοποίηση της μορφής, η ουσία του φερέτρου, της λάρνακας, της λαύρυος, 

του κουκουλιού όπου κλείνεται η άζωη ύλη για να γίνει ζώσα. 

Η «ομορφιά των γυναικών» είναι μια καταχθόνια εφεύρεση των ανδρών 

για να μας καθυποτάξουν. Μην πιστεύετε τους άνδρες όταν σας κολακεύουν, 

πάρεξ μόνο αν είναι υποτακτικοί σας, όχι δούλοι σας, αυτό είναι άλλο. Δεν 

χρειάζεστε να είσαστε όμορφες. Ο Λε ήταν ένας θρίαμβος της φύσης όταν 

αυτή επαναδιαμορφώνεται από τα κοινωνικά γεγονότα, και μια νύχτα γο-

νάτισε μπροστά μου. 

Τον Αρίστο τον είδα μιαν άλλη νύχτα να τρώει κοτόπουλο μεγαλωμένο και 

σφαγμένο στην αυλή του από τη μάνα του την κυρία Ελένη. Ξέσκιζε τις σάρκες. 

Έγλειφε τα μηριαία οστά. Τσάκιζε με τα δόντια τα κόκκαλα, ρουφούσε το 

μεδούλι. Ανασήκωνε ψηλά αυτό το πρόσωπο, όπου αποτυπωνόταν η ευλογία 

του φύλου κι η κατάρα, και κατέβαζε τα λίπη και τις πέτσες. Αίμα αίμα αίμα. 

DNA DNA DNA. Έτσι αποφάσισα ότι είμαι κορίτσι παρθένο, διότι μέχρι τότε 

νόμιζα ότι είμαι πολύπειρο αγόρι και έπαιζα ποδόσφαιρο με τους συμμαθητές 

μου, τσακωνόμουν και χτυπούσα μπουνιές και νικούσα αγόρια. Πολύ σε μί-

σησα Αρίστο. Πολύ νικήθηκα μετά. Γι’ αυτό και για όλα τα άλλα του χωριού 

μας, δόθηκα στον Λε και τον πήρα. Τον Λε τον αγάπησα πολύ. 

Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε την επιστήμη: Ο Λε έχει δίκιο όταν λέει ότι 

ήταν αδύναμος. Η πλήρης αδυναμία δεν οδηγεί στην υποταγή μα στη θεότητα — 

η ανάγκη του κόσμου γίνεται ευλογία των άλλων και κατάρα του εαυτού: 

Αυτό είναι ο Θεός. Στο Αρχοντικό του πατέρα σου, Λε, διάβασα μεταξύ άλλων, 

αν και άθεη ή μάλλον μέσω αυτής της απολυτότητάς μου, ορθόδοξη πατερική 

θεολογία, μα και Πλωτίνο: Η θεότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά άπλωσις του 

ενός προς όλους δια μέσω του ενός φαντασιακού Άλλου, έσχατου συμβόλου 

του εαυτού, πόλεμος και εντέλει ειρήνη δίχως όρια. Κι έτσι μια νύχτα, κάτω 

από το σώμα του Λε, έπαψα να είμαι παρθένα. Το σώμα του Λε τρωγόταν και 

ήταν καλό. 

Του Αρίστου ήταν θηρίου. Η φύση του θηρίου διοργανώνεται ως η άκρα αν-

θρωπινότητα. Δεν υπάρχουν τέρατα παρά μόνο ως έννοιες. Ήρωες όμως υπάρ-
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χουν σε κάθε εποχή, σε κάθε λαό, και μερικοί είναι τέρατα. Αυτά είχα μάθει 

εκείνο το καλοκαίρι που εσπούδασα το ανθρώπινο κορμί στην ψυχή σου, Λε. 

Αυτό δεν θα μπορέσω να στο ξεπληρώσω ποτέ. Τι πράγμα είναι ο έρωτας. 

Κατά τα άλλα, τίποτα. 

 

 

Ο μύθος ως γλώσσα της επιστήμης 
 

Αυτή η μελέτη έχει σκοπό την ανθρωπολογική εφαμιλλότητα genter και genter 

κάτω από την ταξική πολυμορφία τους. Υποστηρίζω εδώ, κι ας πάρω βαθμό 

μηδέν από σένα, κ. καθηγητά, ότι δεν υπάρχουν φύλα ενώπιον του κοινωνι-

κού Είναι κι ακόμη λιγότερο ενώπιον της φύσης. Ότι ο θάνατος διοργανώνεται 

ως μια απάτη άβιου πράγματος απέναντι στη ζώσα φαινομενικότητα, κι ότι 

όσοι αγαπούν οι Θεοί πεθαίνουν όντως πρόωρα, καθώς το λέει ο ποιητικός 

λόγος. 

Είμαι 22 χρονών, φοράω τρέντι ρούχα, έχω ένα μικρό τατουάζ στον ώμο, 

ένα αρχαίο βέλος που δείχνει προς το αριστερό στήθος, της καρδιάς, και δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι θα πω την αλήθεια: Το «μικρό» του Αρίστου και εμένα 

το αγόρι μου, λέει ότι η αλήθεια απλά σημαίνει και δεν αποκαλύπτει ποτέ τί-

ποτε. Αλλά εδώ θα αποδείξω ότι το αγόρι μου κάνει λάθος, η αλήθεια δεν είναι 

ποτέ ως εγώ μα εσαεί για τον καθένα ως ο άλλος, όχι ως εαυτός μα ως κάτι 

εν εξελίξει. Πάντοτε όμως ως ποτέ Είναι. Βέβαια, το «μικρό» έχει δίκιο όταν 

λέει συχνά ετούτο: Δεν υπάρχει αλήθεια στη φύση, μα η φύση δεν ψεύδεται. 

Νομίζω ότι η επιστήμη χωρίς τη μέθη της τέχνης γίνεται απάνθρωπη. 

Σας υποσχέθηκα, κ. καθηγητά, ότι θα γράψω για τα γεγονότα του χωριού 

μου που σας εξιστόρισα προφορικά κι εξεπλάγητε, να μιλήσω για το πώς έγινε 

ό,τι έγινε. Τώρα, όμως, αναρωτιέμαι αν υπάρχει άλλη γλώσσα πάρεξ του μύ-

θου για την αρχαιότητα των συναισθημάτων, για τον πόλεμο των ομοίων, για 

τον εαυτό ως αλλότριο και ως ταυτότητα που ζητά τη μετάλλαξή του σε κοι-

νωνικά αποδεκτό Είναι. Νομίζω ότι το χρώμα του ουρανού στο χωριό μου με-

ρικές φορές δεν μπορεί να περιγραφεί αλλιώς παρά κυανό. Το κυανό είναι 

το χρώμα του αρσενικού και το χρώμα μου, κι αυτό με κάνει να λυσσάω. Το 

«μικρό» γαμούσε υπέροχα. 

Το ξέρω πως θα λυσσάξεις Αρίστο αλλά ναι, με το «μικρό» σου γαμιόμα-

σταν υπέροχα. Χέρι που ουσιώνεται σε σκοπό του νου και γαλήνη αλληλοδια-

δόχως, και που η φώτισή του δεν είναι γεγονός μα σκοτάδι. Πού να το κα-

ταλάβεις εσύ δεδομένου ότι είσαι χαμηλής διανοητικότητας. Οι έννοιες, ξέρεις, 

αυτονομούνται και γίνονται όρθιο φίδι. 

Θυμάσαι, Αρίστο; που είδαμε έξω από το Αρχοντικό οι τρεις μας ένα φίδι 

να μάχεται με μια γάτα. Το πανέμορφο ζώο, η πληρότητα, η ζωαρχικότητα, 

ο κύριος υποχθονίων και γήινων — ο όφις, τάφος και μήτρα της αθανασίας 

και της αναγέννησης, σφύριζε σε υπερσυχνότητες τρόμου οξείες, μαχόταν 

ολόρθος στημένος στην ουρά του με τον αίλουρο, τον κυνηγό, τον φονιά, την 
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τελειότητα του εγκλήματος και του σκοτωμού, την έσχατη χάρι του Χάρου 

και την οικολογία του οικόσιτου θανάτου. 

Φυσικά νίκησε η γάτα, δόλος και πλάσμα γούνινο, ο Έρωτας αυτοπροσώ-

πως, ολόρθη κι αυτή στα πισινά συνιστούσε τη Μοίρα, μια ενδελέχεια, και 

τίναζε τα νύχια και οργάνωνε τα δόντια κατά του σημαίνοντος όντος τού 

δίχως πόδια, δίχως χέρια, του δίχως διασάφηση, του δίχως λόγο μα του 

μουσικού όλο σφύριγμα μες στον μέγα ενιαυτό των πραγμάτων, και εντέλει 

το φίδι νικημένο όλο πληγές πήγε να χωθεί να γλυτώσει στα θεμέλια του 

Αρχοντικού, κι εσύ Αρίστο έβαλες στην τρύπα ένα ξύλο και το εμπόδισες — 

ποτέ δεν στο σχωρνάω. 

Κι έτσι μπροστά μας η γάτα δάγκωσε το φίδι στο κεφάλι και το σκότωσε, 

κι έφαγε μπροστά μας το μισό κι εσύ γέλαγες, Αρίστο. Και είπε ο Λε όπως 

πάντα κομψά: 

«Ξέρετε τι ήταν αυτό, ήταν το σπιτόφιδο που λέει η παράδοση, το στοιχειό κι 

η μοίρα του σπιτιού μου. Τώρα η γάτα —του σπιτιού σου δεν ήταν Αρίστο;— 

έφαγε το σπιτόφιδο και το σπίτι μου θα ερημωθεί. Αυτό λέει η παράδοση χα, 

χα, χα». 

Χα, χα, χα. Σκάσαμε στα γέλια, ήμασταν δεκαπεντάχρονα, μετά εγώ με τον 

Λε θάψαμε το αφάγωτο υπόλοιπο του φιδιού με τιμές κι εσύ Αρίστο χάιδευες 

τη χορτάτη γάτα την οφιομάχο κι έλεγες: 

«Μπράβο συναγωνίστρια». 

 

 

Η Ιστορία: Ένα καλειδοσκόπειο θαυματοποιού 
 

Η Ιστορία συμπεριφέρεται ως καλειδοσκόπειο θαυματοποιού. Η πόλις είναι 

στ’ αλήθεια συμπαγής, κι έτσι έπραξε όπως έπραξε. Αν θέλουμε να το δούμε 

στην προοπτική του παρελθόντος, θα πρέπει να μελετήσουμε τον κόσμο των 

ελληνικών κοινοτήτων όπως εξελίσσονταν αδιάκοπα, παραμένοντας εντούτοις 

ίδιες εδώ και χιλιετίες, αυτές που οι αρχαίοι ονόμαζαν πόλεις χωρίς να είναι. 

Τι σημαίνει πόλις; Όμοιοι άνθρωποι μικρού ή μεγαλύτερου αριθμού δίχως ό-

νομα άλλο εκτός από της κοινότητας των πολλών και διαφόρων παρελθό-

ντων τους, φύση λιγνή καθώς ζει και ζένεται κυλινδρούμενη κουτρουβαλιστά 

για χιλιάδες χρόνια — αυτή είναι η έννοια της ταυτότητας. 

Κι αν θέλουμε όπως μου έλεγες τότε, μικρέ, να δούμε την έννοια του χω-

ρισμού, της διαίρεσης, της αποστασιοποίησης, της αποξενωσης και του κρυφο-

δαγκώματος, τότε πρέπει να δούμε την ιστορία του σογιού σου. Α, όχι, δεν την 

τιμώ, δεν την υποτιμώ και δεν την επιτιμώ. Ο Βαγγέλης, ο κακός μαθητάκος του 

μπαμπά σου, έχει δίκιο: Γένη σαν το δικό σου θρέψαν την ελευθερία, την 

ανεξαρτησία και την περηφάνια του λαού εδώ και αιώνες. 

Τώρα πια καταλαβαίνω στην εντέλεια αυτό που αφηγούνται οι γερόντοι. 

Την παράδοση, η οποία έχει αποδειχτεί ιστορικά και από μελετητες της ιστορίας 

της επαρχίας μας: Ήρθε κάτω από τον μεγάλο πλάτανο στην πλατεία ο πρό-
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γονός σου, Λε, που φέρεις το όνομα του, Λεωνίδας, κοτζάμπασης και αρμα-

τολός, στα 1821 άνοιξη του αγίου Γεωργιού ανήμερα, μέρα μεγάλου πανηγυριού 

για το χωριό μας, δίπλα του οι μπιστικοί φέρναν κι αράδιαζαν καριοφίλια, 

σπαθιά, πιστόλες, μαχαίρια και μαχαίρες, όπλα που είχε αγοράσει με δικά του 

γρόσια ο προεστός, και φώναξε στον λαό: 

«Στάθηκε ο δεσπότης των Πατρών μπρος στο Άγιο Βήμα, και μπροστά του 

οι καπετάνιοι, και είπε πως από τα τώρα γεννιέται η ελευθερία. Κι ο Κολοκο-

τρώνης κι ο Δεληγιάννης κι ο Αναγνωσταράς σφάζουν τυράννους. Φούσκωσε 

ποτάμι το αίμα και δε γυρίζει. Ή πάρτε τα όπλα για την ελευθερία ή σκοτώστε 

με τώρα εδωνά». 

Και ο γέρο-θείος του προειρημένου, ηγούμενος του μοναστηριού του Αγιού 

Γιωργιού στο Παλιοχώρι, στεκόταν παραδίπλα με τα γιορτινά άμφιά του και 

είπε: 

«Σκοτώνετε εχτρούς, κι η ευλογία μου ας σας συγχωρέσει, και το αίμα 

τους ας πέσει απάνω στο κεφάλι μου». 

Δεν ήθελαν να πάρουν οι χωρινοί τα όπλα, μα πού και να τον σκοτώσουν 

τον κοτζάμπαση εκειδά. Τότε ο ίδιος με τα παλληκάρια του κατέβηκε στον 

κάμπο που τον κατείχαν Τούρκοι μπέηδες και αγάδες κι είχαν για σκλάβους 

τους καμπίσιους, τους πολέμησε, τους νίκησε, δεν πήρε αιχμαλώτους, άνδρες 

γυναίκες παιδιά, τους έσφαξε όλους και έστειλε τα κεφάλια τους πεσκέσι στον 

πασά, δύο φορτώματα κεφάλια. Για να κυλίσει το αίμα, να φοβηθούν οι χω-

ριανοί την εκδίκηση των Τούρκων, να αναγκαστούν να πάρουν τα όπλα. Αλ-

λιώς δεν θα ξεσηκώνονταν οι δούλοι. 

Έτσι λένε πως κίνησε εδώ στα μέρη μας η ελευθερία. Ο καπετάν Λεωνίδας 

πολέμησε λαμπρά τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης κι ενικούσε. Ξόδεψε 

όλα τα φλωριά του για τον Αγώνα. Μετά βέβαια, στα 1826, ο ίδιος ήταν που 

τουρκοπροσκύνησε όταν κινδύνεψε η Επανάσταση από τον Ιμπραήμ, πήγε και 

πρόδωσε στους πασάδες μαζί με άλλους μεγάλους κοτζαμπάσηδες και καπε-

τάνιους, τον Νενέκο πρωτοπροεστό της Πάτρας και τον Κρεστενίτη του Πύργου 

στην Πελοπόννησο, τον Ι. Ρούκη, τον Α. Ίσκου, τον Μήτζο Κοντογιάννη, τον 

Τάτζη Μαγγίνα και τους άλλους καπετάνιους και προεστούς της Ρούμελης. 

Έχει γραφτεί από ιστορικούς ότι τον ξεγέλασε κι αυτόν όπως και τον Γε-

ώργιο Βαρνακιώτη, τον μεγάλο άρχοντα και πρωτοκαπετάνιο της Δυτικής Στε-

ρεάς, ο καταστροφέας της Ελλάδας, ο Φαναριώτης Μαυροκορδάτος: Αφού 

τον επαίνεσε με κρυφό γράμμα —που σώζεται στο Αρχοντικό— για την προσ-

ποίησή του ότι τάχα προσκυνάει τους Τούρκους με τα λεγόμενα καπάκια, για 

να σώσει τα χωριά του και να κερδίσουν χρόνο οι Έλληνες, μετά ο ίδιος τον 

κατηγόρησε μες στην Εθνοσυνέλευση σαν προδότη. 

Όπως ακριβώς έγινε και με τον Βαρνακιώτη και με άλλους οπλαρχηγούς 

και προεστούς, τον Καραϊσκάκη, τον Ανδρούτσο, τον Γκούρα, τον Πανουργιά, 

τους Πλαπουταίους, τους Μποτσαραίους και Τζαβελαίους, τον Ζαΐμη, τον Λόντο, 

τους Δεληγιαννέους, τον ίδιο τον Κολοκοτρώνη, που οι παρ’ ολίγον δολοφό-

νοι της Επανάστασης και του ελληνικού λαού, ο Μαυροκορδάτος, ο Κωλέττης 
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κι οι συν αυτοίς φραγκοφορεμένοι, τους έσπρωχναν με δόλους και αληπασα-

δοφαναριώτικες ίντριγκες να στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου, ή να 

αλληλοκατηγορούνται ως προδότες. 

Έτσι ώστε εντέλει να τους ξεφορτωθούν, με απώτερο στόχο να εγκαθιδρύ-

σουν στην Ελλάδα ιδιωτικά κρατίδια δικά τους, πριγκιπάτα καθώς αυτά που 

ήξεραν από τη Μολδοβλαχία ή όπως ήταν η αληπασαδική επίγεια Κόλαση στην 

Ήπειρο. Κι ενώ ο Ιμπραήμ σάρωνε την Πελοπόννησο και ο Ρεσίτ Μεχμέτ πα-

σάς Κιουταχής τη Στερεά, κατάφεραν να φυλακιστούν σχεδόν όλοι οι πρωτο-

καπετάνιοι και προεστοί του Μωριά με πρώτο τον γέρο Κολοκοτρώνη, και 

παρ’ ολίγο να πνιγεί η Επανάσταση. 

Η αλήθεια είναι ότι ο δικός μας, ο συνώνυμος πρόγονος του Λεωνίδα, όπως 

κι ο άδολος Βαρνακιώτης, τουρκοπροσκυνώντας έσωσαν τα γυναικόπαιδα 

των χωριών τους, που είχαν σκλαβώσει χιλιάδες ο Ιμπραήμ κι ο Κιουταχής. Ο 

Θ. Κολοκοτρώνης, πάντως, όταν αναγκάστηκε η Διοίκηση να ελευθερώσει κι 

αυτόν και τους οπλαρχηγούς ενώπιον του σκλαβώματος σχεδόν όλου του Μωριά 

από τον Ιμπραήμ, έστειλε πολεμιστές να τον συλλάβουν τον καπετάν Λεωνίδα, 

παρ’ ότι τον σεβόταν και είχαν πολεμήσει μαζί — για να μην παρασύρει τους 

υπόλοιπους και γίνει το προσκύνημα γενικό, και βουλιάξει η Επανάσταση. 

Του είχε γράψει ωστόσο από πριν μυστικό γράμμα: «Το ξέρω πως σε κορόι-

δεψαν, λυπάσαι τον λαό, αλλά χάνεται η πατρίδα. Ή φύγε ή σε σκοτώνω». 

Κι αυτή η επιστολή επίσης σώζεται. 

Ο γιος του γέρου του Μωριά, ο Γενναίος Κολοκοτρώνης, είχε στείλει ήδη 

να σκοτώσουν τον Νενέκο, τον άρχοντα της βόρειας Πελοποννήσου. Θα σκό-

τωνε και τον Κρεστενίτη του Πύργου, μα λυπήθηκε τα γεράματά του. Ο δικός 

μας τότε ακολούθησε τη μυστική συμβουλή του Γέρου και κρύφτηκε στα δυτικά 

νησιά, στα φραγκονήσια. Ξαναγύρισε επί Καποδίστρια με την αμνηστεία, και 

ξαναπολέμησε τους Τούρκους. Τον κυνηγούσαν ακόμα πολλοί για προδοσία, 

αλλά τον προστάτεψε ο Κυβερνήτης, που δεν πέρναγαν σε αυτόν οι διαβολές 

των Μαυροκορδατοκωλέττηδων, τα ήξερε καλά κάτι τέτοια μούτρα από τη 

θητεία του στις ευρωπαϊκές αυλές, εκεί αφθονούν τέτοιοι γυμνοσάλιαγκες. 

Όταν ήρθε ο Όθωνας, δεν τόλμησε πια κανείς να τον ενοχλήσει: Ήδη είχε 

πλειοδοτήσει στην εκποίηση των εθνικών κτημάτων της επαρχίας μας όταν 

τα δημοπράτησε η Διοίκηση για να εξοικονομήσει λεφτά, αγόρασε κι άλλα, 

κρατούσε ακόμα και τη δική του ακίνητη περιουσία, σχεδόν όλα τα βουνά μας. 

Κι έτσι επί Όθωνα παρουσιάστηκε ως μεγαλοτσιφλικάς βουνού και κάμπου στη 

θέση των Τούρκων, και πήραν κι αυτός κι οι γιοι του αξιώματα στην ελεύ-

θερη ελληνική Πολιτεία. 

Κατά τα άλλα εγώ ήμουν αναρχική. Η αναρχία προϋποθετει τη θέληση και 

για την ελευθερία την απαρέγκλιτη, και για τον φόρο του αίματος. Αυτό δεν 

το καταλάβαινες ποτέ Λε και γελούσες, «Αναρχία, τι σκέτο λάιφ στάιλ!» 

Αλλά το ένιωθες εσύ, Αρίστο, και γι’ αυτό σε μισούσα. Φώναζες Αρίστο με το 

μούτρο σηκωμένο κατά ψηλά: 

«Αίμα, αίμα, αίμα». 
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Αυτό ήξερες και ήταν αρκετό για να με κάνει να σε μισώ. Το μίσος προϋπο-

θέτει έναν κόσμο συμμετρίας μες την ανάγκη του για δίκη. Αλλά η συγγνώμη 

δηλοί την άνοιξη μιας δικαιοπραξίας καθαρών εννοιών. Έτσι μεγάλωνα τότε 

στο χωριό μου, κύριε καθηγητά. 

 

 

Αν το πόκερ ήταν σκυλί 
 

Ρευστά σωμάτων: Αίμα, σπέρμα, σάλιο, βλέννες, χολές. Κυριαρχία των λέξεων 

που σημαίνουν τα ουσιώδη. Τούτη είναι η επιστήμη μου. Αυτήν τη διδάχτηκα 

όχι στο πανεπιστήμιο μα στη μικρή μου κωμόπολη, όπου η Ιστορία παίζει 

χαρτιά, χάνει συνήθως συνειδητότατα και γελά, κι όταν κερδίζει —σπάνια— 

χαρίζει τα κέρδη της στα παιδία κάτω των δέκα χρόνων που δεν ξέρουν τι να 

κάνουν το χρήμα. Αν το πόκερ ήταν σκυλί, θα ’ταν ελληνικός ποιμενικός όχι 

κανίς ούτε ντόπερμαν, και θα φύλαγε κοπάδια αιγών, προβάτων και βοδιών, 

και θα πολέμαγε με λύκους, κλέφτες και αρκούδες. 

Μου αρέσει το πόκερ και το παίζω, το μικρό δεν ήθελε να μάθει ούτε 

κολτσίνα. Γι’ αυτό μού είναι εντέλει εύκολο να μιλήσω για τα γεγονότα, για 

τούτο το ιστορικό παιχνίδι της τυχαιότητας και της δεξιοτεχνίας. 

Τα γεγονότα είναι ως εξής: Το χωριό, η κωμόπολη, η αρχαία πόλις, συνα-

ποτελούν ένα ενιαίο ον. Οι αυλές του σημειώνουν το επαρκές και το απαραί-

τητο. Δεν έχει πόρτες, παράθυρα, παρά μόνο προς τη μεριά της ανάγκης. Η 

φωνή του είναι γέλιο σε βουνοκορφή. Γι’ αυτό, όλα όσα έγιναν έχουν μια 

μαθηματική λογική. Ό,τι κρασώθηκε κρασώθηκε, κι ό,τι πέθανε πέθανε, κι 

ό,τι ζει, θα ζει για πάντα. 

Τέλος.  
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Το αρκουδόσογο σε ένα δωμάτιο 
 

 

[Η Ερευνήτρια, πήγε και βρήκε το ζεύγος Λε — Αρίστος. Στο σπίτι του Λε στα 

Εξάρ-χεια. Χωρίς ενδοιασμό, και μπρος στην αμηχανία των νεαρών, περιηγήθηκε 

το σπίτι. Παρατήρησε ότι στο υπνοδωμάτιο του Λε είχε προστεθεί ένα φτηνό 

κρεβάτι μονό, κοντά στο διπλό του φίλου της. Κοιμούνταν στο ίδιο δωμάτιο, 

όπως συνηθίζουν οι αρσενικοί στον στρατό, στις φυλακές, στα οικοτροφεία 

των σχολών. 

Τους ζηλεύει και δεν τους το κρύβει, αντίθετα είναι περήφανη που ζηλεύει. Ο 

Λε τώρα μιλάει μπρος στον Αρίστο, γελάει, ρητορεύει, χορεύει καθώς άλλοτε 

μόνο μπροστά της — παλιά όλα αυτά δεν τολμούσε να τα κάνει μπρος στον 

βασανιστή του, στεκόταν ενώπιόν του αιωνίως σαν μυξοπαρθένα. Τώρα, ο 

Αρίστος είναι εκείνος που στέκει σιωπηλός. Ο καιρός των ανθρώπων διασαλπί-

ζεται ως ένα ανάπτυγμα θανάτου, που όμως έχει στόχο τη ζωή. 

Κατόπιν, η Ερευνήτρια, καταφέρνει να συνάξει τα τρία μέλη του αρκουδό-

σογου σε ένα δωμάτιο, πατέρας, μητέρα, υιός. Η συνάντηση έγινε εδώ, στο 

σπίτι του Λε στα Εξάρχεια, στο καθιστικό του οποίου η Ερευνήτρια είχε στήσει 

τις τρεις κάμερές της, την καθεμία με διαφορετική προοπτική και εστίαση. Κατά 

περιόδους όμως, σε στιγμές που τις θεωρούσε καίριες, τραβούσε και μερικά 

βίντεο με φορητή κάμερα ζουμάρωντας σε πρόσωπα, μέλη σωμάτων και πράγ-

ματα. Το ζεύγος αρχικά κάθισε στον καναπέ, ο Λε σε μια πολύθρόνα και ο Αρί-

στος προς οργή της Ερευνήτριας στο μπράτσο της πολυθρόνας, δείχνοντας 

μάλλον έτσι παραστατικά τον στενό δεσμό τους. 

Τα τρία μέλη της αγίας οικογένειας, μετά τα γεγονότα και τις πρόσφατες 

ειδήσεις περί της δράσης τους, των ιδεών και των πολυδιάστατων σχέσεων με-

ταξύ τους και με τους άλλους, φαίνονταν περιβεβλημένα με μια άλω νέας χά-

ριτος. Συγχρόνως η Ερευνήτρια, πίσω από τούτην τη χάρι, επηρεασμένη η ίδια 

από τον μύθο περί του αρκουδόσογου διέβλεπε στον καθένα επίσης μια αρ-

κουδίσια υπόσταση, κάτι από την αθωότητα-επικινδυνότητα του ζώου αλλά και 

την κτηνωδία-γοητεία του θεριού, τόσο σε ορισμένες διττές μα και αντιθετι-

κές απορροές του Είναι τους και της μορφής τους, όσο και στο κάλλος τους.] 

 

 

Ποιος πονάει 
 

Ερευνήτρια: Κυρία, γιατρέ μου, από την πλευρά μου η εισήγησή μου θα 

είναι απλή. Πίσω από τα γεγονότα στη μικρή μας πόλη, ή χωριό, ή «ελληνικού 

τύπου κοινότητα», ή όπως κι αν πείτε αυτό τον χώρο, ανακαλύπτουμε κάθε 

στιγμή ότι βρίσκεστε εσείς. Οι δυο σας, ο μπαμπάς και η μαμά, όπως σας 
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λέει ο Λε. Εσείς σαν παλιοί κοτζαμπάσηδες και τσιφλικάδες, σαν ελευθεριακοί, 

σαν πατέρας και μάνα του Λεωνίδα, που τώρα με προδίνει… 

Λε: Δεν σε πρόδωσα ποτέ! 

Αρίστος: Γιατί δηλαδή; άμα το καλοσκεφτούμε, τι κακό έχει η προδοσία; 

Αφού… 

Ερευνήτρια [στους νεαρούς, χωρίς να υψώσει τη φωνή, κατά το μάθημα 

αυτοκυριαρχίας που της έδωσαν εν αγνοία τους ο γιατρός και η κυρά]: Εσείς 

να μιλάτε όταν σας ρωτάνε. 

Αρίστος: Μα όχι, να το δούμε αυτό. Όλο λέτε για προδοσία. Προδίνει ένας 

ιδέες, άλλος την πατρίδα, άλλος τον φίλο. Τι σημαίνει. Μπορεί να είναι καλό 

αυτό, να πρέπει κανείς να προδώσει… 

Η μητέρα [εμφατικά]: Έχει δίκιο το παλληκάρι. Πολλές φορές η προδοσία 

επιβάλλεται. 

Ερευνήτρια: Αναρωτιέμαι αν είπατε ποτέ παλληκάρι τον γιο σας, κυρία. 

Γιατί δεν είναι παλληκάρι ο γιος σας ούτε εγώ ούτε καμιά γυναίκα ούτε κα-

νένα ευαίσθητο, γλυκό και ήσυχο αγόρι, μα είναι ο φασίστας αποδώ. [Θρία-

μβος! δεν έχω υψώσει στο ελάχιστο την εντελώς άχρωμη φωνή μου!] 

Η μητέρα [καλόβολα]: Είναι πολύ σπουδαίο το ερώτημά σου, κορίτσι μου. 

Να σου πω αμέσως… 

Αρίστος: Έλα ρε Ηρώ, κόφ’ τις σαχλαμάρες, τα βαθιά φιλοσοφικά! Τρό-

πος του λέγειν είναι. Παλληκάρι — παλληκαρού. 

Ερευνήτρια [καταφατικά και υπομονετικά]: Παλληκαρού. 

Αρίστος: Παλληκαρού. Εγώ να πούμε σε θεωρούσα πάντα παλληκαρού. 

Γι’ αυτό ήθελα να… Να είχαμε κάτι. Δηλαδή άλλο απ’ αυτό με τον κολλητό 

μου, τον Λε, μα… 

Ερευνήτρια: Μην τον λες Λε! 

Αρίστος: …Τον Λεωνίδα. Ήθελα να έχω ό,τι αγαπά… 

Ο γιατρός [διακόπτει]: Αγαπητά μου παιδιά, αν θέλετε να μαλώσετε με-

ταξύ σας, εμείς να φύγουμε. 

Ερευνήτρια: Μα τι λέτε, γιατρέ μου, δεν μαλώνουμε, δεν ύψωσα καν τον 

τόνο της φωνής. 

Λε: Ηρώ, μου φαίνεται πως οι γονείς μου σε χάλασαν. 

Ερευνήτρια: Δεν χάλασαν εσένα που είσαι το βλαστάρι τους, μα χάλασαν 

εμένα; 

Λε: Είναι διαβρωτικοί, είναι ύπουλοι. Εγώ… 

Αρίστος [αυστηρά]: Σεβασμός στους γονείς σου, Λεωνίδα! 

Ερευνήτρια [στα αγόρια]: Κόφτε το. [Στο ζεύγος των γεννητόρων του αγα-

πημένου μου:] Ακούσατε τι σας προσάπτουμε οι νεολαίοι εδώ. Ιδιότητές μας: 

Γιος σας — ερωμένη του γιου σας — καλύτερος φίλος του γιου σας — μόνιμος 

βασανιστής του γιου σας. Είμαστε κι οι τρεις μας συγχυσμένοι. Δεν μπορούμε 

να θεωρηθούμε μαθητές σας. Δεν διαθέτουμε τη λογική σας, τον υψηλό Λόγο 

σας. Είμαστε δυστυχισμένοι. Γιατί εσείς οι σοφοί, η Κυρία και ο Κύριος του Κόσ-

μου, οι κοσμοπολίτες ελευθεριακοί, αφήσατε τον γιο σας να τον βασανίζει ο 
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Αρίστος. Να τον κουρελιάζει κάθε μέρα. Λε, είναι καιρός να πεις την αλήθεια, 

κόψε τ’ αρλεκίνικα… 

Λε [μουρμουρίζει με το βλέμμα χαμηλά]: Ο Αρλεκίνος στην Κομέντια ντελ’ 

Άρτε έλεγε πάντα την αλήθεια. 

Ερευνήτρια: Ναι ναι, και κάποτε παρουσιαζόταν στη σκηνή με τον φαλλό 

έξω. Πες λοιπόν την αλήθεια. 

Λε [με το βλέμμα στον Αρίστο]: Με κουρέλιαζε κάθε μέρα. 

[Στρέφομαι ερωτηματικά στον Αρίστο.] 

Αρίστος [αποφασιστικά μα ήρεμα]: Αυτό έκανα. 

Ερευνήτρια: Τι, δηλαδή, πεσ’ το καθαρά. 

Αρίστος: Τον… Του… Του έκανα κακό. 

Ερευνήτρια: Κάθε μέρα, για όλη την παιδική και εφηβική ηλικία. 

Αρίστος Ναι. Κάθε μέρα. 

Ερευνήτρια: Λε; 

Λε: Ναι. Μου έκανε κακό. Κακό. Κάθε μέρα, για όλα αυτά τα χρόνια. Πόσα 

πέρασα, μαμά. Μπαμπά. Δεν με προστατέψατε. Πόσο πονούσα. Δεν είχα κά-

νει κακό σε κανέναν. Ήμουν ένα παιδί. Γιατί μπαμπά; Γιατί μαμά; 

[Βουρκώνει, ο Αρίστος πάει να τον αγκαλιάσει από τους ώμους, ο Λε τον 

απωθεί μαλακά μα αποφασιστικά, ο Αρίστος σηκώνεται, πάει και κάθεται σε 

μια καρέκλα παραδίπλα, στρέφει το πρόσωπο προς τον τοίχο. Η Ερευνήτρια 

λυσσάει από ηδονή για τον πόνο του Λε και του Αρίστου. Σιωπή όλων. Οι γονείς 

για πρώτη φορά σήμερα ταραγμένοι. Η Ερευνήτρια είναι καλή στον ρόλο της.] 

 

 

Η Πηγή του Θανάτου και της Αναγέννησης 
 

Ερευνήτρια: Κύριε, κυρία. Περίμενα πολύ τούτη την ώρα. 

Η μητέρα [λίγο ψυχρά]: Μην περιμένεις τίποτε θεατρικό από μας. 

Ο γιατρός [με επίσημο τόνο]: Αγάπη μου, μη το λες αυτό. Πόσο έχουμε α-

ναλύσει το νόημα του θεάτρου. Έχουμε πει ότι είναι η ουσία της αλήθειας όχι 

οντολογικά, μα στο επίπεδο της συμπεριφοράς. Αλλά το φέρεσθαι, βεβαίως, 

σηματοδοτεί ήδη μια ευθεία οδό προς τα όντα. Αυτό είναι ένας από τους τρό-

πους της αρχαίας Τραγωδίας, έχουμε πει. Μη, λοιπόν! Μην λες ψέματα στα 

παιδιά μας. 

Η μητέρα: Γλυκέ μου, έχουμε από παλιά συμφωνήσει ότι μπορούμε να παί-

ζουμε θέατρο. Κωμωδία και Τραγωδία. Αλλά μόνο όταν βρισκόμαστε επί της 

σκηνής. Παρασύρεσαι από αυτή την όμορφη κοπελλίτσα του γιου μας και του 

Αρίστου.  

Ερευνήτρια: Δεν είμαι και του Αρίστου! 

Ο γιατρός [στη γυναίκα του]: Ναι, αγάπη μου. Όμως τώρα βρισκόμαστε 

επί της σκηνής… 
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Η μητέρα: Η Κωμωδία και η Τραγωδία έχουν νόημα όταν θέλουμε να παί-

ξουμε κομμάτια της ζωής μας σαν θέατρο για την ηδονή μας. Όχι, όχι στην 

πολιτική πράξη. 

Λε [εμφατικά]: Η Ηρώ μου δεν είναι “κοπελλίτσα”, είναι γυναίκα. 

Ερευνήτρια: Είμαι πουτανάκι σου και είσαι πουτανάκι μου. Όσον αφορά 

όμως τον Αρίστο, να αποφασίσεις μόνος τι να τον κάνεις. Δεν είμαι και του 

Αρίστου, όπως είπε η κυρία από δω. Ούτε κι εσύ πρέπει να είσαι και δικός 

μου και του Αρίστου. 

Αρίστος: Μα γιατί είσαστε πάντα έτσι οι δυο σας. Γιατί δεν λέτε ούτε μια 

φορά τη λέξη «αγάπη». 

[Σιωπή.] 

Η μητέρα: Ηρώ, καλή μου, στο έχω ήδη πει, δεν ήξερα πως ο γιος μου, υπέ-

φερε τόσο. Είχαμε κι εγώ κι ο άνδρας μου θεωρήσει τον καταδιωγμό του από 

τον Αρίστο ως μια εφηβική τελετουργία. 

Ο γιατρός: Δεν ξέραμε για τις βραδιές με τα καλάσνικοφ στο βουνό. 

Η μητέρα: Αν δεν ήμασταν περιτειχισμένοι μες στις ιδέες μας… Θα κατα-

λαβαίναμε τι υποφέρει ο γιος μας. 

Ο γιατρός: Τότε θα προστατεύαμε ίσως και τον Αρίστο από τον ίδιο τον 

εαυτό του. Θελήσαμε να σηκώσουμε μόνοι μας το βάρος της Ιστορίας, του αί-

ματος, του DNA, να απαλλάξουμε απ’ αυτό τα παιδιά μας. 

Η μητέρα: Νομίσαμε πως μόνο εμείς πονάμε. Πως εσείς είσαστε ανέμελοι 

μες στον ψεύτικο κόσμο των κινητών και του διαδικτύου. Φαινόταν να μη σας 

νοιάζει τίποτα, τίποτα από το παρελθόν, τίποτα από τον Ποταμό του Αίματος 

που εμάς μας έπνιγε χίλιες φορές κάθε μέρα και χίλιες πάλι μας ανάσταινε· 

την Πηγή του Θανάτου και της Αναγέννησης. Κι έτσι σας θεωρήσαμε κούκλες 

τού σήμερα.  

Ο γιατρός: Γιε μου, πώς θα μας συγχωρέσεις. Παιδιά μου. Θελήσαμε να 

φτιάξουμε έναν κόσμο ιδεών, αλήθειας και αγάπης για σας, και ξεχάσαμε ότι 

εσείς οι ίδιοι δεν είσαστε ιδέες. Ότι υπάρχετε. 

Ο γιατρός [στη σύζυγό του]: Και τώρα… Πώς καταντήσαμε. 

Η μητέρα: Θυμούμαι που ήμασταν παιδιά. Εγώ στο Λύκειο με κοτσιδάκια 

κι εσύ πτυχιούχος. Είχαμε φρέσκα μάτια. Δοκιμάζαμε τα πάντα. 

Ο γιατρός: Δεν φανταζόμασταν πως θα κάναμε παιδί, γιο. Γελούσαμε. 

Κάναμε ταξίδια. Έρωτα. Και τώρα έχουμε μπρος μας τρεις ωραίους σωρούς 

νεαρά κόκκαλα και κρέας που μας βροντοχτυπάνε στο κεφάλι τα λάθη μας. 

Η μητέρα [κάπως κυνικά]: Εντάξει, κάναμε λάθη. Όμως μην δίνεις πια και 

τόση σημασία σε αυτούς εδώ, αγάπη μου. Οι νέοι είναι αναλώσιμο και ανα-

κυκλώσιμο υλικό. Σημασία έχει ο πολιτικός σκοπός μας. Εμείς συνδέσαμε δια 

παντός την ηδονή μας, όσο και τον πόνο μας, με την υπηρεσία προς τον λαό. 

Ερευνήτρια: Είστε απολύτως σίγουροι ότι πρέπει όλοι εμείς να σας κατα-

λαβαίνουμε. Είναι ο λόγος σας, ε; Αυτός, ο αιώνια άκρως ορθολογικός όσο 

και μεθυσμένος. 
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Η μητέρα: Πρέπει να προσπαθήσετε, κοριτσάκι μου γλυκό. Δεν μπορείτε 

να τα έχετε όλα μασημένα κι έτοιμα.  

Ο γιατρός: Είναι ο λόγος μας. Η έκσταση είναι ο τρόπος μας, η ατμόσφαι-

ρα των ιδεών μας. Είμαστε σχεδόν γέροι. Αλλά η εφηβεία είναι η ηλικία των 

ιδεών μας. 

Ερευνήτρια [γελαστά]: Δεν μας ξεγελάτε. Δεν ξεγελάτε πια τον γιο σας. 

Αφήσατε το μοναχοπαίδι σας στα χέρια ενός τέρατος, και τώρα μας δουλεύ-

ετε με χαριτωμενιές. 

Λε: Δεν ήμουν στα χέρια ενός τέρατος… 

Αρίστος [αποφασιστικά, με ορμή]: Ναι. Ήθελα να πονάει το μικρό. Να με 

ντρέπεται, να σκύβει μπρος μου το κεφάλι. Να με φοβάται. Να μην μου αντι-

γυρίζει λόγο. Ήθελα να ματώνει η ψυχή του. Να τον έχω για σκύλο. Τον αγαπώ 

τόσο πολύ. Δεν μπορώ να τον βλέπω ευτυχισμένο — άμα δεν είναι από μένα 

η ευτυχία του. Όταν ήμουν παιδί, λαχταρούσα να τον σιχαίνονται όλοι. Όλα 

τα παιδιά να αηδιάζουν μαζί του για να είναι μόνο δικός μου. Η μαμά του κι ο 

μπαμπάς του ήταν εχθροί μου γιατί τον αγαπούσαν. Εσύ, Ηρώ, α, θα έπρεπε 

να σου είχα αμολήσει τον Βαγγέλη. «Είμαι ερωτευμενος μαζί της», έλεγε ο 

Βαγγέλης, «άσε με αρχηγέ να την πάρω». Αλλά τον συγκρατούσα. Είχα εξουσία 

σε όλα τα παιδιά του χωριού. Και τώρα που το μικρό είναι δικό μου… 

Ερευνήτρια: Μη λες μαλακίες, δεν είναι δικός σου. 

Ο γιατρός: Αρίστο, παιδί μου, δεν χρειάζεται να ομολογήσεις τίποτα. Πο-

νάω που σε ακούω, αλλά ξέρε το πως σε καταλαβαίνω και σε αγαπώ. 

[Λε. Ιδιοκτησία μου που σε διεκδικούν αρπακτικά. Αρκουδάκι της μαμάς 

και του μπαμπά σου και του Αρίστου. Δεν διαμαρτύρεσαι για τίποτα, τίποτα 

ουσιώδες δεν αμφισβητείς μα κάθεσαι έτσι άνετα στη σφενδόνη και εμείς τρέ-

χουμε στο στάδιο, σε διεκδικούμε, παλεύουμε, και περιμένεις να δοθείς στον 

εκάστοτε νικητή — και να μην απογοητεύσεις και τον νικημένο, να του δώσεις τη 

σάρκα σου κι ελπίδες για την καρδιά σου. Ο Λε: Φωτιά και αέρας.] 

Η μητέρα: Γιε μου. Σε αγαπήσαμε τόσο πολύ. Πόσες νύχτες έχουμε περά-

σει με τον πατέρα σου κλαίγοντας και γελώντας για σε. Αποτύχαμε. 

Ο γιατρός: Χαθήκαμε. Σε χάσαμε. 

Λε: Μπαμπά… 

Ο γιατρός: Όχι, όχι παιδί μου, δεν παίξαμε καν το κορμάκι σου στα ζάρια, 

την ψυχή σου. Σε προσφέραμε. 

Η μητέρα: Σε χαρίσαμε. Πόσο ήσουν μικρούλης! Σε δωρίσαμε στον Αρί-

στο, στην πόλη. 

Ο γιατρός: Όλα αυτά. Ο παππούς σου, ο παππούς του Αρίστου. Το αίμα. 

Η μητέρα: Έτσι είναι αυτά, αγοράκι μου γλυκό· η ελληνική Ιστορία. Δεν 

μπορέσαμε να τα κάνουμε όμορφη ζωή. Ήμασταν μες στον Λαβύρινθο. 

Ο γιατρός: Σε ξεπουλήσαμε. 

Η μητέρα: Δεν θέλαμε να ξέρουμε πόσο πονάς. Τι σου κάνουν οι εχθροί 

μας. Ήμασταν παγιδευμένοι μες στις ιδέες μας. Σε ξεπουλήσαμε για να αγο-

ράσουμε χρόνο και κατανόηση. 
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Ο γιατρός: Δεν θέλαμε να ξέρουμε τι σου κάνουν. Έτρωγα τα σκοτωμένα 

πουλάκια που μου έφερνες. 

Η μητέρα: Αγόρι μου γλυκό. Πόσο πόνεσες! Και η Ηρώ μαζί σου, και οι φίλοι 

σου. Και ο Αρίστος. Δεν ήμασταν κοντά σας. Προσπαθούσαμε να φτιάξουμε 

μια Πολιτεία. 

Ο γιατρός: Η Ιστορία, μια καταδίκη. Ο έρωτας, μια καταδίκη. Η αγάπη, 

μια καταδίκη. Πώς και δεν πέθανες; πώς άντεξες; 

[Σιωπή.] 

[Ο Λε κοιτάζει πότε τη μαμά πότε τον μπαμπά του. Υποφέρει, τρέχουν δά-

κρυα από τα μάτια του. Ο αρκούδος και η αρκούδα ανελέητοι, ο πόνος τους 

μόνο μες στην επικράτεια του Λόγου κι όχι της σάρκας, υποψιάζεται η Ερευ-

νήτρια. Είναι υψηλοί στον Λόγο, ακριβοδίκαιοι, γιατί έχουν πολύ συλλογιστεί 

την ηδονή, τη ματαιότητα και την επανάσταση. Ο Λε, η φάρα τους, ζητούσε 

μέλι και γάλα και εκείνοι τον ξαμπόλησαν μονάχο στο δάσος. Ο Λε είναι ένα 

σάρκινο παιχνίδι, ένα teddy bear του μπαμπά του, της μαμάς του, του Αρί-

στου. Δεν έχει δικό του νόημα, ήταν ένα μικρό αρκουδάκι στο δάσος που το 

βρήκα εγώ, η Ερευνήτρια, η ασυνείδητη των μύθων, η ευρέτης των πόθων 

και των απωθήσεων, η Λεκτική. 

Τώρα όλοι, ο μπαμπάς, η μαμά, ο Αρίστος, ο Λε, εγώ, συνειδητοποιούμε 

τη λειτουργία της Ερευνήτριας: Κατά μιαν αντίθετη φορά των πραγμάτων απ’ 

αυτήν του μύθου, η Ερευνήτρια βρήκε ένα ορφανό αρκουδάκι του αρκου-

δόσογου στο δάσος, και το πήρε δικό της και το εξανθρώπισε. Λε. Αρλεκίνε 

μηδενιστή.] 

 

 

Ποιους θέλει ένα παιδί για γονείς 
 

Αρίστος [είναι ο λόγος του ψύχραιμος, αρρενωπός, αν και το πρόσωπό 

του δείχνει βαθιά αναστάτωση]: Κοιτώ τον παππού μου και βλέπω τη φάτσα 

μου. Το πρώτο που θέλησα παιδί, ήταν να του μοιάσω. Όταν μαζεύονταν οι 

φίλοι του, κάτι γέροι στο σπίτι και μιλάγανε, άκουγα με ανοιχτό το στόμα. 

Έλεγαν είχαν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους. Περιγράφανε πώς τους βασάνι-

ζαν και τους σκότωναν. Άντρες, γυναίκες, παιδιά. Τον παππού σου, Λεωνίδα. 

Αυτό ήταν το καλύτερο γι’ αυτούς, το πιο μεγάλο κατόρθωμα, ότι ο παππούς 

μου είχε σφάξει τον παππού σου, τον κομμουνιστή τσιφλικά. Τον θαύμαζαν 

πολύ οι γέροι τον παππού μου γι’ αυτό το μεγάλο κατόρθωμα. Έλεγαν ότι είχε 

νικήσει το θεριό, όπως ο άι-Γιώργης τον δράκο. Ο παππούς δεν μίλαγε, έ-

πινε τσίπουρο. Έκανα όλα αυτά στο μικρό. Όλη μέρα συλλογιζόμουν. Και τη 

νύχτα στο κρεβάτι. Τι να του κάνω. Αυτή η υπόθεση μού χάλασε ρε παιδιά τη 

ζωή. Μέρα-νύχτα το μικρό σκεφτόμουν. 

Ερευνήτρια: Αρίστο, σε παρακαλώ. Μιλάς λες και δεν νιώθεις την παραμι-

κρή τύψη. Πες στη μητέρα και στον πατέρα του Λε κάτι, ζήτα συγγνώμη. 

Στον ίδιο. 
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Η μητέρα: Τι νόημα έχει οποιαδήποτε συγγνώμη, για οτιδήποτε; 

Αρίστος: Δεν μπορώ να ζητήσω συγγνώμη. Ήταν κάτι που μου άρεσε πολύ, 

να έχω δικό μου το μικρό. Πώς και να ζητήσω συγγνώμη; Αφού αυτός ήταν η 

ζωή μου. 

Ερευνήτρια: Δεν νιώθεις λύπη τώρα, μεταμέλεια; 

Αρίστος: Νιώθω πολλή λύπη. Σκέφτομαι συνεχώς πόσο καλά ήμασταν οι 

δυο μας παλιά, πριν αρχίσετε να μου τα ζαλίζετε. Εγώ και το μικρό. Τώρα 

έχει μεγαλώσει, δεν με υπακούει. 

Λε: Υπακούω. 

Αρίστος: Όχι. Έχουμε χάσει πολλά από τη ζωή μας. 

Ο γιατρός: Αρίστο, έχω συλλογιστεί πολύ το νόημα της συγγνώμης. Πί-

στεψέ με, δεν επιθυμώ τη συγγνώμη σου. Τώρα, τούτο έχει μονάχα νόημα: 

Να κάνουμε νέες επιλογές. 

Αρίστος: Εγώ δεν θέλω να κάνω νέες επιλογές. Εγώ ασχολούμαι μόνο με 

το μικρό. 

Η μητέρα [στον γιατρό]: Το παλληκάρι έχει δίκιο, αγάπη μου. Τι νέες επι-

λογές του ζητάς; Δεν βλέπεις το ψυχολογικό υπόβαθρο των γεγονότων; Όλα 

αυτά είναι μια συνομωσία της Ηρώς. 

Ερευνήτρια: Εγώ βασάνιζα τον γιο σας; Μήπως πρέπει να ζητήσω εγώ 

συγγνώμη που έσωσα τον Λε; 

Η μητέρα: Δεν δέχεσαι την πραγματικότητα όπως είναι. Θέλεις να αλλά-

ξεις τους ανθρώπους. 

Ο γιατρός: Κι εμείς θέλουμε να αλλάξουμε τους ανθρώπους, αγάπη μου. 

Να τους αλλάξουμε οριστικά. 

Η μητέρα: Όχι στον έρωτα. Όχι στην αγάπη. Εμείς συμφωνήσαμε από νω-

ρίς ότι δεν πρέπει να αγγίζουμε την ανθρώπινη ψυχή. Ότι δεν έχει νοημα, 

γιατί η ανθρώπινη ψυχή δεν αλλάζει με τις ιδέες. Τραβά τον δρόμο της. 

Ο γιατρός: Ναι, αλλά… 

Η μητέρα: Συμφωνήσαμε ότι μπορεί κανείς να αλλάξει το περιβάλλον, τι 

θα τρώει το στόμα και τι θα βλέπουν τα μάτια. Συμφωνήσαμε στο θέμα των 

πολλών ηδονών που μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος. Καταλήξαμε στο ότι μπορεί 

κανείς ίσως να φτιάξει μια Πολιτεία, όχι μια ψυχολογία. Κι ίσως, ίσως, το 

περιβάλλον, το τι βλέπουν τα μάτια, τι τρώει κανείς, τι δεν τρώει, τι απολα-

μβάνουν τα όργανα της ηδονής — με τον καιρό όλα τούτα ίσως να αλλάξουν 

και την ανθρώπινη ψυχή. 

Ερευνήτρια: Σας ακούω πάντα με προσοχή, κυρία. Έχω σκεφτεί από καιρό 

ότι μόνο εσείς μπορείτε να συγκριθείτε με τον παππού του Αρίστου. Όμως, 

πιστέψτε με ότι η κρίση μου αυτή για σας δεν έχει καμιά καταδικαστική 

χροιά. Άλλωστε, σας θαυμάζω πολύ. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω, 

είναι η αιτία για την οποία δυναμιτίζετε πάντοτε κάθε λύση. Γιατί οικοδομείτε 

παντού αδιέξοδα. 

Η μητέρα: Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Μολονότι βρίσκω τέτοια συναισθήμα-

τα μεταξύ γυναικών άχρηστα. Θα προτιμούσα να με θαύμαζε ο Αρίστος. 



147 
 

Αρίστος: Δεν σε θαυμάζω, θεία. Σε φοβούμαι. 

Η μητέρα: Α, βλέπεις, καλή μου; Τούτο, ο φόβος του Αρίστου αντί του 

θαυμασμού ή της αγάπης, τούτο είναι που με θλίβει και με προβληματίζει — 

αναρωτιέμαι πού έσφαλα. Οι δικές σου ηθικές κρίσεις είναι σαφώς διαφωτι-

στικές για ορισμένες παράπλευρες όψεις δευτερευόντων ζητημάτων. Αλλά διό-

λου χρήσιμες στις κύριες υποθέσεις μου. 

Ο γιατρός [αποδυναμωμένα, στη σύζυγό του]: Μερικές φορές η ψυχρότη-

τα του ορθολογισμού σου, αγάπη μου, πληγώνει ακόμα κι εμένα. 

Η μητέρα: Δεν έχουμε καιρό για μεταμέλειες και ψυχολογικά ψιλολογήμα-

τα, αγάπη μου. Κι αυτοί οι νέοι δεν είναι πια παιδιά. Δεν μπορούν να κρύ-

βονται αιώνια πίσω από τις ευθύνες μας, τα λάθη μας. Έχουν ήδη δικούς τους 

μύθους. Τους βαραίνουν ήδη οι ενοχές. 

Λε: Πάντως, είναι κάτι που το έχω σκεφτεί από μικρός. Δεν θα ήθελα να 

σας έχω γονείς μου. 

[Σιωπή] 

Ο γιατρός: Πώς το λες αυτό, παιδί μου; 

Λε: Όλο το πράγμα. Οι Παλαιοί, το σπίτι μας, οι ιδέες σας. Είναι δυσβά-

σταχτο. Θα προτιμούσα να είμαι γιος της θείας Ελένης, εγγονός του παππού 

του Αρίστου. 

[Σιωπή. Η Ερευνήτρια εκπλήσσεται όσο και οι άλλοι, μα επίσης ικανοποι-

είται πολύ από τα λόγια του Λε.] 

Η μητέρα: Πες το ειλικρινά: Καταβάθος θα ήθελες να είσαι ο Αρίστος. 

Λε: Όχι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν θα ήθελα να είμαι ο Αρίστος, θα ήθελα να 

είμαι ο εαυτός μου, μα γιος της οικογένειας του Αρίστου. Κι ο Αρίστος να είναι 

γιος σας. Σας αγαπώ πολύ, μα δεν θέλω να είμαι παιδί σας. 

Αρίστος: Μη μιλάς άσχημα στους γονείς σου! 

Ο πατέρας: Είναι οδυνηρό να το ακούω αυτό, αγόρι μου… 

Η μητέρα: Όχι, άσε τον να μιλήσει. Να τα βγάλει από μέσα του. 

Λε: Δεν είναι ότι δεν σας αγαπώ. Σας λατρεύω. Όμως, είναι όλα τόσο 

δυσβάσταχτα μαζί σας. Με σας, πρέπει να κοιτά κανείς ολοένα πολύ μακριά, 

πολύ ψηλά, πολύ βαθιά. Δεν αντέχεται τούτο όλη την ώρα. 

Ο γιατρός: Αλλά, παιδί μου, θα άντεχες να έχεις έναν παππού σαν του Αρί-

στου; Αυτό ήταν που συνέτριψε τον φίλο σου. 

Αρίστος: Δεν με σύντριψε ο παππούς μου. Τον αγαπώ τον παππού μου. Ο 

Λεωνίδας με σύντριψε. 

Η μητέρα: Λεωνίδα, μου φαίνεται πως τώρα απλά παιδιαρίζεις. 

Λε: Όχι. Όχι μαμά. Ορίστε τι είπε ο Αρίστος. Ότι εγώ ήμουν που τον συνέ-

τριψα. Κι αυτό εξαιτίας σας. Ο παππούς του Αρίστου, καλός ή κακούργος, 

ήταν μες στην Ιστορία του τόπου μας. Εσείς θέλατε να είστε πάντοτε απέξω. 

Ήσασταν πάντα απέξω από τα σύνορα της χώρας όπου βασανίζουμε εμείς ο 

ένας τον άλλο. Κι από κει, από το απέξω, μας παρατηρείτε σαν έντομα και 

φτιάχνετε τη ζωή μας όπως σας αρέσει. 

Αρίστος: Εγώ, πάντως, θα μου άρεσε να είμαι γιος σας, θεία. 
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Λε: Ναι. Στη φαντασίωσή μου, σε βάζω πάντα στη θέση μου. 

Ο γιατρός: Ο Λεωνίδας, Αρίστο, εξέφρασε κάτι της ψυχής του. Έναν λόγο 

δύσκολο να τον ερμηνεύσει κανείς. Δεν χρειάζεται να πάρεις θέση και να ε-

πηρεαστείς απ’ αυτόν. Άμα περνάει ένας κομήτης από τον ουρανό, απλά τον 

κοιτάς. Αν τον θεωρήσεις σημάδι του Θεού, προαναγγελία γεγονότων, τότε 

απλά έχεις πέσει στην παγίδα του μυστικισμού και του ψεύδους. 

Λε: Α, έτσι, μπαμπά. Όλοι σας έχετε λόγο, όλων κάθε λέξη κάτι σημαίνει, 

και μόνο η δική μου καρδιά είναι κομήτης στο διάστημα. Έχει δίκιο λοιπόν η 

Ηρώ για σας. Έχω δίκιο κι εγώ που δεν σας θέλω για γονείς μου. 

Η μητέρα: Παιδί μου, λες πράγματα οδυνηρά για σένα και για μας. Δεν 

ξέρουμε ποτέ τι πραγματικά πιστεύεις, φαίνεσαι πάντα τόσο ευχαριστημένος 

με τον εαυτό σου. Όσο για σένα, Αρίστο, εμείς θα θέλαμε πολύ να είσαι γιος 

μας. 

Αρίστος [δυσπιστα μα και με ελπίδα φωτεινή]: Αλήθεια λες, θεία; 

Ο γιατρός: Θα σε θέλαμε γιο μας, παιδί μας. Όχι ξένο από τον Λεωνίδα, 

όμως. Θα σε θέλαμε αδελφό του. 

 

 

Αν ήμουν εσύ, θα με μισούσα 
 

Ερευνήτρια: Ωραίο αυτό που είπες, Λε. Νομίζω ότι σε ξέρω καλύτερα απ’ 

όλους εδώ. Καταλαβαίνω πως μιλάς αλήθεια, ότι ονειρευόσουν από παλιά να 

είσαι στη θέση του Αρίστου, εγγονός του παππού του. 

Να σου κάνω όμως μια ερώτηση: Άμα ήσουν εγγονός του παππού του Αρί-

στου, θα ήθελες να έχεις όπως κι εκείνος στην εξουσία σου τον γιο του κυρίου 

γιατρού, να τον βασανίζεις μια ολόκληρη παιδική ηλικία και να τον πονάς; Ε; 

Γι’ αυτό καταβάθος επιθυμείς τούτη την αντιστροφή; 

[Ξάφνιασμα για όλους, η γιατρίνα λέει ήρεμα:] 

Η μητέρα: Κορίτσι μου γλυκό! Δεν σε είχα για τόσο φιδάκι. 

Ερευνήτρια: Έχω μάθει πολλά από σας, κυρία. Λε, σε παρακαλώ να είσαι 

ειλικρινής. Να απαντήσεις καθαρά, χωρίς περιστροφές. 

Λε: Ναι. Πράγματι. Κανείς δεν με ξέρει όσο εσύ, Ηρώ. Το έχω επεξεργα-

στεί πολλές φορές στο έπακρο: Αν ήμουν γιος της θείας Ελένης, εγγονός του 

δωσίλογου, δεν θα ήθελα να βασανίζω τον γιο του γιατρού. Όμως, νομίζω πως 

δεν θα ήθελα και να τον αγαπώ, δεν θα επιθυμούσα να ήμουν φίλος του. Θα 

τον μισούσα. 

[Αμηχανία όλων εκτός από την Ερευνήτρια, που ικανοποιείται χορταστικά 

από την απάντηση του Λε.] 

Αρίστος [σαν έτοιμος να χτυπήσει τον Λε ή να κλάψει]: Είναι πολύ πικρά 

τα λόγια σου, Λεωνίδα. Πως δεν θα με ήθελες για φίλο… Πως δεν θα με αγα-

πούσες άμα ήμουν γιος του γιατρού. Πως θα με μισούσες. Πολύ άσκημος λόγος… 

Λε: Θα προτιμούσες να σε βασάνιζα; Όπως εσύ εμένα; 
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Αρίστος [ολόψυχα]: Ναι. Τα κάνουν αυτά οι φίλοι μεταξύ τους. Ας μου 

έκανες ό,τι σου έκανα, δεν θα με πείραζε! Τι δηλαδή· θα ήμουν εσύ, γιος του 

γιατρού, θα φορούσα Αρμάνι, θα είχα αυτό το μαλλάκι το δικό σου που πά-

ντα μου άρεσε. Κι εσύ θα μου έκανες ό,τι σου έκανα. Αλλά θα ήμασταν πάλι 

φίλοι, Λεωνίδα, αδέρφια όπως τώρα. Όχι που λες θα με μισούσες. Πολύ πι-

κρός λόγος, Λεωνίδα. 

Ερευνήτρια [σχεδόν φιλικά και ευπροσήγορα στον Αρίστο]: Θα σε έκραζε 

σκλαβάκι και Σίσσυ, θα σε είχε σαν σκύλο, θα σε χαστούκιζε, θα σε έφτυνε 

και θα σε ξεβράκωνε μπρος στα παιδιά. Έτσι δεν είναι; Και θα σου άρεσε; 

Δεν θα πονούσες όσο πόνεσε;  

Η μητέρα [μητρικά]: Ηρώ, καλή μου, δεν βλέπεις την εξέχουσα αισθητική 

και ηθική σημασία σε όλο αυτό; Ανασηκώσου επιτέλους λιγάκι από το χώμα! 

Δεν μπορείς να είσαι πάντοτε δηλητηριώδες ερπετό που κάνει ανθρωπολογι-

κή μελέτη. 

Αρίστος: Θεία, η Ηρώ έχει δικιο. Ήταν μια ωραία ερώτηση, με έκανε να 

σκεφτώ. Πράγματι, δεν θα μου άρεσε να με βασανίζει ο Λεωνίδας και να υ-

ποφέρω. Όλα αυτά που είπε η Ηρώ. Είναι καλό το μικρό, δεν θα έκανε τέ-

τοια πράγματα. Αλλά και να με βασάνιζε, θα το δεχόμουν. Θα το υπόμενα. 

Και νομίζω ότι θα μας έδεναν τα ίδια πράγματα που μας δένουν και τώρα. 

Ηρώ: Ηλίθιε! Ο παππούς σου έσφαξε τον παππού του, κι εσύ τον κουρέ-

λιαζες μια ζωή. Τίποτα καλό δεν σε δένει με τον Λε. Τίποτε όμορφο ή της α-

γάπης. 

Αρίστος: Δεν είναι αλήθεια αυτό! 

Ηρώ: Έτσι είναι. Δεν υπάρχει τίποτα αληθινό ανάμεσά σας, εκτός από το 

μίσος. Μίλα, Λε! 

[Κάτι πάει να ξεφουρνίσει η κυρά, μα ο γιατρός της πιάνει προειδοποιη-

τικά το χέρι και τη σταματά. Ο Αρίστος δείχνει να αγωνιά, ο Λε ήρεμος, σκε-

φτικός, κοιτάει τα χέρια του που τα έχει ακουμπήσει στα γόνατά του.] 

Ερευνήτρια: Μίλα, Λε! Σε εξορκίζω στην αγάπη και στη γνώση που προ-

σπαθήσαμε μαζί να κατακτήσουμε. Πες τι ένιωθες πάντα για τον Αρίστο. 

Λε [σηκώνει το βλέμμα, κοιτάζει καλά την Ερευνήτρια, βαθιά στα μάτια, 

μετά προσηλώνει το βλέμμα θαρρετά στα μάτια του Αρίστου]: Είναι αλήθεια, 

Αρίστο. Ό,τι κι αν ένιωθα για σένα, τα σκέπαζαν πάντα όλα ο φόβος και το 

μίσος. 

[Επιτέλους οι γονείς του Λε τσιμουδιά, μένουν τελείως ασάλευτοι, με πε-

τρωμένα πρόσωπα. Ο Αρίστος σηκώνεται, κάνει μια βόλτα.] 

Αρίστος: Έχω πολλά μέσα μου που δεν μπορώ να τα κουμαντάρω. Κι εσύ 

έχεις, Λεωνίδα. Τώρα είμαι πολύ λυπημένος. Πολύ. Υπάρχει ελπίδα για μας, 

όμως, έτσι δεν είναι; Ξέρεις… Όλα αλλάζουν. 

Ερευνήτρια: Πάντα θα σε μισεί και θα σε φοβάται. 

Η μητέρα [ήσυχα, σχεδόν φιλικά]: Έχυσες το φαρμάκι σου σαν οχιά στα 

κακόμοιρα τα παιδιά, κοριτσάκι μου. Μην το σπρώχνεις ολοένα βαθύτερα μέ-

σα τους! 
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Ο γιατρός: Αγάπη μου, μερικές φορές κάνεις κάπως ατυχείς παρομοιώσεις. 

Συσκοτίζουν την εικόνα των αισθημάτων σου για την Ηρώ μας. Που όλοι γνω-

ρίζουμε ότι είναι τα θερμότερα. 

Ερευνήτρια: Μα όχι, γιατρέ. Καταλαβαίνω γιατί η σύζυγός σας μιλάει για 

οχιές και φαρμάκι. Υπονοεί επαινετικά την αποτελεσματικότητα της έρευνάς 

μου. Την επιστημονική της διαδραστικότητα. 

Η μητέρα: Σωστά, κορίτσι μου. Δεν αντιπαθώ τις οχιές, κατάβαθος είναι 

τόσο όμορφες, όλο χρώματα και στολίδια. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, δεν 

τη χαϊδεύεις μια οχιά που πάει να σε δαγκώσει! Την πατάς στο κεφάλι. 

Αρίστος [σαν να μην έχει ακούσει τα λόγια μας]: Λεωνίδα, αυτό είναι; Θα 

με μισείς και θα με φοβάσαι πάντα; Δεν υπάρχει ελπίδα; 

Λε [δεν σκέφτεται πολύ ούτε λιγο, δεν έχει φωνή διστακτική, δεν την υ-

ψώνει ούτε μουρμουράει]: Θα σε φοβούμαι πάντοτε πολύ. Συγγνώμη, Αρίστο. 

Δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό μέσα μου, κι ούτε θέλω. Όμως, τούτο δεν θα 

σταθεί εμπόδιο στη φιλία μας. Όλα αυτά, εντέλει, είναι ένα είδος δυνατής 

αγάπης. 

Αρίστος [πετάγεται, αγκαλιάζει τον Λε, τον σφίγγει, τον φιλά σταυρωτά 

τρεις φορές]: Το ήξερα! Δεν είχα ποτέ αμφιβολία για σένα. Θα είμαστε δε-

μένοι σε όλη μας τη ζωή. 

Η μητέρα [στην Ερευνήτρια]: Άρπα τη! Δεν κέρδισες τίποτα με όλα αυτά. 

Ερευνήτρια: Μα πώς, κυρία! Δεν καταλάβατε την πλοκή του δράματος; Ο 

Λε γύρισε κοντά μου, με αγαπάει όσο ποτέ. Έτσι δεν είναι, αγάπη μου; 

Η μητέρα [με αγωνία στον Λε]: Α, όχι, όχι αγόρι μου! Δεν είναι αλήθεια! 

Λε [απελευθερώνεται από τον Αρίστο, τρέχει σε μένα, με αγκαλιάζει και 

με φιλά στο στόμα παραπεταμένα]: Είσαι η μοναδική μου αγάπη. Τώρα θα 

είμαστε πάντα μαζί. Θέλω τόσο να ξανακάνω έρωτα μαζί σου! Δεν αντέχω 

άλλο τον χωρισμό μας. [Με παρασύρει στον καναπέ, με τραβά πάνω του]. 

Ο γιατρός: Εεε… Έχω τη γνώμη, αγάπη μου, ότι η συνάντησή μας τελεί-

ωσε. Πρέπει να πηγαίνουμε. 

Η μητέρα: Εντάξει, καλέ μου. Ελπίζω να μην χρησιμοποιήσουν τα παιδιά 

προφυλακτικό. Χρειάζομαι επειγόντως εγγόνια, τουλάχιστον τέσσερα, πριν με 

καταβάλει η κλιμαρκτήριος. Αν μας φυτρώσουν τα εγγόνια μετά την κλιμαρ-

κτήριό μου, θα είναι πολύ ενοχλητικό, δεν νομίζεις κι εσύ; Αρίστο, παλληκά-

ρι μου, θα έρθεις μαζί μας; 

Αρίστος [πολύ χλομός]: Όχι. 

Η μητέρα: Α! θα συμμετάσχεις εκεί στον καναπέ; Πάντα ήθελα εγγόνια με-

λαχρινά και μαυρομάλλικα. Είναι υπερβολικά ξανθό αυτό το αρκουδόσογο 

του άντρα μου… 

Λε [με ηπιότητα]: Αρίστο, πήγαινε σε παρακαλώ στην κουζίνα. 

[Ο μπαμπάς και η μαμά του Λε φεύγουν με κοσμικούς χαριεντισμούς μετα-

ξύ τους. Ο Αρίστος, με σκυμμένο κεφάλι, ρίχνοντας ολοένα κλεφτές ματιές 

προς το μέρος μας στον καναπέ, πηγαίνει στην κουζίνα, κλείνεται εκεί και η 

παρουσία του καθίσταται απόκρυφη, φυσιολογημένη ως καταπίστευμα κρυμ-
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μένου θησαυρού και ματαιότητα αξόδευτου πλούτου. Κάνουμε έρωτα με τον 

Λε μετά από δυόμισι χρόνια, αγαπιόμαστε, ηδονιζόμαστε και γινόμαστε μια 

θεότητα-Μονάδα. 

Έχω αφήσει βεβαίως εν λειτουργία τις τρεις κάμερες και το κινητό, που 

καταγράφουν το δρώμενο. Δεν χρησιμοποιούμε προφυλακτικό, όμως ευτυχώς 

έχω πάρει το χάπι: Μου την έδιναν πάντα τα teddy bear.]  
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Αδελφοποιτοί 
 

 

[Η Ερευνήτρια προσπαθεί να είναι συνεπής. Συνεπής σε τι; Μετά την ερωτική 

επανασύνδεσή της με τον Λε αναπτερώθηκε το ηθικό της, αλλά κι έπεσε σε δυσ-

μένεια η ίδια ενώπιον του εαυτού της. Τι θέλει να κάνει; Είναι προκατειλημμέ-

νη; Υπέρ ποιού; Εναντίον ποιού; Απλά πρόκειται περί της επιθυμίας της για τον 

Λε; Σκέφτεται ότι επιτέλους πρέπει να συναντήσει τον παππού του Αρίστου.] 

 

 

Στον καναπέ 
 

«Θέλω να πάρω συνέντευξη από τον παππού σου, Αρίστο. Θα γίνει έτσι: 

Θα πάμε και οι τρεις στο χωριό. Θα μένουμε στο Αρχοντικό. Θα πάμε και οι 

τρεις στον γέρο και θα του πάρω συνέντευξη. Όχι προετοιμασία, όχι προειδο-

ποιήσεις, θα τον βρούμε ένα πρωί και θα του μιλήσουμε. Δεν θέλω φανερά 

κάμερες, είναι παλιός άνθρωπος. Θα τον βιντεοσκοπούμε κρυφά και οι τρεις 

με τα κινητά μας, όπως μπορέσει ο καθένας. Θα παρευρισκόσαστε, θα μιλή-

σει μπροστά σας, αλλιώς καλύτερα να το βουλώσει μια για πάντα. Αν δεν δε-

χτεί να μιλήσει, σε μένα και μπροστά σας, θα παραιτηθώ από αυτήν την ερ-

γασία. Φεύγουμε αύριο». 

Σιωπή. Ο Λε στέκει μπροστά μου, ο Αρίστος κοιτά έξω. Σιωπή. Μα τι είναι 

τούτοι, μόλις σκαπέτησαν την εφηβεία κι όμως έχουν ήδη επωμιστεί σαραβα-

λιασμένες μνήμες. Αισθάνομαι ως ένα είδος μητριάρχισσας. Τους λυπούμαι τους 

καημενους, αλλά βγάζω και μακριά δόντια κοιτάζοντάς τους έτσι αμήχανους, 

ενδοτικούς στη διαύγειά μου, συνεσταλμένους σαν σουγιάδες. Ο Αρίστος λέει, η 

φωνή του με εντυπωσιάζει πάντα, δεν είναι ακριβώς μπάσα, είναι βαριά: 

«Δεν μπορώ να σταθώ μπρος στον παππού μου. Από το βράδυ που έγιναν 

όλα εκείνα, δεν τον είδα πια». 

Ο Λε δεν μιλούσε. Περίμενα να μιλήσει και δεν μιλούσε η κότα. Τους πα-

ρατήρησα διασκεδάζοντας με αυτό που τους χαρακτήριζε τώρα, αυτό που είχε 

αναδυθεί μες από τον αιώνα της παιδικής τους ηλικίας. Είπα: 

«Φεύγουμε αύριο χάραμα. Έχω φέρει το σακβουαγιάζ μου, θα μείνω εδώ. 

Αρίστο, θα κοιμηθείς στον καναπέ κι εγώ στο κρεβάτι με τον Λε. Δεν σε θέλω 

στο ίδιο δωμάτιο με μένα». 

Κι έτσι γυρίσαμε στο χωριό. 
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Παλιοχώραφο 
 

[Βοσκημένη πλαγιά με πουρνάρια, κουμαριές, αριές, φυλίκια, μικροπεύκα, βού-

κισσες, θυμάρια, σκίνα, ρείκια. Καταμεσίς ορεινό λιβάδι σε πεζούλες. Πέτρες 

η μία πάνω στην άλλη στο σχήμα της λιθιάς που συγκρατεί το κοκκινόχωμα, 

όπως οι Έλληνες την ύψωναν χρόνια, δεκαετίες, αιώνες, χιλιετίες ασταμάτη-

τα. Πάλιωνε η αργολιθιά και την ξανάφτιαχναν και την ψήλωναν και την επέ-

κτειναν, γυναίκες, άνδρες, παιδιά και γερόντοι, γριές, έρχονταν στο ορεινό χω-

ραφάκι, μάζευαν τα λιθάρια, αποκάλυπταν το κόκκινο χώμα όπου θα σπέρνο-

νταν γεννήματα, κάθε λιθάρι και ιδρώτας, σκυψιά, μια ανάσα λιγότερη στη 

ζωή τους, και δεν τα πετούσαν, έφτιαχναν λιθιές, χιλιόμετρα λιθιές, κι έτσι 

ανασηκωνόταν η ζωή από τη γη και κατέπεφτε πάλι σε αυτήν από αιώνα σε 

αιώνα. 

Βλέπουμε τον παππού να επισκευάζει τη λιθιά στο από δεκαετίες άσκαφτο 

Παλιοχώραφο. Έχει περάσει προ πολλού τα ενενήντα. Σκύβει δύσκολα. Σηκώνει 

δύσκολα τις πέτρες.Το βάρος τους, η τραχύτητα, έντομα αποκαλύπτονται 

και τρέχουν να γλυτώσουν από το φως. Έχει χέρια χοντρά σαν ξυλόφτυαρα 

του φούρνου. Στέκει σκιάζοντας τα μάτια να μας δει τους τρεις στο φως του 

απογεύματος καθώς ερχόμαστε, ατενίζει ως να πλησιάσουμε, δεν βλέπει κα-

λά πια. Δεν τον λυπούμαι. Λέει, όταν επιτέλους μας αναγνωρίζει]: 

 

Ο παππούς: Άρη. Έχω να δω παιδί εδώ στο Παλιοχώραφο από τότε που 

ήσουν μικρός. Τότε δε μου έλεγες όχι. Ας ξεπετρίσουμε μέχρι να πέσει ο ήλιος. 

Εσείς θα φέρνετε τα λιθάρια, θα καθαρίζετε το χωράφι, κι εγώ θα φτιάχνω 

τις λιθιές. Δεν την αντέχω πια την πολλή δουλειά. 

 

Δεν έχουμε γνώμη. Ο πατέρας του «Άρη» κάτω στην κωμόπολη. ο πατέρας του 

φονιά, δεν μας κοίταξε στα μάτια. Είπε: 

«Ο γέρος είναι στο βουνό. Στο Παλιοχώραφο. Μην πάτε. Έχει μαζί του την 

καραμπίνα. Για κάνα πουλί». 

Η μάνα του Αρίστου, η κυρία Ελένη, μας έβαλε σε σακιδιάκι ψωμί, τυρί, 

ελιές, μια δυάρικη μπουκάλα κρασί. Είπε: 

«Αν δεν πιει μια γουλιά κρασί δεν μπορεί. Τα παλαιά είναι που τον κρατά-

νε στη ζωή, κοντεύει να βρικολακιάσει. Ζει τις μισές μέρες και νύχτες του 

χρόνου στο βουνό. Σε ένα πετροκάλυβο που υπάρχει εκεί· κοιμάται κατάχα-

μα σε κάτι χόρτα. Πώς αντέχει. Πηγαίνετε, πηγαίνετε». Κι έτσι τώρα ξεπετρί-

ζουμε το λεγόμενο Παλιοχώραφο. 

Είμαστε εδώ στην αχρονία του βουνού, νομίζω πολύ εργατικοί εμείς, αν 

και δεν έχω δουλέψει ποτέ σε χωράφι. Ο πατέρας μου είναι ηλεκτρολόγος κι 

έχει κι ένα μαγαζί με ηλεκτρικά είδη, έχει παρατήσει από χρόνια τα κτήματά 

μας. Για να φτιάξει λίγο κρασί και λάδι πληρώνει εργάτες ώστε να του τα 

παράγουν όπως μπορούν. Ο Αρίστος ήταν πάντα δουλευτής, αλλά εδώ στο 

βουνό όλα τα χωραφάκια έχουν εγκαταλειφθεί από δεκαετίες. Ο Λε πήγαινε 
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από μικρός και δούλευε κρυφά κάπου-κάπου με τους εργάτες του μπαμπά του 

στα κτήματα του σογιού του κάτω στην πεδιάδα. 

Τώρα κατανοώ αιφνιδίως μια πριν άγνωστή μου πλευρά του Λε: Ζούσε ποι-

κιλοτρόπως κρυφά, για τον καθένα από μας ερήμην κάποιων όψεών του, άλλες 

φανέρωνε στον ένα, άλλες στον άλλο. Τι Αρλεκίνος! Στα χωράφια πήγαινε 

να κρυφοδουλέψει σαν ένας μικρός λουδίτης, «Μην το πείτε στον μπαμπά 

μου!» έλεγε στους εργάτες κι αυτοί γελούσαν με το πλουσιόπαιδο που ήθελε 

να κάνει τις δουλειές τους. Ήταν ένας διαρκώς δοκιμαζόμενος σε αρχέγονες 

διαδικασίες εργασίας των χεριών, του νου, ξέφευγε ολοένα κι από μένα και, 

το σπουδαιότερο, από τον ίδιο τον Αρίστο. Γι’ αυτό τώρα φαίνεται στα μάτια 

μου σχεδόν έμπειρος κουβαλητής λιθαριών, ξέρει πώς να περπατήσει στην 

κατάλοξη πλαγιά ή στις πεζούλες. 

Κι έτσι δουλέψαμε μέχρι να δύσει ο ήλιος. Η δουλειά εδώ στα ψηλά διορ-

γανώνεται ως ένα θαύμα που σκοτώνει το σώμα. Η ψυχή δεν έχει δρόμο προς 

καμιά ανάταση όταν το κορμί πάσχει. Κοιτά τον εαυτό της και γελά. Ο κόπος 

φυσιολογείται στο έργο του χωραφιού ως πένθος και ως μέθη. Ιδρώτας. Δεν 

μπορούσαμε να σταματήσουμε, γιατί ο γέρος πότε ευθυτενής πότε καμπου-

ριασμένος άρμοζε ολοένα, ασταμάτητα τις πέτρες που του φέρναμε μικρές-

μεγάλες, «βύσσαλα» έλεγε τις μικρότερες, «σόμπολα» τις μεσαίες και στρογ-

γυλωπές, «κοτρώνια» τις μεγάλες που τις κουβαλούσα με τον Λε οι δύο μαζί 

γιατί ήταν βαριές — ο Αρίστος μόνος του. Ο γέρος τις άρμοζε μικρές μεγάλες 

μεσαίες με μια τέχνη που μόρφωνε την αρχαία ουσία: Περιχαράκωση της 

ανθρώπινης τροφής με πέτρα, και πάνω ουρανός. 

Ήταν τα μέλη μας λυμένα και κανείς δεν διενοείτο να μην υπακούσει, ώσπου 

άρχισε να σκοτεινιάζει. Με τον Λε ήμασταν εκτός των δυνάμεών μας, μικροί 

σωροί νεαρής σάρκας πολύ εύκαιρης πια για κάθε χρήση — ο Αρίστος δεν 

είχε καν λαχανιάσει. Ο παππούς είπε: 

 

Ο παππούς: Φτάνει. 

 

 

Δύο σκορπιοί 
 

Ο γέρος σηκώνει μια πέτρα που το αποκάτω της το είχε φυλάξει για μας. 

Μας δείχνει. Υπάρχει εκεί ένα πλάσμα που μόλις το αναγνωρίζω. Έχω γεν-

νηθεί, μεγαλώσει στην Ελλάδα, στον τόπο αυτό, και μόλις που μπορώ να πω 

τα ονόματα των όντων που συνιστούν την πατρίδα, φυτά, έντομα, ψάρια, 

πουλιά, θηλαστικά. Το όνομα συνιστά την ουσία, γιατί έχει λαγαριστεί μέσω 

χιλιετιών αίσθησης και γνώσης. Ακόμα και το χώμα που πατώ μού είναι ξένο, 

σχεδόν μισητό. Ο παππούς παίρνει ένα χορτάκι, βάζει δίπλα στο πλάσμα την 

παλάμη του ανοιχτή κολλημένη στο χώμα, σπρώχνει το μικρό ον με το χορ-

ταρόφυλλο, ανεβαίνει πάνω της εκείνο ανήσυχο, τρέμοντας ολόκληρο από 
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φόβο για τον βίο του, από πολεμικότητα, ετοιμότητα. Σκαρφαλώνει στη χούφτα 

του. Το υψώνει ως τα μάτια μας, το δείχνει. 

 

Ο παππούς: Σκορπιός. Ξανθός, από τους πιο φαρμακερούς. Κοιτάχτε κεντρί. 

Με τσίμπησε σκορπιός μικρόνε. Πολύ πόνεσα. Είδα πολλούς πόνους. 

 

Ο σκορπιός έχει καμπουρωμένη την ουρά, το κεντρί έτοιμο. Ένα καβουράκι 

της στεριάς με πανοπλία και σπονδυλωτή ουρά στην άκρη της οποίας ελλο-

χεύει ο θάνατος. Είναι σε πόλεμο. Τι θέλουν απ’ αυτόν. Ζητά να ξαναγυρίσει 

κάτω από την πέτρα όπου δεν υπάρχει ουρανός. Ο παππούς χωρίς να παρα-

κουνάει το χέρι με το έντομο γονατίζει, αναποδογυρίζει μιαν άλλη πέτρα, 

που κι αυτήν την είχε φυλάξει από πριν για την επίδειξή του. Εκεί φωλιάζει 

ένας ακόμη σκορπιός, τον ανεβάζει και τούτον στην παλάμη του μπρος στον 

πρώτο, τα δύο μικρά όντα αναχεντρώνονται, οι ουρές πάλλονται. 

Γονατίζουμε αυτόματα γύρω στον παππού. Κοιτάμε. Είμαστε παγιδευμένοι 

στην παλάμη του γέρου. Αναγνωρίζω πως εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν 

παλαιό άνθρωπο. Πως η αναστολή των ιδιοτήτων που σημαίνουν καλοσύνη 

θα μας χάψει αν δεν αγαπήσω τη γενιά μου, το είδος μου, τη σάρκα εκ της 

σαρκός μου. Οι γέροι είναι κακοί, είναι επίσης ασυγχώρητοι. Μισώ τον παπ-

πού γι’ αυτή την επίδειξη, τη μάχη των σκορπιών στην παλάμη του που τριγυ-

ρίζονται ταχύτατα, ένας χορός θανάτου, άφωνοι αυτοί μες στην κραυγαλέα 

συμμετρία τους, όντα δίχως φύλο και δίχως σαφήνεια των επιθυμιών τους, 

φυσικοί εχθροί των θηλαστικών και γενικά των θερμόαιμων ζώων που είμαι 

εκπρόσωπός τους. 

Μου φέρνει η θέα τους ανατριχίλα έστω κι αν δεν τους έχω ποτέ δει παρά 

μόνο σε φωτογραφίες, εγώ, η Ερευνήτρια, δεδομένου ότι γεννήθηκα και με-

γάλωσα δίπλα στις φωλιές τους και ποτέ ως τώρα δεν είχα υποψιαστεί την 

ύπαρξή τους, το νεφέλωμα της καταιγίδας τους, τη μικρούλα τρυφερότατη 

ειδή τους με τα τρία μάτια-αχάτες σε τρίγωνο, τα οχτώ πόδια, τις δαγκάνες 

και την ουρά η οποία μπορεί να σκοτώσει ζώα τόσο μεγάλα όσο η έπαρσή μου. 

Η Ερευνήτρια ντρέπεται που βλέπει ό,τι βλέπει. Θυμάται που διάβασε 

κάποτε ότι οι σκορπιοί είναι τα πρώτα ζωντανά πλάσματα που βγήκαν από 

την αρχέγονη πρωτοθάλασσα στη στεριά. Οι πρώτοι πρόγονοι όλων των όντων 

που αναπνέουν αέρα και βλέπουν τον ουρανό. Έχουν δει τόσον ουρανό από 

τότε, ώστε τώρα δεν τον αντέχουν, φωλιάζουν κάτω από τις πέτρες, μες στις 

σχισμάδες. Της Ερευνήτριας της έρχεται να κλάψει επειδή δεν είχε κοιτάξει 

ποτέ τι υπάρχει κάτω από τις πέτρες του τόπου της αυτή η αναρχική. Κοίταζε 

τότε που ήταν παιδιά ο Λε, και τον κοροϊδεύαν όλοι, ακόμα κι η ίδια. 

«Τι κοιτάς εκεί από κάτω ρε ξεφτιλισμένο», του έλεγε ο Βαγγέλης, «τη 

χαμένη σου αξιοπρέπεια ψάχνεις;» 

Μάλλον γι’ αυτό ο Λε μοσχοβολούσε πάντα αξιοπρέπεια: Την έβρισκε 

σκύβοντας στο χώμα του τόπου του. Οι σκορπιοί στη χούφτα του παππού, με 

μια τελική πιρουέτα, καρφώνουν ο ένας τον άλλον με τα κεντριά τους. 
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Ο παππούς τους αφήνει χάμω. 

 

Ο παππούς: Δεν τους βλάφτει το δικό τους δηλητήριο. Ψοφούν από το φαρ-

μάκι ο ένας του άλλου. 

 

Τους σκεπάζει με μια πέτρα ενώ ακόμα τρέμουν ενώπιον του Χάρου. Η Ερευ-

νήτρια τους λυπάται τους καημένους. Λέει: 

 

Ερευνήτρια: Τι φταίγαν κι αυτοί… 

 

Ο παππούς: Τους έβαλα να παλέψουν στην παλάμη μου για να ’χω κι εγώ 

το μερδικό μου στον κίνδυνο. Θα μπορούσανε να με τσιμπήσουν. Δεν κάνει 

να βάζεις τους άλλους να σκοτωθούν κι εσύ να κοιτάς από μακριά σα γαλο-

νάς. Στο Συμμοριτοπόλεμο δε δέχτηκα τα γαλόνια που όλο μου δίναν. Έμεινα 

λοχίας. Αλλά με λέγαν όλοι καπετάνιο. Ψόφησαν, ήταν η μοίρα τους. Ας πάμε 

στο πετροκάλυβο.  

 

 

Πετροκάλυβο 
 

Ήταν μια μάντρα, μια ακανόνιστα περιφραγμένη στρούγκα από πέτρες, όπως 

εκείνες που μαζεύαμε με κόπο και που ο γέροντας τις πόστιαζε τη μία πάνω 

στην άλλη επιδιορθώνοντας τις πεζούλες. Αλλά εδώ τα τοιχώματα ήταν υψηλά 

όσο ένα μπόι, και στην άκρη ένα από κείνα τα πέτρινα καλύβια που φτιάχναν 

άλλοτε στα χωράφια του βουνού οι παλιοί μας — κυκλικό, χτισμένο με αργο-

λιθιά, με σκεπή θολωτή, όλο από πλάκες που αρμόζονταν ως αρκετά παραπάνω 

από το ύψος ενός ψηλού ανθρώπου κατά ζώνες κυκλοτερά. Τύμβος και αψίδα, 

πρόγονος όλων των θόλων αυτού του χαμηλού κόσμου ακόμα χτες ζωντανός. 

Αναγνώριζα εγώ η άπειρη τα σημάδια. Εδώ στην ελλειπτική αυλή έξω από 

το πετροκάλυβο καθόμαστε, σε λιθάρια, κατάχαμα, οπουδήποτε βρει ο καθέ-

νας. Υπάρχει ένα χαμηλό πέτρινο πεζούλι, κι εκεί κάθεται ο γέρος. Το πετροκά-

λυβο έχει μια πρόχειρη πόρτα από ξερόκλαδα καρφωμένα σε δυο οριζόντιες 

σανίδες. Μπαίνουμε μέσα. Παράξενη αυτή η αίσθηση του στενού θόλου από 

πέτρες. Στην άκρη βρίσκεται ένα μόλις υπερυψωμένο παταράκι-κρεβάτι από 

πατικωμένο χώμα και πάνω ξερά χόρτα. Στη μέση, σε μια μεγάλη φυσική 

πλάκα ακανόνιστη ως προς την περιφέρεια μα με σχεδόν επίπεδη επιφάνεια, 

βλέπουμε ένα λαϊκό όργανο, ένα κανονάκι, τον αρχαίο ελληνικό κανόνα, και 

πάνω του ένα ξύλινο πνευστό, πρωτόγονο, δεν γνωρίζω πώς το λένε. 

Καλοδιατηρημένα, φαίνεται να τα προσέχουν, γυαλίζουν. Ρωτώ τον Αρίστο: 

«Τι είναι αυτά;» 

«Δεν ξέρω», ψιθυρίζει ο Αρίστος, «πάντα εδώ τα ’χει. Δεν μου έλεγε όταν 

τον ρωτούσα μικρός, ούτε οι γονείς μου». 

Ακούγεται απ’ έξω ο γέρος: 
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Ο παππούς: Ελάτε να φάμε. 

 

Τρώμε τις φέτες το ψωμί, το τυρί και τις ελιές. Θέλω να ρωτήσω τον παππού 

για τα όργανα μα δεν τολμώ. Εκείνος πίνει με το μπουκάλι, η μάνα του 

Αρίστου δεν μας έδωσε ποτήρια. Μας δίνει να πιούμε, τι αηδία μετά απ’ αυτό 

το γεροντικό στόμα, παίρνει φυσικά πρώτος ο Λε, αυτός ο πάντα ευεπίφορος 

στην κωμωδία, πίνει ανασηκώνοντας αισθητικά το κεφάλι, ρίχνονται πίσω τα 

μακριά μαλλιά του που είναι ακόμη φλώρικη φράτζα αλλά συνάμα έχουν κι 

αυτά συνουσιωθεί μαζί με τη μορφή του ιδιοκτήτη τους σε εργαλείο νέου 

άνδρα. Τι είναι ο ανδρισμός. Μισώ κάθε ανδρισμό, προτιμώ τα φλώρια και τα 

emo. Τον Λε τον λέγαν τα παιδιά από μικρό φλώρο, emo, Σίσσυ· τώρα έγινε 

άνδρας. Αγαπώ τους αρσενικούς που παίζουν ντάμα με πετράδια χωρίς να νοιά-

ζονται για την αξία τους. Η τιμή διομολογείται ως μια χαλασμένη προσήνεια 

για με, την ερωτευμένη. Πίνουμε κατά σειρά όλοι με το μπουκάλι. Παραδό-

ξως η Ερευνήτρια εντέλει δεν σιχαίνεται. 

 

Ο παππούς: Τι ήρθατε να κάνετε εδώ; 

 

Σιωπή. Πουλιά πετούν στον ουρανό που ακόμα δεν έχει σκοτεινιάσει και έντομα 

διαπερνούν την ορασιά μας. Λέω «μας» γιατί είμαι βέβαιη: Εμείς, εμείς οι νέοι, 

λειτουργούμε σαν ομάδα, είμαστε αληλέγγυοι, σύμμαχοι, πρέπει να πολεμή-

σουμε ενάντια στους εχθρούς μέχρις εσχάτων ώμο τον ώμο, μπούτι το μπούτι 

κολλητά. Σιωπή. Θέλω, η Ερευνήτρια, η κυρίαρχη των λέξεων, η ευρέτης του 

κειμένου, η λεκτική, να αρχίσω τις ερωτήσεις στον παππού, να είμαι επιθετική, 

σαρκαστική. Μα σιωπώ. Και ο Λε χαμηλώνει τα μάτια ντροπαλά, δεν μπορεί 

να κοιτάξει τον γέρο καταπρόσωπο, και ο Αρίστος είναι ο εγγονός του παπ-

πού, ο κληρονόμος του άλγους· τον νιώθω ξάφνου σαν εχθρό όλης της αν-

θρωπότητας αλλά ακούσιο σύμμαχό μου. Τι ξέρω για αυτό το σχεδόν ακόμα 

παιδί. Τρώμε και πίνουμε. 

 

Ο παππούς: Όταν ήμασταν νέοι, μικρότεροί σας, πριν τον πόλεμο, δου-

λεύαμε ήλιο με ήλιο. Τα χτήματα και τα ζώα ήταν τα περισσότερα του Αρχο-

ντικού. 

[Σιωπή.] 

Ο παππούς: Μας έδιναν οι επιστάτες κάτι παλιόκρασα τριλάγγερα να 

αντέξουμε τη μέρα. 

[Σιωπή. Τι να πεις. Ντρεπόμαστε. Ο Λε, ο κληρονόμος των Παλαιών, μόνο 

που δεν βάζει τα κλάματα.] 

Ο παππούς: Φάγατε; Πιείτε ακόμα μία. Από πάντα τούτο το χωραφάκι 

ήταν το μόνο δικό μας. Μόνο μετά την Επανάσταση του ’67 που εσείς τη λέτε 

χούντα, ο γιατρός μάς μοίρασε γη στον κάμπο. Από πάντα το λέγαμε Παλιο-
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χώραφο. Το ξεπετρίζαμε κάθε χρόνο. Απ’ αυτό ζούσαμε. Και με ό,τι μας έδιναν 

από το Αρχοντικό. Κάνα μισθούλη ή ελεημοσύνη. 

[Θέλω να μιλήσω. Να σπάσω τα μάγια αυτού του φρικτού ανθρώπου. 

Λέω:] 

Ερευνήτρια: Τι το… [διστάζω ακόμα και να πω τη λέξη, μου φαίνεται 

γελοία, πρωτόγονη] …τι το «ξεπετρίζετε» τώρα. Αφού έχει να καλλιεργηθεί 

τόσα χρόνια. 

Ο παππούς: Ναι. Αλλά η γη, όποτε κι αν τη σκάψεις, θα γεννήσει. 

[Αληθινά η Ερευνήτρια εξοργίζεται. Λέει, αρκετά ψύχραιμα πάντως:] 

Ερευνήτρια: Να πούμε κάποια πράματα; Ξέρετε, κάνω μια έρευνα. Μια έ-

ρευνα για το πανεπιστήμιο. Θέλω να σας θέσω μερικές ερωτήσεις για την 

ιστορία του τόπου. Πήρα συνεντεύξεις από πολλούς, τον γιατρό, τη γιατρίνα, 

την ταβερνιάρισσα, τα παιδιά εδώ… Θα ήθελα… 

Ο παππούς: Είμαι γέρος. Δεν με ακολουθούν τ’ αγγόνια μου. Δεν έχω πια 

κυνηγόσκυλα και δεν μπορώ να βγάλω ένα λαγό. Μόνο κουβαλώ το τουφέκι 

όπως παλιά. Τι να το κάνω. Δεν καλλιοβλέπω να κυνηγήσω, να σκοτώσω. Δεν 

μπορώ να σας φτιάξω φαΐ, να ψήσω ένα πουλί να φάτε. 

[Βγάζει από κάποια σακούλα μια δυάρικη μπουκάλα όπως αυτή που φέ-

ραμε, αναγνωρίζω τη σοφία της μητρός του Αρίστου, της κυρίας Ελένης, την 

εκδίκηση ενάντια στο σόι του αντρός της. Δύο και δύο τέσσερα, είμαστε τέσ-

σερις, ένα λίτρο του καθενός. Ο παππούς δίνει να πιούμε, τρώμε ό,τι έχει μείνει 

από τις προμήθειές του, κάτι χοιρομέρια που τα ’χει παστώσει ο ίδιος, κι από 

τα φάγωσιμα δωσίματα της κυρίας Ελένης, ξαδέρφης της «πεθεράς» μου. Το 

Είναι συνιστά μια σειρά εικόνων που επιτελείται ως νομιμότητα στα μάτια 

μου. Κοιτάζω τον Λε — παρακολουθεί με νου και σώμα το σκοτάδι που πέφτει. 

Φτερωτά πετούν, νυχτερίδες νομίζω, και πουλιά κελαηδούν. Η φύση είναι εδώ, 

στο περιθώριο της εμπειρίας μου, ένας όμορφος ΝτιΤζέι που βάζει μουσικές 

και ξέρει να μαγεύει.] 

Ο παππούς: Πες μου κορίτσι μου. Θα έκανες παιδιά με τον εγγονό μου; 

Ερευνήτρια: Όχι. 

Ο παππούς: Δεν τον θες; Δεν είναι αγόρι που μπορεί να φροντίσει μια κο-

πέλλα; 

Ερευνήτρια: Φροντίζει μόνο τον Λεωνίδα. Αυτό κάνει από μικρός. 

Ο παππούς: Έτσι πρέπει. Έτσι κάνουν οι φίλοι. Κι εγώ έτσι νοιαζόμουν τον 

παππού του. Δεν ήταν δυνατό παιδί, έπρεπε να τον έχω πάντοτες από κοντά. 

Ερευνήτρια: Αυτό είναι… που θα ήθελα να… να σας… 

Ο παππούς [δεν με διακόπτει, απλά συνεχίζει την κουβέντα του]: Άμα σου 

πω τι θυμούμαι τώρα… Θυμούμαι τη γιαγιά σου. Ωραία γυναίκα. Ο παππούς 

σου… ε, άλλος άνθρωπος, Θεός σ’χωρέσ’ τον. 

Ερευνήτρια: Η γιαγιά μου ζει. Είναι μια χαρά. 

Ο παππούς: Το ξέρω. Λίγοι έχουμε μείνει από κείνα τα χρόνια. Κοίτα το 

’γγόνι μου. Δεν είναι καλό παλληκάρι; 

Ερευνήτρια: Είναι. 
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Αρίστος: Παππού, μην… 

Ο παππούς: Είδα εγγόνια, τι άλλο. Θα ήθελα να δω και δισέγγονα, μα 

δεν θα το κατορθώσω. Το ξέρω. 

 

 

Αδερφοποιτοί 
 

Ο παππούς: Δεν θα προλάβω, Άρη. Έστω να ’βλεπα τη γυναίκα σου γκα-

στρωμένη. 

Λε [δεν έχει βγάλει στο Πετροχώραφο τσιμουδιά, τώρα μιλάει πρώτη φορά 

και φαίνεται ήρεμος]: Όπως ήταν γκαστρωμένη κι η γιαγιά μου; όταν σκό-

τωσες τον παππού μου; 

Ο παππούς [κοιτάζει τον Λε μισοκλεινοντας τα μάτια, δεν βλέπει καλά]: 

Σε παρατηρούσα από μικρούλη. Όλο από τ’ απόσκια περπατούσες. Όλο μακριά. 

Όλο στολισμένος. Πρώτη φορά σε είδα από κοντά τις προάλλες, στο σπίτι. 

Πόσο μοιάζεις στον παππού σου! Μου ’ρχεται ζάλη σαν σε κοιτάζω. 

Λε: Σε φοβόμουν. Περπατούσα από τ’ απόσκια για να μη συναντώ ούτε 

εσένα ούτε το ’γγόνι σου. Που με βασάνιζε ολοένα, όπως βασάνισες τον παπ-

πού μου στα πηγάδια. 

Ο παππούς [ο Αρίστος έχει σκύψει το κεφάλι, σχεδόν τρέμει. Ο παππούς 

συνεχίζει να καλοκοιτάει τον Λεωνίδα από την κορφή μέχρι τα νύχια, κάπως 

σαν σφαχτό]: Και στη φωνή τού μοιάζεις, και όπως κουνάς τα χέρια, το κε-

φάλι. Μου έμελλε να το δω ετούτο στα στερνά μου, τον αδερφοποιτό μου 

ζωντανό μπροστά μου… 

Λε [είναι πολύ ήρεμος, γαλήνιος, η φωνή του χωρίς δραματικότητα, χωρίς 

ύψος]: Τον αδελφοποιτό σου τον έσφαξες, του ’κοψες το κεφάλι και το 

κάρφωσες στον πλάτανο. Κι έφερες όλους τους χωριανούς να το φτύσουνε. 

Ο παππούς [πιάνει το μέτωπό του αργά, μισοκλείνει τα μάτια, δεν δείχνει 

η χροιά της φωνής του ούτε ένταση ούτε ντροπή, ούτε μεταμέλεια, ούτε 

μίσος ούτε κανένα συναίσθημα κακό, απλά σαν να θυμάται μεγάλες χαρές 

και όμορφα πράματα]: Α… Ναι… ναι. Στα δεκατέσσερά μας, μόλις που είχαμε 

αρχίσει να βραχνοκοκορίζουμε στη φωνή… Πήγαμε στον παπά και του ζητή-

σαμε να μας διαβάσει την ευκή, να γίνουμε αδερφοποιτοί. Ο παπάς δεν 

ήθελε. Είμαστε μικροί ακόμα είπε· άμα κλείναμε τα δεκαοχτώ ήτανε λέει το 

σωστό. Είναι μεγάλη ευθύνη να γίνεις αδελφοποιτός με κάποιονε, είπε, δια-

βάζεται η ευκή μες στην εκκλησία, μπρος στο Φοβερό Βήμα, δεν είναι για 

παιδιά. Τότε ο παππούς σου αγρίεψε, έβγαλε το πιστόλι του πατέρα του, που το 

’χε μαζί του. 

«Πώς με βλέπεις, παίζω;» του λέει του παπά. «Θέλω να με κάνεις μπρά-

τιμο με το φίλο μου, το αδέρφι μου, και θα με κάνεις». 

Ήξερε να μιλάει άμα ήθελε σαν αφέντης. Και ο παπάς τρόμαξε, φοβήθηκε 

το μικρό· φοβόταν και το μπλέξιμο με το γέρο του παππού σου που ήτανε 
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τρομερός άνθρωπος, τσιφλικάς, πέθανε μετά μες στην Κατοχή, αρρώστησε και 

πέθανε. 

Φορτώσαμε τον παπά σε ένα μουλάρι του αρχοντικού, με τα πόδια εμείς, 

και τον φέραμε στο μοναστήρι του Αγιού Γιωργιού εδώ δίπλα, στο Ρημόκαστρο. 

Σε αυτή την εκκλησία γίνονταν οι αδερφοποιτοί, έτσι είχαμε ακούσει από 

τους γέρους. Το Ρημόκαστρο λέγανε ήταν παλιά το χωριό, το κάψαν εχτροί, 

και μετά το κατέβασαν οι χωριανοί χαμηλότερα, εκεί που είναι τώρα. Έμεινε 

η εκκλησία και το μοναστήρι, και αυτά τα γκρεμίσματα που βλέπουμε. Παλιά 

το λέγαμε Ρημόκαστρο, τώρα το λέτε Παλιοχώρι. 

Σταθήκαμε το λοιπό μπρος στον παπά, φορούσε τα ιερά του στο άγιο Βήμα 

και μας κοινώνησε, μας βλόγησε και διάβασε την ευκή. Τρέμαν τα κατσικλεί-

δια μας. Στεκόμασταν πιασμένοι χέρι-χέρι και τρέμαμε σαν τα κλαδάκια. Μετά ο 

παπάς μάς είπε: «Από τώρα είσαστε αδέρφια μπρος στον Θεό, κι ο Θεός μο-

νάχα μπορεί να σας χωρίσει. Φιληθήτε». Φιληθήκαμε. 

Και πριν ήμασταν όλο μαζί, αγαπημένοι, μα απ’ όντας εγίναμε αδερφοποι-τοί 

δεν εχωρίζαμε. Ένα κορμί και μια ψυχή ήμασταν. Μεγάλη αγάπη είχαμε. Τι 

μέρες και τι βράδια περάσαμε. Εκυνηγούσαμε με τα ξώβεργα πουλιά και με 

τες θηλιές λαγούς. Τουφέκι δε σήκωνε, ήτανε Κατοχή. Ξενυχτούσαμε μετά εδώ 

πάνω να δούμε τ’ άστρα. Εδώ έξω ξαπλώναμε το πιο πολύ, όχι μέσα στο σπι-

τόπουλο κι ας έκανε παγωνιά κι ας έριχνε χιόνι. Εδωνά στο πεζούλι, κάτω 

από την ίδια κάπα κοιμόμασταν. 

[Η Ερευνήτρια κοιτάζει λοξά τους κληρονόμους. Ο Λε είναι εμβρόντητος, 

του έχει φύγει η πρώτη μαγκιά, εκείνη με την οποία πρωτομίλησε στον γέρο, 

ο Αρίστος είναι διπλωμένος στα δύο λες κι έχει κοιλόπονο, δεν φαίνεται το 

πρόσωπό του, στέκει έτσι ακίνητος. Για κάποιο λόγο της έρχεται ολοένα να 

γελάσει που τους βλέπει έτσι, αλλά από την άλλη είναι πολύ θλιμμένη. Κάτι 

δεν πάει καλά με αυτά τα παιδιά, κάτι στραβό υπάρχει σε όλους μας. 

Ο γέρος το χαβά του. Στον κόσμο του και στις θύμησές του, έχει πάρει ένα 

ξεροκλαδάκι στα χέρια του και σκαλίζει μπρος του, σαν να υπάρχει ανάμεσά 

μας, εδώ στη μέση του κύκλου που έχουμε απροσχημάτιστα σχηματίσει, μια 

φωτιά. Η επόμενη λέξη του γέρου είναι «φωτιά», και η Ερευνήτρια ξαφνιάζε-

ται που την προϊδεάστηκε.] 

Ο παππούς: Φωτιά ανάβαμε πριχού νυχτώσει να μη φαίνεται από κάτω 

μακριά, Κατοχή ήτανε. Ψέναμε αν είχαμε πιάσει τίποτε, κάνα πουλί, κάνα λαγό. 

Μετά τη σβήναμε. Έφερνε ψωμί και λάδι ο αδερφοποιτός μου, εμείς στο σπίτι 

τίποτα δεν είχαμε. Τα είχαν αρπάξει όλα οι Γερμανοϊταλοί. Όλο το λάδι, τα 

γεννήματα· πέθαινε ο κόσμος από πείνα. Υπήρχανε πολλοί λαγοί τότε· τώρα 

έχει πάλι ένα σωρό μετά από πολλά χρόνια που είχανε λιγοστέψει, δε βλέ-

παμε για χρόνια λαγό το χάραμα, δεν ξέρω γιατί. Εγώ πολύ δεν έτρωγα. 

Φύλαγα τα κομμάτια το ψωμί, το προσφάι και το μερδικό μου από το κυνήγι 

αν είχαμε πιάσει τίποτα να τα πάω μετά στους γονιούς μου. Πεινούσανε. Η 

πείνα ήτανε γενική. 
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Άμα κρυώνετε θα ανάψω φωτιά, άμα δεν κρυώνετε ας μείνουμε έτσι. Να 

δείτε τ’ άστρα. Αν έχει φωτιά δεν βλέπεις τ’ άστρα. Εσείς τα παιδιά και τα 

κορίτσια δεν τα τιμάτε πολύ αυτά, δεν τα ξέρετε. Όταν τα μάθετε, θα τ’ 

αγαπήσετε. Έτσι είναι η σειρά του ανθρώπου. 

 

[Η Ερευνήτρια προσπαθεί να απομυθοποιεί, να αποσημειολογεί: Είναι πο-

λύ γέρος και θυμάται ευτυχισμένες μέρες της εφηβείας μες στην Κατοχή. Η 

πρώτη νιότη όσο φριχτή κι αν είναι καταδικάζει εσαεί στη νοσταλγία, οι κα-

θαρές έννοιες γίνονται φαντασιακές, φαινομενολογία, γίνονται άχρονες και 

πάντα νωπό αίμα. Η Ερευνήτρια λυπάται τον Λε ακόμα και τον Αρίστο που το 

περνούν αυτό, που θα το κουβαλούν στο εξής στις πλάτες τους. Αλλά κάθε 

μνήμη όταν επιμένει πολύ μπορεί να γίνει γάγγραινα, μπορεί και κάθαρση. 

Έτσι λέει μέσα της παρ’ ότι δεν πιστεύει στα ίδια της τα λόγια, τα θεωρεί σε 

ένα δεύτερο ή και τρίτο επίπεδο σκέψης ως συγκρότηση μιας λειτουργικής 

ερμηνείας που δεν αγγίζει καν την πραγματικότητα αλλά θρέφει το γιγάντω-

μα της αυταπάτης. 

Και τι είναι εδώ η πραγματικότητα; Η Ερευνήτρια δεν λυπάται τόσο τον 

Λε, ούτε φυσικά τον Αρίστο, έχει μεγάλη περιέργεια να ακούσει τον γέρο, να 

συνεχίσει εκείνος να μιλάει. Τι έχει να πει ένας τέτοιος άνθρωπος. 

Όλο το χωριό ήξερε ότι δεν μιλά ποτέ για τα παλιά, ούτε καν για τα εκά-

στοτε καινούργια, ότι μούγγα, έπινε στο καφενείο καμιά ρακή κάνα κρασί, 

τον καφέ, και δεν απαντούσε καν στις καλημέρες και στα γεια σου, και μια-

δυο φορές το χρόνο σε δεν ξέρω τι επετείους, οπωσδήποτε πάντως στην ε-

πέτειο της σφαγής του παππού του Λε, έρχονταν στο σπίτι του να τον δουν 

παλιοί συμπολεμιστές, δωσίλογοι και Χίτες όσοι ζούσαν σε κάθε κύκλο εποχής, 

από χρόνο σε χρόνο όλο λιγοτεροι, και μιλούσαν αυτοί και γίνονταν κολο-

κύθι στο μεθύσι κι άκουγε ο δύστυχος ο Αρίστος (ναι, τώρα ας ειπωθεί: δύ-

στυχος), μα ο γέρος τσιμουδιά, ούτε καν άνοιγε το στόμα του. Τώρα μιλά.] 

Ο παππούς: Τι είναι τα γεράματα. Δεν το καταλαβαίνετε εσείς οι νέοι. Να 

μην μπορείς να κυνηγήσεις. Να μην μπορείς να ρίξεις τρεις αξινιές, να φυ-

τέψεις ένα δέντρο. Όταν ήμουνα στα 91 μου χρόνια, είπα στο ’γγόνι μου 

τούτο δω, τον Άρη μου: «Μεγάλωσα τρεις αχλαδιές στις σακούλες. Πάμε στο 

Παλιοχώραφο μια μέρα. Εσύ θα κάνεις τους λάκκους με την αξινούλα σου κι 

εγώ θα τις φυτέψω με τα χέρια μου». Μου λέει το παλληκαράκι, ζωή να ’χει: 

«Ρε παππού, τι να τις κάνεις εσύ τις αχλαδιές…» Ήθελε να πει: Πόσο θα 

ζήσεις· μα ντράπηκε. Είναι καλό παιδί. Αλλά σκληρό. Έτσι ήμουν κι εγώ στα 

χρόνια του. Τρεις λάκκους και δεν μου τους έκανε. Κι όμως τώρα είμαι στα 

96, και θα έτρωγα απίδια. Κανείς δεν ξέρει το γραμμένο. 

[Ο Αρίστος διπλώνεται περισσότερο, είναι σχεδόν ένας κύκλος. Η Ερευ-

νήτρια αποφασίζει ότι η ίδια είναι που πρέπει να μιλήσει. Πρέπει να βάλει 

τον σκορπιό να χορέψει και να γίνει η συγχορεύτριά του. Να δούμε ποιος θα 

φαρμακίσει τον άλλο. Τι είναι κι αυτά τα αγόρια, τα «παιδιά» που λέει και ο 

γέρος. Νιώθει περιφρόνηση για τη γενιά της, και ντρέπεται για την περιφρό-
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νηση και συνάμα αισθάνεται περήφανη και για την ντροπή και για την περι-

φρόνησή της. Πόσα έχει μάθει.] 

Ερευνήτρια: Παππού, ο εγγονός σου είχε ως τώρα πολλά κορίτσια. Κανένα 

δεν αγάπησε. Το θεωρείς σωστή δουλειά αυτό; καλό παιδί; να κάνει τα κορί-

τσια να τον αγαπούν και ο ίδιος να μην αγαπά; 

[Η Ερευνήτρια βλέπει με χαρά πως ο γέρος αποσυντονίζεται. Δεν δείχνει 

ταραχή η δισταγμό, όμως στέκει, την κοιτάζει και σκέφτεται. Ίσως τον χτύ-

πησε βαθιά, όχι στην πληγή του αν έχει, μα στο εγγόνι του. Στη συνέχεια της 

σάρκας του. Λέει]: 

Ο παππούς: Ήμουνα παλληκάρι από τα λίγα, μάρτυς μου ο άι Γιώργης 

απ’ εδωνά δίπλα. Τότε να χαλάσεις κόρη και να μην τηνε παντρευτείς δε γι-

νότανε, ή σε σκότωναν ή έπρεπε να ξενιτευτείς για πάντα ή ναν τηνε παντρευ-

τείς. Με το αδέρφι μου κάναμε κόρτε, χορεύαμε οι δυο μας στα πανηγύρια. 

Όλα τα κορίτσια εμάς κοίταζαν στις βόλτες του χορού. Χέρι-χέρι χορεύαμε 

πάντα. Το αδέρφι μου σαν άγγελος ζωγραφιστός, κι εγώ παλληκάρι από τα 

λίγα. Όχι πως θα το παινευτώ. 

Είχαμε ορκιστεί πως τις κοπέλλες που θα παντρευόμασταν θα τις παίρνα-

με από έρωτα, και πως του καθενός την αγαπημένη ο άλλος θα την είχε και 

δική του αγαπημένη, αδερφή του. Πως θα ήμασταν μια οικογένεια. Τότε πα-

ντρεύονταν οι νέοι το πιο πολύ με προξενιό. Μας πάντρευαν οι γονιοί μας. 

Εμείς είχαμε ορκιστεί πως άμα αγαπούσε ο ένας κορίτσι, πρώτος ο άλλος θα 

το μάθαινε. Έγινε ό,τι έγινε και πήγαν στράφι όλα ετούτα, και οι όρκοι κι 

όλα τα καλά. 

Τη γιαγιά σου, Άρη, μου την έδωσε ο πατέρας μου με το ζόρι. Εγώ μετά 

απ’ όλ’ αυτά που γίνανε με τ’ αδέρφι μου δεν ήθελα να παντρευτώ. Όλο κοί-

ταζα κατά τη γυναίκα του Λεωνίδα και το παιδί του, τον πατέρα σου αγόρι 

μου. Όλο έλεγα μέσα μου πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα και θα τους 

φρόντιζα, θα γίνονταν οικογένειά μου· όπως είχαμε πει με τ’ αδέρφι μου. Ο 

γιατρός ήτανε τότες παιδάκι, ελαχταρούσα να γίνω ο πατέρας του. Τώρα που 

δεν υπήρχε τ’ αδέρφι μου, να τον προστατέψω σα γονιός και να τον μεγα-

λώσω όπως έπρεπε. Έτσι καθώς είχαμε ορκιστεί. Μα ο πατέρας μου ήθελε να 

με παντρέψει, τον σεβόμουν. 

Τη γιαγιά σου Άρη ποτέ δεν την αγάπησα. Ούτε κι εκείνη με ήθελε, είχε 

ακούσει τόσα κακά για μένα, έκλαιγε και θρηνούσε. Εφόσον έπρεπε να γίνει 

ο γάμος, πήρα ένα βράδυ μεζέδες καλούς και το πιο γλυκό κρασί που είχε το 

Αρχοντικό, ένα πράμα σκέτο μέλι και πιπέρι, το έκλεψαν για χάρη μου οι 

περέτριες, και σκαρφάλωσα κρυφά από το παράθυρο ψηλά στην κάμαρή της. 

Τρόμαξε, την ησύχασα. Όλο το βράδυ μου έλεγε πόσο με σιχαίνεται και μ’ 

έσπρωχνε να πέσω από τα παρεθύρι, και το χάραμα μου έλεγε στην αγκαλιά 

μου πόσο με αγαπάει. 

Πολύ με αγάπησε. Εγώ όχι. Να ’ναι καλά. Η συντροφούλα μου εξήντα-

τόσα χρόνια. Κουβέντα ποτέ δεν μου είπε δεύτερη. Λόγο βαρύ ποτέ δεν της 

ασήκωσα. Να πεθάνω πριν απ’ αυτήνε Θε μου. 
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Άρη, παλληκάρι μου, λέει αλήθεια η κοπέλλα; Πώς δεν αγάπησες καμιά; 

Αρίστος: [χαμηλόφωνα μα όχι μουντά η δειλιασμένα]: Λέει αλήθεια. 

Ο παππούς: Πολύ νέοι είσαστε. Έχει αλλάξει η κοινωνία. Αυτό θέλουν τα 

κορίτσια, αυτό θέλουν και τα παιδιά. Κι εμείς αυτό θέλαμε, τι να τα λέμε και 

να τα ψευτομολογάμε. Ζητούσαμε να ’χουμε τον έρωτα λεύτερα. Εγώ άλλονε 

από τον αδερφοποιτό μου δεν αγάπησα. 

Λεωνίδα, παιδί μου, έλα και κάτσε κοντά μου. 

 

 

Κλαρίνο και κανονάκι 
 

[Ο Λε ακίνητος, κοιτάζει κάτω, ντρέπεται, τι είμαστε σκέφτομαι, έχουμε υπο-

τίθεται «ζήσει πολλά», αλλά στην πραγματικότητα είμαστε μετέφηβοι, παιδάκια 

ακόμα, άγουρα και απονήρευτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Λε, ο ξεδιάντροπος 

των ημερών μου και των νυχτών, ντρέπεται μπρος στον εκατόχρονο φονιά, 

δεν ξέρει τι να κάνει. Κάτι χαλεύει πέρα μες στο σκοτάδι που έχει ήδη πέσει, 

ίσως κατσίκια ίσως ζώα με μυτερά δόντια. Το σκοτάδι δεν είναι σκοτάδι, 

άστρα ήδη λάμπουν, τα πρόσωπά μας φεγγίζουν με όλα τα πιθέματά τους 

φανερά, διομολογημένα, καθουσιωμένα εντούτοις μες στο αστροφώς σε μια με-

ταφυσική καιρού και φόβου. Φοβούμαι. Φοβάται κι ο Λε. 

Ο Αρίστος σκυφτός, τι είναι αυτό το παλληκάρι που το μίσησα τόσο. Ο Λε 

δεν κινείται, είναι δειλιασμένος. Ο γέρος ξάφνου σκύβει όπως ορμά μια σμέρνα, 

πώς τόσο γοργά κι έτσι επιτήδεια αυτός ο σχεδόν πεθαμένος. Πιάνει τον Λε 

από το χέρι, τον τραβά, εκείνος είναι ένα παιδί, τον μισοσηκώνει, τον παίρνει, 

τον φέρνει, τραβά τα λίγα ξερόχορτα όπου καθόταν, τα στρώνει δίπλα του, 

τον καθίζει σ’ αυτά στο πεζουλάκι. Παίρνει στις χούφτες του το πρόσωπο 

του Λε, το στρέφει προς το μέρος του, κοιτά, θα ήθελα να δω από πιο κοντά 

τα γεροντικά μάτια. 

«Ωωωχ», αναστενάζει μες από τα φυλλοκάρδια ο παππούς. Ο Λε όπως με 

τον Αρίστο υπάκουος, ένα αγόρι-παιχνίδι. Τα μάτια του τα βλέπω μες στο 

ήδη όλο λαμπερότερο αστροφώς. Μεγάλα, δίχως ποιόν. Κοιτούν στα μάτια 

τον φονιά. Περπατούσε μια ολόκληρη παιδική ηλικία από τ’ απόσκια για να 

μην τον αντικρίσει. Ο γέρος και με τις δυο χούφτες ασημωμένες του χαϊδεύει 

το πρόσωπο, τα μάγουλα, τα γέρικα χέρια σέρνονται, θυμούνται, σκυλεύουν 

και ουρλιάζουν, λατρεύουν, εκλιπαρούν, τρέμουν, σχεδόν ορώ τον ιδρώτα και 

την ικεσία. Λερώνουν, σπιλώνουν αυτά τα χέρια το εικοσιδυάχρονο πρόσω-

πό σου, Λε, το καθαρό. 

Μετά σαν να δείλιασε ο φονιάς, να ντράπηκε, άφησε τα μάγουλά σου που 

είχαν κοκκινίσει, τα διέκρινα σκούρα μες στο αστροφώς, αλλά πού να σε 

παρατήσει ο δύστυχος, αυτός που θυμόταν, αυτός που δεν ξεχνά, αυτός που 

είχε κάνει ό,τι έκανε. Έπιασε τα χέρια σου Λε, μαζί τα δυο σου χέρια με τα 

μακριά δάχτυλα, τα έκλεινε στις γεροντικές του χούφτες που ήταν σαν 

ξυλόφτυαρα, τις φρικτές, τα χάιδευε, διπλοπόδι όλοι μας μα οι δυο σας πλέον 
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αντικριστά, φορές-φορές τα έφερνε στα χείλη του και τα φιλούσε, κι εσύ τον 

κοιτούσες σαν απόπληκτος, δεν είχες θέληση, δεν είχες γνώμη, προσεταιρι-

ζόσουν τη γεροντική ανάγκη του, παραδινόσουν όπως άλλοτε στον εγγονό 

του, ένα παιδικό αρκουδάκι, σε σιχάθηκε η ψυχή μου τότε Λε.] 

 

Ο παππούς: Ωχ. Πόσο του μοιάζεις. Λεωνίδα. Τι πέτρες σώριασα για τη 

χάρη σου εδώ στο Παλιοχώραφο. Εβδομήντα πέντε χρόνους. Εβδομήντα πέντε 

χρόνους σε μνημονεύω. Ερχόμασταν εδώ πάνω μες στην Κατοχή και μου έ-

λεγες: «Πρέπει να τα κρατήσουμε ζωντανά αυτά. Είναι το αίμα μας». Και ση-

κώναμε λιθιές. Αυτό το πετροχώραφο στο βουνό είχαμε όλο κι όλο να ζούμε 

η φαμίλια μου, ο πατέρας σου Λεωνίδα τα όρη και τον κάμπο ως τη θάλασ-

σα, Λεβάντες με Γαρμπή, Τραμουντάνα με Όστρια. Πόσο του μοιάζεις Θε μου. 

Ακόμα και η μυρωδιά του κορμιού σου που ήτανε σαν κρίνο και γλυκάνισο. 

Ο γονιός σου δεν ήθελε να με κάνεις παρέα, μούγκριζε, αντιλαλούσε το 

Αρχοντικό, έτρεμε το χωριό, σκληρός άνθρωπος. Είχε κάνει βουλευτής πολ-

λές φορές, είχε κάνει και υπουργός, τι να ταιριάξω εγώ με το γιο του. Στον 

καιρό του είχε σκοτώσει. Όλοι οι παλαιοί της γενιάς σου είχαν σκοτώσει δι-

κούς μας, ή με το χέρι τους ή με τα παλληκάρια σας. Μας χώριζε και μας ένωνε 

το αίμα. Δεν ήθελε να είμαστε φίλοι κι αδέρφια, είχες δασκάλους ξένους, κάτι 

ξεπλυμμένους με κουστούμια, πού να δούμε εμείς κουστούμια, φουστανέλες 

φορούσαμε τότενες. Μάθαινες και μουσική. Όχι τίποτες κλαρίνο, τίποτες φλο-

γέρα όπως εμείς αλλά το πιάνο και κρυφά το κανονάκι. Εσύ όμως ήσουν δικός 

μου. Καταδικός μου. Έφερνες το κανονάκι εδώ στο Παλιοχώραφο, μάθαινες 

κρυφά από τον πατέρα σου με ένανε πρόσφυγα, Κωνσταντινουπολίτη. 

Με έμπαζες στο Αρχοντικό κάτι επίσημες μέρες να σε κοιτάξω από τις 

χαραμάδες στις παρεθύρες, που έπαιζες το πιάνο. Δεν ήθελε ο γέρος σου να 

έρχομαι στο σπίτι σου, στα κρυφά με έμπαζες, σε βοηθούσαν οι περέτριες 

που ήσανε δικές μας κοπέλλες και μ’ αγαπούσαν. Κάτι σαν να κατρακυλούν 

πέτρες ακουγόταν, ’βρωπαϊκά πράματα, γελούσα πολύ που σε έβλεπα να 

χτυπιέσαι έτσι πάνω στο κιβούρι. 

Σε τέτοιες μεγάλες μέρες, γιορτές, θυμούμαι τους καλεσμένους. Όλοι οι 

πλούσιοι της επαρχίας, οι μεγαλέμποροι, οι μορφωμένοι, καθηγητές και δικη-

γόροι, ο δήμαρχος, ο διευθυντής της τράπεζας, οι παλιοί αξιωματικοί από λο-

χαγό μέχρι στρατηγό, γιατροί, ο ειρηνοδίκης, ο ’σαγγελέας. Αλλά, όπως έ-

λεγες με περηφάνια, ποτέ Γερμανός, ποτέ Ιταλός, κανείς ντόπιος προδότης 

της πατρίδας μικρός ή πλούσιος, όσο κι αν τριγύριζαν ετούτοι, κι οι Γερμανοί 

κι οι δωσίλογοι τον πατέρα σου. Ποτέ ρουφιάνος. 

Μετά, άμα έκανες ό,τι ήθελε ο μπαμπάς σου, άμα έπαιζες αυτές τις σα-

χλαμάρες στους καλεσμένους, ερχόσουν στην κρυψώνα μου, έκλεβες παστό, 

τυρί, ψωμί, κρασί από το κελάρι σας, τα φορτωνόμουν εγώ όλα μαζί με το κα-

νονάκι γιατί εσύ ήσουν λεπτοφτιαγμένος, και γραμμή για εδώ, στο Παλιο-

χώραφο. Εδώ στο σπιτόπουλο της στρούγκας. Σου άρεσε αυτό το πέτρινο 
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καλύβι, έλεγες ότι έχει πολύ παλιά τέχνη, ότι έτσι πρέπει να είναι τα σπίτια. 

Άκου λόγος! Που εσύ μεγάλωσες στα ψηλά παράθυρα. 

Τι εγινότανε τότενες! Τι ομορφιά ήτανε αυτή! Τρώγαμε, πίναμε, βουτού-

σαμε το ψωμί στο λαδάκι που επεινούσα μέρα και νύχτα ο έρμος, Κατοχή, και 

έπαιζες το κανονάκι κι εγώ το κλαρίνο. Ήμουν καλός κλαρινιτζής, ο παπ-

πούς μου με είχε μάθει· όχι τέλειος μα κάλος, τώρα ξέχασα πολλά. Άστρα, ή 

συννεφιά, ή αέρας, ή πούσι σα γάλα, κι εσύ έπαιζες το κανονάκι κι εγώ το 

κλαρίνο. Ήτανε τότενες τα κλαρίνα μας σα ζουρνάδες, από αχλαδιά ή κερασιά, 

όχι σαν τα τωρινά με τα σίδερα. Τι ομορφιά Θε μου, μια φωνή, μια μουσική. 

Τέτοια γλύκα δεν έχω ξαναζήσει. 

Τραγουδούσαμε. Τραγουδούσα τότενες, δεν ήξερα τέλειο κλαρίνο μα είχα 

λένε πολύ ωραία φωνή. Το έλεγε ο Κωνσταντινουπολίτης, θα γινόσουν μεγάλος 

οργανοπαίχτης, είχες την ευλογία. Έλεγε ο αγαθός εκείνος άνθρωπος, φοβόταν 

τον πατέρα σου που σε μαθαίνει κρυφά τέτοια, έλεγε και βούρκωνε: Σαν 

εσένα δεν είχε δει στην Πόλη. Έλληνα, Τούρκο, Αρμεναίο. Λεωνίδα. [Και ο 

γέρος χαϊδολογούσε τα χέρια σου Λε.] Πόσο σε αγάπησα. Μου έβαζες ψωμί 

στην άκρη, παστό για τους γέρους μου. Πεινούσαμε. Γερμανοί κι Ιταλοί μάς 

τα έπαιρναν όλα από το χωριό. Πέθαινε ο κόσμος από την πείνα, ό,τι έδινε 

από τις αποθήκες σας ο πατέρας σου τρώγαν οι χωριανοί, τίποτες στάρι, κρι-

θάρι, φασόλι, κάνα λαθούρι. 

Μετά κοιμόμασταν εδώ έξω οι δυο μας κάτω από την κάπα μου, είχα μια 

καλή κάπα, φαρδιά, δεν την περνούσε αγιάζι, την είχε πάρει από τους βλά-

χους ο πατεράκης μου, Θεός σ’χωρέστον, τους είχε δώσει κάτι παλιά χαλκώ-

ματα που είχαμε, τράμπα με τα χαλκώματα την είχε κάνει, τα χρειαζόντανε 

πάντοτες οι βλάχοι τα χαλκώματα· πινιάτες, καρδάρες για το γάλα· την είχε 

πάρει την κάπα για μένα. Χειμώνα-καλοκαίρι όλο εδώ κοιμόμασταν, το έσκαγες 

από το σπίτι σου, έκανε σαν θεριό ο πατέρας σου. Με τη βροχή, το χιόνι, με 

το πολύ κρύο μπαίναμε παραμέσα, στο σπιτόπουλο. Τους άλλους καιρούς 

κοιμόμασταν όξω να βλέπουμε τ’ άστρα ή την ομίχλη. 

 

[Ο χρόνος διανύει ερήμους για να φτάσει τη λαχτάρα της σάρκας. Ο νόμος 

επιφαίνεται ως μια διαύγαση ασαφών βεβαιοτήτων που απαγορεύεται στους 

αθώους. Τα είχα προσχεδιάσει, ότι θα βιντεοσκοπούμε τον γέρο και με τα 

τρία κινητά μας. Ο Λε δεν έκανε τίποτα, εγώ έστησα κοντά στον παππού το 

κινητό στο λιβάδι που κουβαλούσαμε τις πέτρες, τράβηξε τις φιγούρες μας 

να κουβαλούν, κατέγραψε τις αραιές συνομιλίες. Μετά το ξέχασα, δεν το πή-

ρα στη στρούγκα, το θυμήθηκα στα μισά της κουβέντας μα δεν αποφάσιζα να 

σηκωθώ να το φέρω. 

Όταν τέλειωσε όλο αυτό όπως τέλειωσε, θυμήθηκα την επιστήμη μου και 

δεν ήξερα τι να κάνω. Αποκαλύφθηκε ότι ο Αρίστος, που δεν είχε χρησιμο-

ποιήσει καν το κινητό στο λιβάδι, το είχε ανοίξει πάνω, στη στρούγκα. Δεν 

βλέπεις τίποτε σχεδόν, στην αρχή σκοτάδι μα ακούς τη φωνή του γέρου πε-

ντακάθαρα, μετά διακρίνεις τις ανταύγειες και φωτεινούς ίσκιους μας απ’ 
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όταν ο παππούς άφησε για λίγο τα χέρια του Λε από τις χούφτες του κι 

αποφάσισε να ανάψει τη φωτιά, γιατί μας είδε να τουρτουρίζουμε. Εκ των 

υστέρων διαπίστωσα: Πολλές παύσεις, μεγάλες. Σιωπούσε ο γέρος, χάιδευε 

τα χέρια του Λε, τσιμουδιά τότε κι εμείς.] 

 

Ο παππούς: Τουρτουράτε καημένα. Βουνό είν’ εδώ. Εντάξει, θα ανάψω 

μια φωτιά. [Χάθηκε στο σκοτάδι, πώς έβλεπε τι να κάνει, πού πατά αυτός ο 

γέρος ο μισότυφλος, μάζεψε ξερόξυλα και τ’ άναψε μπροστά μας.] Λέει: 

Ο αδερφούλης μου ήτανε παιδί καλομαθημένο, μα άντεχε πολύ. Είχε πολλή 

ψυχή και δεν έβγαζε μιλιά με το κρύο. Όταν έβλεπα πως παρατουρτουράει, 

όπως εσείς τώρα, τονε αγκάλιαζα και σκεπαζόμασταν με την κάπα. Δεν πα-

ραπονέθηκε ποτέ που τουρτούραγε, αλλά ήταν ο αδερφοποιτός μου, ανώ-

τερος και από αδερφό· πάντοτες ήξερα τι ζητά η καρδιά του. Δεν έπρεπε να 

ανάβουμε φωτιά εδώ τη νύχτα, ήταν αντάρτες στο βουνό. Και στο χωριό οι 

ρουφιάνοι των Γερμανών. 

Τώρα να σας πω. Καλά κάνετε και θέλετε να μάθετε. Δεν έστεργα εβδο-

μήντα τόσα χρόνια να πω το ουδέ. Ήξερα πως θα ’ρχόταν η ώρα. Δεν το 

έγνωθα το πώς θα γινότανε, μα ήξερα πως θα τα ’λεγα. Να φύγει η γενιά κι 

η δικιά μας κι εκείνη που μας ακολούθησε, κουβαλούσαν ένα σωρό χρέη και 

τόκους. Να πάνε στο καλό, να έρθει η αγνή γενιά, τα ’γγόνια μας. Καθε τρίτη 

γενιά αλλάζει ο κόσμος. 

Ωχού και πώς να τα πω τώρα που σας έχω όλα εδώ, τα ’γγόνια μου! 

Ο αδερφός μου μού είχε χαρίσει ένα μουλαράκι. Καλλιεργούσαμε με τούτο το 

ζω κουτσά-στραβά τη γης εδωνά, το Παλιοχώραφο που το λέγαμε. Έσπερνε 

ο πατέρας μου κάτι λαθούρια που μου έδωσε σπόρο ο φίλος μου. Κρυφά, 

γιατί οι Γερμανοϊταλοί μάς τα παίρναν όλα παρεξόν από το Αρχοντικό. Το 

Αρχοντικό δεν το πειράζανε. Έκλεβε το αδέρφι μου από τα κελάρια τους για 

να μας δίνει, ο πατέρας του δεν τον άφηνε να μας βοηθάει. 

Στα Σαρανταδύο με τη μεγάλη πείνα ο γέρος άνοιξε τις αποθήκες του και 

μοίρασε ό,τι είχε και δεν είχε να μην πεθάνει ο κόσμος. Σκληρός άνθρωπος, 

βαρύς. Είχε σκοτώσει. Μα βοήθησε τότε στη μεγάλη πείνα τον κόσμο, τονε 

γλύτωσε. Και μετά βοήθαγε πολλούς, όσους ήταν δικοί του, όχι όλους. Εμάς 

όχι, κι αυτό απ’ εξαιτίας μου, γιατί δεν με ήθελε κοντά στο γιο του. Κι έτσι 

κουτσοζούσαμε στο σπίτι μου απ’ ό,τι έκλεβε τ’ αδέρφι μου, του σπιτιού του. 

Ενώ άλλοι πέθαιναν από πείνα. Ο γέρος έστερνε και τροφές στους αντάρτες του 

ΕΛΑΣ στο βουνό, και όπλα και λίρες. 

Ένα πρωί στα Σαραντατέσσερα σηκώθηκα αχάραγο, πλύθηκα, πήρα το 

μουλάρι και τράβηξα πέρα για την πόλη. Πήγα στην Κομαντατούρα, τα είπα 

όλα χαρτί και καλαμάρι. Το και το, είπα, οι αντάρτες στο βουνό, αυτός κι αυτός 

οι χωριανοί, ο αφέντης τούς βοηθάει. Πιάσαν οι Γερμανοί το χωριό, φόρεσα 

τα χίτικα. Μικρότερος από σας ήμουνα. Έδειχνα τα σπίτια. 

Πήγαμε απεξαρχής στο Αρχοντικό. Ο γέρος είχε φορέσει το καλό του κου-

στούμι, τα παράσημά του από τους Βαλκανικούς πολέμους, από το ’14-’18, 



167 
 

από τη Μικρασιατική εκστρατεία, από το ’40-’41 που πήγε έφεδρος αξιωμα-

τικός, εθελοντής γιατί δεν τον παίρναν, ήταν πια πολύ μεγάλος. Ήρως τεσσά-

ρων πολέμων ήτανε. Τους Γερμανοϊταλούς είχε πολεμήσει, τα παράσημα που 

εκέρδισε σκοτώνοντάς τους εφόρεσε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. 

Βαριός άνθρωπος. Μίλησε στον Γερμανό αξιωματικό σε γλώσσα δική τους, 

ξέρω ’γω, Γερμανικά, Γαλλικά, είχε σπουδάσει στην Ευρώπη, πολλές γλώσ-

σες ήξερε. Ο συνταγματάρχης ο ΕςΕς στεκόταν σεβαστικά και κουνούσε το 

κεφάλι του. Ούτε πού με κοίταξε ο γέρος παρά μόνο μια λαμψιά σαν μπήκα, 

ήμουν παρών με τα χίτικα. Μετά λες και δεν υπήρχα. 

Έσωσε ο γέρος το χωριό που είχαν να το κάψουν. Εγώ παιδί, έβραζε το αίμα 

μου, ήξερα πως είχαν κάψει χωριά και πόλεις. Σκότωναν από βυζασταρούδι 

μέχρι γέρο εκατό χρονώ, άρπαζαν τα μωρά από τα πόδια και τους σκάζαν τα 

κεφάλια στην πέτρα οι Γερμανοί. Το λέω και κάνω το σταυρό μου, επερίμενα 

να το κάνουν στάχτη μαζί με τους αθρώπους. Μα ο αφέντης το έσωσε, δεν ξέρω 

πώς. Πιάσαν μόνο καμιά εικοσαριά κομμουνιστές που τους έδειξα και τους ε-

κτέλεσαν στην πλατεία. Και κάμποσους βοσκούς στα βουνά που βοηθούσαν 

τους αντάρτες, ανταρτοτρόφους που τους λέγαμε. Πάνε κάτω κι αυτοί. Τα 

σόγια τους ακόμα γυρνούνε κατά πέραθες τα μούτρα τους σαν περνάω. 

 

[Τον κοιτούσαμε. Ο Λε με τα χέρια του κλεισμένα στις γεροντικές χούφτες. Ο 

Αρίστος δίχως πρόσωπο, τουλάχιστον όχι εμφανές. Ο γέρος δεν κοιτάει εμάς, 

κοιτάει τα χέρια του Λε στις χούφτες του. 

Είμαστε παιδιά μιας νέας εποχής καταστροφής. Ακούμε για τα παλιά και 

ραγίζουμε. Δεν καταλαβαίνουμε όλη αυτή την προφάνεια, τη λάμψη. Δεν 

έχουμε για τίποτα να απολογηθούμε εμείς, τα νεαρά κορίτσια και αγόρια που 

είμαστε τόσο όμορφα, τόσο καλοντυμένα και καλοζωισμένα, τόσο ευτυχή. Ο 

Χάροντας με τα πλουμιά του λύγκα, με τα μάτια της αστραπής, έρχεται καλ-

πάζοντας και εμείς γελάμε, κάνουμε έρωτα, πίνουμε αλκοόλ και ναρκωτικά. 

Το παρελθόν ορίζει το σχέδιο της καταστροφής μας και δεν το βλέπουμε, νο-

μίζουμε ότι γεννηθήκαμε χωρίς χτες, χωρίς πατέρα και μάνα, χωρίς προγόνους, 

χωρίς πατρίδα, χωρίς τον ποταμό του Αίματος, χωρίς DNA. Αλλά το αίμα είναι 

λέξεις, είναι χώμα, και το DNA θα μας γεμίσει το στόμα και θα μας θάψει. 

Έτσι σκέφτομαι τώρα εδώ η Ερευνήτρια, μεθυσμένη, ακούγοντας τον εκα-

τόχρονο φονιά να λέει τα παιδικά του. Τι είναι η νιότη μας, του γέρου, ένα 

ταμπούρλο που περιμένει να το χτυπήσεις, να πονέσει και να σκούξει. 

Ακούγονται βήματα, σκιά προβαίνει από τη μεριά του δασικού δρόμου, ο 

γέρος ανασηκώνει απότομα λαιμό και κεφάλι σαν φίδι, κατάπληξή μας που 

έτσι λες κι έφηβος, με ένα πήδημα φέρνει μες από το πετρόσπιτο την καρα-

μπίνα. Είναι ο γιατρός. Έχει στον ώμο του το δίκαννο. Τι είναι πια κι αυτός, 

ο πεθερός μου, τι πολιτισμένος άνθρωπος, πώς μίλησε!…] 
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Ο σκοτωμός 
 

Ο πατέρας: Καλώς τα κάνετε και καλώς τα πίνετε. Πού αλλού θα ήσασταν, 

είπα μέσα μου. Στο Παλιοχώραφο. Να κάτσω, παππού; 

 

[Ο γέρος μένει ακίνητος, η καραμπίνα με υψωμένη κάννη. Βλέπω κομματιαστά 

το ζαρωμένο σα μούμια πρόσωπο· φόβος; μίσος, ευλογία; είναι γέρος πολύ, 

πού να ξέρω εγώ το «κορίτσι» για την κακία των γέρων, για την ψυχή τους. 

Ο παππούς λέει:] 

 

Ο παππούς: Γιατρέ. Γιατροπόρεψες εδώ και τριάντα χρόνια όλους τους χω-

ριανούς εξόν από με. Ποτέ δεν ήρθες στο σπίτι μου όταν ήμουνα άρρωστος. 

Ποτέ δεν ήρθα στο γιατρείο σου. Τώρα εκόπιασες εδώ στο Παλιοχώραφο. Κα-

λωσόρισες. 

 

[Κάθισε ο γιατρός απέναντι στον γέρο βάζοντας στα γόνατά του το δίκαννο, 

στρώθηκε ανάμεσα σε με και στον Αρίστο. Ωραίος άντρας αν και σιτεμένος, 

σχεδόν θηλυκής ευμύθειας, λεπτεπίλεπτης ευχημείας, στην έχτη δεκαετία της 

ζωής του, στα τέλη του ανδρισμού του, τότε που η σάρκα αρχίζει να γίνεται 

λάσπη. Πολλές φορές τον σκεφτόμουν ερωτικά, ακόμη και στην αγκαλιά του 

γιου του τον συλλογιζόμουν μερικές φορές. Είμαι ίσως ήδη μεθυσμένη, τα 

αγόρια ντροπαλά. Τα καλά αγόρια είναι πάντα ντροπαλά στις καίριες στιγμές, 

έτσι αναγνωρίζω η Ερευνήτρια, η ουσιώδης των εννοιών. Ο γέρος δίνει στον 

νεοφερμένο την μπουκάλα να πιει· λέει:] 

 

Ο παππούς: Γιατρέ. Πόση χαρά μου δίνεις που ήρθες κι εσύ. Πολλά χρό-

νια ήθελα να πιούμε οι δυο μας ένα ποτήρι. Πόσο επόθησα τότε που γεννήθηκες 

να σε κάνω γιο μου. Το παιδί του αδερφιού μου και το δικό μου. Να σε α-

ναστήσω σαν σπόρο μου. Τώρα-δα έλεγα τα παλαιά στα ’γγόνια μας και στα 

παιδιά μας. Δε μίλησα εβδομήντα τόσα χρόνια κοντά ογδόντα, τώρα ήρθε η 

ώρα να τα πω. Και ας τ’ ακούσεις κι εσύ. [Κλείνει πάλι στις χούφτες του τα 

χέρια του Λε. Τα χαϊδολογά σαν κοριτσιού. Η φωνή του τι να πεις αν έχει 

συναίσθημα ή ψυχρότητα. Είναι πολύ γέρος και έχει ήδη πάρει τον δρόμο για 

τον Άδη. Ο γιατρός σοβαρός, δηλαδή όχι ακριβώς σοβαρός: Σαν κάπως θλιμ-

μένος σαν κάπως ιλαρός.] 

Έλεγα στα παιδιά για τον πατέρα σου γιατρέ, πολύ τον αγάπησα. Ο Λεωνί-

δας έλεγα. Ο αδερφοποιτός μου. Αχού Λεωνίδα. Σε θυμούμαι κάθε μέρα κάθε 

ώρα κάθε στιγμή. Είναι κακό πράμα η αγάπη γιατρέ· σα να ζυμώνεις εφτά 

φορές σε μια μέρα και μια νύχτα το φτάζυμο, να πετυχαίνει σα θεία Κοινωνιά 

και να μη χορταίνεις άμα το φας. Δεν τη χορταίνεις την αγάπη. 

Ο πατέρας: Αυτή είναι η γη μας παππού. Απ’ αυτή βγαίνει η αγάπη. Πολλές 

φορές σκέφτηκα τι θα ήμουνα άμα με ανάθρεφες εσύ και με ανάσταινες. 

Όπως είχατε συμφωνήσει με τον πατέρα μου πως θα κάνατε με τα παιδιά 
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σας. Τι θα ’γινόμουν. Μου τα έχει πει η μακαρίτισσα η μάνα μου. Θα γινό-

μουν εγώ; θα γινόμουν άλλος; 

Ο παππούς: Είσαι καλός άντρας γιατρέ. Δεν ξέρουν τα παιδιά, ζωή να 

’χουν. Θα μάθουνε τα καψερά κι αυτά, τι να κάνουνε. Θα τα μάθουν όλα πά-

νω στο κρέας τους. Αλλά πώς να μπορέσουνε να βγούνε παλληκάρια, αγόρια 

και κορίτσια, άμα δεν έχουμε εμείς ψυχή να τους δώσουμε. 

Ο πατέρας: Μας αμποδάει το αίμα παππού. Πρέπει να μιλήσει το αίμα και 

να ξηγηθεί, ξέρεις τι λέω. Πολύ αίμα παππού. Πολύ λερωμένα είναι τα ρούχα 

μας από το αίμα παππού. 

Ο παππούς: Αυτό έλεγα στα παιδιά. Το αίμα. Η αγάπη. 

 

[Φιλάει πάλι τα χέρια του Λε μες στις χούφτες του, τρέμει. Ο γιατρός ψύ-

χραιμος, είναι όλος μάτια, όλος προσμονή. Πόσα έχουμε να μάθουμε από 

τους προεστούς. Θυμούμαι που η γιαγιά μου λέει όλους τους γέρους και τις 

γριές προεστούς και προεστές, η προεστή έλεγε για κάθε γριά ακόμα και τη 

φτωχότερη, εγώ από τα καταραμένα βιβλία και από το αφορεσμένο ελληνικό 

σχολείο νόμιζα ότι προεστούς λέγαν παλιά μόνο τους άρχοντες, αλλά η επι-

στήμη δεν είναι ζωή, για τον άμετρο καιρό των Ελλήνων κάθε γέρος και γριά 

ήταν προεστοί, αυτοί που τελειώνει η ζωή τους μα ξέρουν, αυτοί που δεν 

έχουν πια τίποτα άλλο από φωνή. Παμπάλαια πράματα, από τις εποχές του 

χάλκινου, του ασημένιου και του χρυσού γένους. 

Κοιτώ τον γιατρό. Πολλές γενιές εικονίζονται στα μάτια του που τα φωτίζει η 

φλόγα, πολλή ποίηση και δουλειά του νου, πολλές χιλιάδες λέξεις θέλουν να 

βγουν και να φωνηθούν στον αέρα του βουνού. Πώς τις κουμαντάρει αυτός ο 

άνθρωπος, πώς δεν γίνεται κακός και φωνακλάς. Είναι ευπατρίδης. Μιλά με 

αργή φωνή, καθαρή και ευσύνοπτη.] 

 

Ο πατέρας: Παλληκάρι ήσουν παππού στα νιάτα σου, το έχω ακούσει 

πολλές φορές. Σαν το ’γγόνι σου. Είχα βρει τον παπά πολύ γέρο πια, μου 

είπε για τότε που σας έκανε με τον πατέρα μου αδερφοποιτούς. «Ο Άρης με 

τον Λεωνίδα», μου είπε ο παπάς. «Τα παιδιά». Όλα, τι ειπώθηκε· που έβγαλε 

ο πατέρας μου το πιστόλι, πώς στέκατε μπροστά του χεροπιασμένοι και μετά 

που σας είπε και φιληθήκατε. 

Έχω μάθει πολλά για σένα και τον πατέρα μου ρωτώντας από δω κι από 

κει τους γέρους και τις γριές, δεν μίλαγαν, με το τσιγκέλι τους έβγαζα μισο-

κουβέντες. Ερχόμουν κρυφά εδώ όταν έλειπες, έμπαινα στο πετροκάλυβο κι 

έβλεπα τα όργανα όπως τα ’χεις στη μέση. Κανείς από τους χωριανούς δεν 

κοτούσε να περάσει από το Παλιοχώραφο, καταραμένος τόπος έλεγαν. Χρό-

νια ανέβαινα στο βουνό με το τουφέκι. Δεν κυνηγούσα. Ήθελα να σε σκοτώ-

σω εδώ που ερχόσουν. Γιατί δεν σε σκότωσα· έπαιρνα πάντα στο τέλος λοξό 

δρόμο. Τραβούσα κατά τις κορφές — κι ούτε αυτές τις έφτασα ποτές, από-

μενα στα καταρράχια. Τώρα που βρέθηκες με τον γιο μου, είπα: Είναι η ώρα 

να πάρω το τουφέκι και να πάω στο Παλιοχώραφο. 
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[Ο γέρος συμπυκνώνεται μες τη ζωή του, γίνεται ο ίδιος ορόσημό της. Κοιτά 

στις χούφτες του τα χέρια του Λε, κοιτά τον Λε στα μάτια. Έχει μάτια που λέ-

νε ιστορίες, παρθενικά του ενθυμήματα. Είναι ο γέρος ένας πυκνωτής παθών. 

Όλα τα παρατηρεί η Ερευνήτρια. Τι να κάμει κι αυτή τώρα.] 

 

Ο παππούς: Γιατρέ. Καλός άνθρωπος είσαι, δεν είσαι για το τουφέκι. Εγώ 

που με βλέπεις ξέρω να γράφω, να βάνω την υπογραφή μου καθαρά. Μι-

κρούλης πού να μάθαινα, τι να πάω στο σκολειό, έβοσκα τα πρόβατα· πολύ 

φτωχοί ήμασταν. Εδώ πάνω, εδώ ακριβώς που καθόμαστε, το αδέρφι μου 

έπαιζε το κανονάκι κι εγώ το κλαρίνο. Ετραγουδούσαμε. Τι όμορφος ήταν, 

ένας άγγελος. Αλλά κι εγώ, όχι πως θα το παινεφτώ γιατρέ, παλληκάρι το 

πρώτο. Ήξερα καλό κλαρίνο, τώρα ξέχασα πολλά. Μετά, έβγανε τ’ αδέρφι 

μου ένα αναγνωστικό κι ένα τετραδιάκι, και με μάθαινε γράμματα. Πού να 

μάθω γράμματα ο κακόμοιρος, ο πατέρας σου μ’ έμαθε. Άρφα-βήτα το ρο-

ρο, / το κεφάλι μου ξερό. Πολύ αγαπηθήκαμε. Μ’ έμαθε να διαβάζω και να 

κουτσογράφω. Έπαιρνε το χέρι μου και μου μάθαινε να βάζω την υπογραφή 

μου. «Καλό είναι να ξέρεις να γράφεις τ’ όνομά σου», μου έλεγε. 

Ο πατέρας: Είσαι γέρος· κι έχω κι εγώ γεράσει. Ρώταγα τους προεστούς 

και τις προεστές, δεν καταλάβαινα. Μου έλεγαν όλοι και όλες πως ήσασταν 

«φιλί-κλειδί κι αγάπη μπερδεμένη», έτσι μου έλεγαν. Τι έφταιξε. 

Ο παππούς: Να σου τα ξομολογηθώ όλα. Σε σένα και στα παιδιά. Εγώ τον 

Λεωνίδα τον αγάπησα πολύ [χαϊδεύει τα χέρια του Λε στις χούφτες του]. Θα 

εκτελούσαν οι Γερμανοί όλο το χωριό, μα ο παππούς σου το έσωσε. Αδέρφια 

λέγαμε ο ένας τον άλλονα με τον μπαμπά σου, αδέρφια και αγαπημένοι ήμα-

σταν. Εδωνά μες στο κρύο στη ζέστη στο ψιλόχιονο ξενυχτούσαμε και κοιμό-

μασταν μαζί κάτω από την κάπα μου. Τι νύχτες ήτανε αυτές! Τι τραγούδι 

εκάναμε! Θυμάμαι τον παππού σου γιατρέ πώς αστράψανε τα μάτια του σαν 

με είδε πίσω από το Γερμανό με τα χίτικα. Τι να καταλάβει κι αυτός. 

Όμως τ’ αδέρφι μου εκαταλάβαινε. Μετά τις εκτελέσεις σκαρφάλωσε εδώ 

στο Παλιοχώραφο φορτωμένος με το κανονάκι, τότενες δεν υπήρχανε δρόμοι. 

Δεν με άφηνε να το πάρω, που έτρεχα ξοπίσω του και τον παρακαλούσα. 

Είχε κουραστεί δεν ήτανε πολύ δυνατό παιδί. Έβαλε κάτω το κανονάκι, έ-

παιξε και τρέχαν τα δάκρυά του. Κάτι παλιά πράματα έπαιξε, εγώ πού να παίξω 

το κλαρίνο όπως πάντα· ντρεπόμουν. Μετά με αγκάλιασε μία αναπνοή και 

κοιμηθήκαμε έτσι κάτω από την κάπα μου καθώς πάντοτες. Μιλιά δεν εβγά-

λαμε. Τσιμουδιά. 

Χαράματα ξυπνήσαμε, «Γεια αδέρφι» είπε μόνο κι έφυγε. Από τότε δεν 

ξανασυναντηθήκαμε δε με αποζήτησε δε με λαχτάρισε, που έσταζε μέσα μου 

ολόκληρος κάθε στιγμή σταγόνα-σταγόνα σαν το αίμα από τη μαχαιριά· έφυγε 

για την Αθήνα. Μόνο για λίγο ερχόταν κάπου-κάπου. Σε κλειστό αυτοκίνητο 

έμπαινε στο χωριό σε κλειστό αυτοκίνητο έφευγε — δεν το ’χαν επιτάξει το 

αυτοκίνητο του πατέρα σου οι Γερμανοί γιατρέ, όπως τα ’χαν επιτάξει ολω-
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νώνε. Δεν ξεμύτιζε από τ’ Αρχοντικό. Πήγαινα να τον γυρέψω και μου βροντού-

σαν οι φαμέγιοι την πόρτα στα μούτρα. 

Μπήκα στους Χίτες, πολέμησα μαζί με τους Γερμανούς τον ΕΑΜ, πάντα μπρο-

στά. Και μετά την Απελευθέρωση στο Συμμοριτοπόλεμο πάλι τους πολέμησα 

με τις ομάδες και τον στρατό. Επολεμούσα και σαν να είχα ολοένα μες στα 

μάτια μου τον αδερφό μου. Κι όσο θυμόμουν τα μάτια του όταν μου είπε το 

«Γεια αδέρφι», πώς με κοίταξε για στερνή φορά, τόσο καταμπροστά τράβα-

γα. Σε ταμπούρι δεν κρυβόμουν, δεν έσκυβα, όλο ορθός στο ανοιχτό επολεμού-

σα. Τρομάζανε εχτροί και φίλοι να με θωρούν. Με έφευγε το βόλι, έτσι λέ-

γανε οι συμπολεμιστές και ανατριχιάζανε. Γιατί πέρα στα χωριά λέγανε πως 

είμαι αφορεσμένος. Πολλά κάναμε. Κάνω το σταυρό μου σαν τα σκέφτομαι. 

Σφάζαμε κόσμο στο γόνατο σαν τα κατσίκια. Άντρες, γυναίκες, παιδιά. 

Μέχρις τέλη του Συμμοριτοπόλεμου δεν τον είδα από κοντά, παρά μόνο 

μετά, τη μέρα που μπήκαμε στο Αρχοντικό με τα πιστόλια και τα αυτόματα και 

τον πήραμε. Έμαθα πως είχε στεφανωθεί στην Αθήνα, γιόμισε αίμα το μυαλό 

μου που δε με κάλεσε, δε με γνώρισε στη νύφη. Που πήραμε όρκο και τώρα 

τόσο με είχε αποδιώξει από την καρδιά του. Είχε έρθει μόνος, χωρίς τη μάνα 

σου γιατρέ, να πάρει κάτι έπιπλα. Ο παππούς σου είχε πεθάνει, η γιαγιά σου 

η αρχόντισσα δεν ύψωσε φωνή μόνο σήκωσε τα χέρια έλυσε τα άσπρα μαλλιά 

της, έχωσε μέσα τα δάχτυλά της και με καταράστηκε. «Την κατάρα μου να 

’χεις», αυτό μονάχα είπε. Η κατάρα της να με πισσώσει Θε μου μα όχι τα 

’γγόνια μου. Δεν θα το ’στεργε τ’ αδέρφι μου. Όχι εσάς παιδιά μου. 

Τον έγδυσα τσίτσιδο στην πλατεία τον έδεσα με το σύρμα ένα αγκαθό-

συρμα όχι με σκοινί. Τρυπιόνταν το άσπρο κορμί του. Το θυμούμαι σα να το 

βλέπω τώρα· τρέχαν τα αίματά του. Ούτε που αντιστάθηκε ούτε που άχναξε. 

Βογγούσε μόνο και με κοίταζε όπως πάντα με την αγάπη του. Τον πήγαμε 

στα πηγάδια. Μάρτυς μου ο άι-Γιώργης άλλον δεν άφησα να τον αγγίξει. 

Μονάχος τονε πόνεσα μονάχος τονε μάτωσα. Έκοβα το πετσί του κορδέλες κι 

ακουγόταν το ουρλιαχτό μου σαν του λυκοτσάκαλου στις κορφές. Μάκραιναν 

οι άλλοι με φοβούνταν έτσι που ήμουνα σα Θεός. 

Εκείνος φωνή δεν έβγαλε μόνο αναστέναζε σαν παιδάκι όπως παλιά που 

κοιτούσαμε τ’ άστρα. Οι κατσαπλιάδες γύρω χάσκανε τι να καταλάβουνε. 

Ωχού Λεωνίδα πώς θυμούμαι τα μάτια σου [και φιλούσε τα χέρια του Λε και 

βογγούσε, ο Λε καταπληγμένος, και τα χάιδευε, θρήνος όπου η φωνή δεν ση-

κωνόταν δεν διεκδικούσε δεν έκλαιγε μα διηγόταν σαν στη βουνοκορφή εκατό 

χρόνια ασκημένη στον πόνο και μόνη]. 

Ωχού Λεωνίδα τι σου ’κανα ψυχή μου. Γιατί δεν με άφησες να πεθάνω στην 

Κατοχή από πείνα. Γιατί δεν εσκοτώθηκα στα βουνά. Μόνο εσένα είχα ν’ α-

γαπήσω και να σκοτώσω. Και τράβηξα το σπαθί που μου είχες χαρίσει, και 

σε γονάτισα στο φιλιατρό του πηγαδιού. Εσύ στα χέρια μου σαν τη φωτιά με 

έκαιγες σαν αέρας με στριφογύριζες σαν νερό με δρόσιζες. Μάτωνες με 

κομμάτια όλο το κορμάκι σου· τρέχανε τα αίματά σου μες στο πηγάδι. Έ-

στρεψες το κεφάλι τότες που σήκωσα το σπαθί να με βλέπεις. Κι ούτε κατηγόρια 
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ούτε καταδίκη στα μάτια σου. Η αγάπη σου μόνο και παράπονο. Κι έτσι σου 

χώρισα το κεφάλι από το κορμί σου. Κι έβγανα αφρούς από το στόμα. Και το 

πήγαμε πάνω σε ένα παλούκι στο χωριό. 

Εγώ ο ίδιος με τούτα τα ξυλόχερα [και χαϊδολογούσε τα χέρια σου Λε, κι 

άπλωνε στα μάγουλά σου] το κάρφωσα στον πλάτανο. Φέρναν οι κατσαπλιά-

δες τους χωριανούς από την εκκλησία γιατί ήταν Κυριακή· εκεί κρυμμένοι ή-

τανε ο ένας απάνω στον άλλο να μην ξέρουνε τάχατες τι σου έκανα· άντρες 

γυναίκες και παλληκάρια. Κι εγώ ο ίδιος άρπαζα από τα μαλλιά τον καθένα 

και του ’λεγα: «Φτύσε!» Και κάθε φτυσιά σαν να ’ρχόταν στα μούτρα μου και 

πονούσα και δροσιζόμουν. Πώς σε θυμούμαι αδέρφι μου καρφωμένονε στο 

δέντρο να σε φτύνουν οι δικοί μας. Και από τότες δεν εχαμογέλασα. Εβδομήντα 

τόσους χρόνους έχει να τσακίσει το χείλι μου. 

 

[Ο γιατρός έχει σηκωμένη την μπούκα του τουφεκιού του προς τον γέρο, ο 

Αρίστος έχει ορθώσει επιτέλους το κορμί και κοιτάζει τον Λε, ο Λε με κλει-

σμένα τα χέρια στις χούφτες του φονιά. Εγώ η Ερευνήτρια, η κυρίαρχη των 

μύθων, η συνειδητή των κοινωνικοτήτων, παρατηρώ όλα αυτά δίχως περιέρ-

γεια, χωρίς αγωνία περί του τι θα γίνει, το παρόν με έχει συνεπάρει και για 

το μέλλον δεν έχω σχέδιο. Ο γέρος βάζει την καραμπίνα του στα χέρια του 

Λε. Ο γιατρός απασφαλίζει το δικό του όπλο.] 

 

Ο παππούς: Λεωνίδα. Εβδομήντα τόσα χρόνια περίμενα αυτήνε την ώρα. 

Έπλυνα το κεφάλι σου μυρολογώντας, το ανέβασα εδώ πάνω μες στη νύχτα· 

έπεφτα· σκιζόμουν στα παλιούρια. Το έφερα και το έθαψα εδώ. Εδωνά μες 

στο πετρόσπιτο. Έχω αποθέσει πάνω στον τάφο σου τα όργανά μας. Δίπλα 

σου ξαπλώνω τόσα χρόνια τόσες νύχτες. Εδώ, στο ίδιο χώμα θέλω να με θά-

ψετε τώρα που θα πεθάνω, τ’ ακούς Άρη; Αγκαλιά με το κεφάλι του αδερ-

φιού μου, μαζί να ’μαστε για πάντα. Από τότες, κλαρίνο δεν ξανάβαλα στο 

στόμα μου. Μα τώρα θα σου παίξω στερνή φορά, Λεωνίδα. 

 

[Σηκώνεται τρεκλίζοντας, φέρνει από το πετροκάλυβο το κλαρίνο. Ξανακά-

θεται κολλητά με τον Λε, βλέπουμε στον χορό της φλόγας, αρμόζει το δάχτυλο 

του αγαπημένου μου με τρυφερότητα στη σκανδάλη, οδηγεί την μπούκα στην 

καρδιά του, σηκώνει τα χέρια στο πρόσωπό του, το χαϊδεύει. Μετά παίζει το 

κλαρίνο. 

Ακούγονται ήχοι στην αρχή σουρτοί, μετά ανεβαίνοντας σε κορφές, κατε-

βαίνοντας σε βάραθρα, ένα τρέμουλο, ένα σιγοψιθύρισμα ερωτευμένων, ένα 

χοροπήδημα στοιχειακών όντων. Δεν ξέρω αν παίζει καλά ή κακά, αν λάθος 

ή σωστά, η φύση και η μνήμη του αίματος έχει πάρει τον νου μας. Τα στήθια 

μας έχουν ορθωθεί αθέλητα, κοιτώ ολόγυρα: Τα μάτια ολονών σαν της κου-

κουβάγιας. Του γιατρού το πρόσωπο μούσκεμα στον ιδρώτα, ο Αρίστος κλαίει 

άηχα, ασάλευτα, ρυακίζουν τα δάκρυά του. Ο Λε δίχως συναίσθημα, δίχως 

πάθος, κοιτά με τα μάτια ορθάνοιχτα τον γέρο στραμμένον όλον προς το μέρος 
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του, σιμά σχεδόν το χωνάκι του κλαρίνου στο στόμα του, ανασαίνει την πνοή 

του που τινάζεται με τη μορφή μουσικής από το ξύλινο πνευστό, κι έχει την 

μπούκα της καραμπίνας στην καρδιά του κλαρινιτζή, κι έχει το δάχτυλο στη 

σκανδάλη. 

Και στη μέση του πεντάκτινου άστρου μας η φωτιά, η εστία, το άνω απαύ-

γασμα του Κάτω Κόσμου. 

Έτσι παίζει ο γέρος. Πολύ; λίγο; καλά; κακά; Δεν μπορώ να πω τίποτα. Τον 

ήχο τον έχει καταγράψει το κινητό. Κάποτε σταματά, αποθέτει το κλαρίνο 

στο πλάι, απευθύνεται μόνο στον Λεωνίδα.] 

 

Ο παππούς: Δεν θέλω να με συγχωρήσεις. Δεν πρέπει. Ζητώ μόνο ένα 

σου χαμογέλιο, να τσακίσει το χείλι σου για μένα όπως παλιά, να τσακίσει 

μετά από τόσα χρόνια και το δικό μου. Και μετά να με σκοτώσεις. Να μην 

πεθάνω από μόνος μου. Για τούτο ζω τόσα χρόνια. 

 

[Κοιτά τον παππού ο Λε, στηλωμένη η κάννη του όπλου του στην καρδιά του 

γέρου. Δεν πιστεύω πια στο καλό, το ωραίο και τ’ αληθινό, είμαστε σε πόλε-

μο με πολύ υπέρτερες δυνάμεις. Ο Λε χαμογελά, χαμηλώνει το όπλο, σκύβει 

και φιλά τον φονιά στο στόμα. Στόμα με στόμα τα κόκκινα χείλη των εικοσιδύο 

χρόνων και τα ολόχλομα των σχεδόν εκατό. Λεωνίδα ψιθυρίζει ο γέρος 

χαμογελώντας κι αυτός με μάτια αστερωμένα. Μετά ο Λε ξαναϋψώνει την 

κάννη στην καρδιά του γέρου. Τότε ο Αρίστος ορμά, αγκαλιάζει τον Λε, του 

παίρνει το τουφέκι, το στρέφει με το δεξί στον παππού του. Ο γέρος κοιτά 

ξαφνιασμένος, παρευθύς γαληνεύει, «Ω, Άρη μου, έχεις δίκιο. Έτσι είναι το 

σωστό. Τι λάθος θα ’κανα πάλι», λέει και τον βλογάει. Ο Αρίστος πυροβολεί 

τον παππού του στην καρδιά με τον Λε στην αγκαλιά του. Ο γέροντας πε-

θαίνει χαμογελώντας.] 
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Ξενύχτι του νεκρού και ταφή 
 

[Η ερευνήτρια μισεί το πρώτο πρόσωπο στην αφήγηση. Αλλά είναι στη φωλιά 

της, στη μικρή πόλη, φίδι που παραμονεύει πουλί. Κι έτσι το πρώτο πρόσωπο, 

το καταδικασμένο, προβάλλει ενίοτε και καταστρέφει φαινομενικά την επιστη-

μοσύνη της εργασίας της, φανερώνει καταυγαστικά την ιδιοτέλειά της. Θέλει 

να είναι ευτυχισμένη. Γελά με τις επιθυμίες της. Τώρα, εδώ, που οι ήρωες της 

ιστορίας κηδεύουν τον γέρο, έχει στήσει το κινητό του Λε, του Αρίστου και το 

δικό της σε καίρια σημεία, να καταγράφουν τις εικόνες και τις φωνές, το ξε-

νύχτι του νεκρού και την ταφή.] 

 

 

Το ξενύχτι του σκοτωμένου 
 

Είχαν ξενυχτίσει τον παππού έξω από το πετροκάλυβο, στο Παλιοχώραφο. 

Ως άρμοζε, διότι πρέπει να ξενυχτιέται ο νεκρός, είπε ο γιατρός, τώρα τελε-

τάρχης. Πόσο μάλλον ο σκοτωμένος. Ό,τι είχε μείνει από κρασί το ήπιαν κι 

από μεζέδες το φάγανε. Κατόπιν ο γιατρός έπιασε να λέει ένα τραγούδι του 

Μίκη Θεοδωράκη, κάτι για σκοτωμένους και μεγάλη λαχτάρα. Τον ακολου-

θήσαν, τραγουδούσαν όλοι μαζί, εντελώς παράφωνα νομίζει εκ των υστέρων 

η Ερευνήτρια. Μερακλώθηκε και ο Αρίστος και τραγούδησε ένα Δημοτικό, 

για κάποιον που «άλλο δεν αποθύμησε μες στον Απάνω Κόσμο, της νύχτας το 

περπάτημα και της αυγής τον ύπνο, και τ’ άλογο το γρήγορο και την καλή 

γυναίκα», να φιλιούνται με δάκρυα αγάπης όταν γυρίζει απ’ τη δουλειά και 

να του φέρνει νερό να πλυθεί, ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων εντελώς γραφικό. 

Η Ερευνήτρια εξεπλάγη που ο Αρίστος τραγουδούσε τόσο ωραία τα Δη-

μοτικά. Μάλλον έμοιαζε και σ’ αυτό του παππού του. Ο Λε φαινόταν σε αυτήν τη 

φάση για κάποιον λόγο μουτρωμένος, ίσως δεν ήθελε να μοιράζεται με άλ-

λους τον φίλο του να τραγουδά, σκέφτηκε η Ερευνήτρια, διερωτούμενη ζη-

λόφθονα σε τι περιστάσεις ενδεχομένως τού τραγουδούσε παλιότερα που η 

επίσημη άποψη ήταν ότι μόνο τον βασάνιζε. 

Ο γιατρός ήταν εκστασιασμένος με το τραγούδι και παρακάλεσε τον τρα-

γουδιστή να πει κι άλλο ένα. Εκείνος, αφού δήλωσε ότι θα τραγουδήσει «Για 

την ψυχή του πατέρα σου, θείε, του παππού σου, φίλε», είπε με τη βαριά 

φωνή του, την ενοχλητικά για την Ερευνήτρια αρρενωπή, ένα αργό όπου η 

Χαρόντισσα μαλώνει τον Χάρο, «Μη μου φέρνεις», του λέει, «άγουρα παλλη-

κάρια, αναποδογυρίζουν το τραπέζι που τους στρώνω να φάνε και σβήνουν 

τον λύχνο, δεν κάθονται ήσυχα, όλο πεθυμούν αυτά που δεν πρόλαβαν να χα-

ρούνε, τον έρωτα και τη ζωή». 
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Ωραία το τραγούδησε, και ο Λε είπε ατάκα μερικά αισχρά ανέκδοτα για 

παρθένα παλληκάρια και όλοι γελάσαμε. Αλλά η Ερευνήτρια δεν ήταν ικανο-

ποιημένη με τη συννενόηση Αρίστου — Λε, γι’ αυτό παρακάλεσε τον Αρίστο 

να πει για χάρη της ένα τρίτο τραγούδι, πάλι του Χάρου αν είναι δυνατόν, 

επειδή της είχε κάνει εντύπωση το δεύτερο Δημοτικό. 

Τότε ο Αρίστος τραγούδησε μια ιστορία σύμφωνα με την οποία μερικοί 

σκοτωμένοι νέοι αποφασίζουν να το σκάσουν από τον Άδη, και μια κοπελλιά 

τους παρακαλάει να την πάρουν μαζί τους. «Είσαι βαριοντυμενη και στολι-

σμένη», της λένε, δηλαδή όπως τη θάψαν, με το νυφικό και τα κοσμήματα, 

«και θα σε αμποδούν να τρέξεις τα νυφιάτικα ρούχα σου, και θα βροντούν τα 

χρυσαφικά σου κι ο Χάρος θα μας ακούσει». «Πάρτε με», λέει εκείνη. «Κι εγώ τα 

βγάζω τα νυφιάτικά μου και τα πετώ τα χρυσαφικά μου. Γιατί έχω στον Απάνω 

Κόσμο στεφανωτικό που απόστασε να μ’ αγαπά και απόψε παντρεύεται άλλη 

γυναίκα». 

Μ’ όλο που κι αυτό το τραγούδι ο τραγουδιστής το είπε με πολλή τέχνη 

και με πάθος, πικάρησε πολύ την Ερευνήτρια. Είπε του Αρίστου άγρια: 

 

 

Δεν έχω την ίδια καρδιά και για τους δυο σας; 
 

Ερευνήτρια: Το ’χεις χάσει, μου φαίνεται. Περνάς για στεφανωτικός του 

Λε και τραγουδάς πως εγώ είμαι η πρώην, και βρίσκομαι στον Κάτω Κόσμο 

και με μποδάνε τα νυφικά και τα χρυσάφια να βγω; 

[Το τι γέλιο κάνανε ο Λε κι ο γιατρός δεν λέγεται. Μα ο Αρίστος θύμωσε.] 

Αρίστος: Κόφ’ τις μαλακίες! Αν ήσουν άντρας θα σ’ έσπαζα στο ξύλο τώρα. 

Ερευνήτρια: Α, ναι, μόνο άντρακλες βαρούσες εσύ. Κορίτσια και δειλά α-

γόρια έβαζες τον Βαγγέλη να τα βασανίζει. Αυτουνού βέβαια του άρεσε να 

χτυπάει αδύναμα παιδιά. 

Αρίστος: Ας μην ήσασταν αδύναμα και δειλά. Ας μαθαίνατε να επιβιώνετε. 

Ερευνήτρια: Κοίτα που μας βγήκε και δαρβινικός φιλόσοφος το κωλόπαι-

δο, ο φασιστάκος! 

Γιατρός: Παιδιά, μην μαλώνετε… 

Ερευνήτρια: Παράτα μας κι εσύ! Σου ’χω πολλά μαζεμένα. Μια ολόκληρη 

ζωή παρατηρητής. 

Γιατρός: Έχετε δίκιο, Ηρώ. Θέλετε να μιλήσουμε γι’ αυτό; 

Ερευνήτρια: Αν υπάρχει κάτι που μισώ πάντα, είναι αυτού του είδους η 

κατανόηση! 

Γιατρός: Απλά να μιλήσουμε για το πρόβλημα… 

Ερευνήτρια: Γιατί να μιλήσουμε; Τι θα λυθεί πια; Μήπως να κάνουμε κύκλο, 

να πιαστούμε από τα χεράκια και να πούμε ο καθένας την ιστοριούλα του; 

Έχουμε έναν σκοτωμένο μπροστά μας, και δεν τον σκότωσες εσύ. 
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[Μάλλον το τελευταίο ήταν αρκετά βαρύ, γιατί έπεσε σιωπή. Ο Λε σηκώ-

θηκε, κάθισε ανάμεσα στην Ερευνήτρια και στον Αρίστο, τους αγκάλιασε αμφό-

τερους, τους τράβηξε πάνω του.] 

Λε: Δεν έχω την ίδια καρδιά και για τους δυο σας; Τι λοιπόν; Αφού ό,τι 

θέλετε με κάνετε. 

Αρίστος [βαριά]: Η γυναίκα δεν πρέπει να μπαίνει ανάμεσα στους φίλους. 

Ερευνήτρια: Δεν ήσασταν ποτέ φίλοι. 

[Υπάρχει μια λάμψη που διαυγάζει τις μορφές και τις λέξεις γύρω από τη 

φωτιά. Η Ερευνήτρια είναι ευχαριστημένη που πέρασε από τις υπεκφυγές στην 

κυριολεξία. Ο λόγος των αποσιωπήσεων διατρανώνεται ως μια σπορά δοντιών. 

Δόντια παράγουν μόνο δόντια, όχι γαρύφαλλα. Ποταμός των λέξεων συναιρεί 

την Ερευνήτρια σε μια κοπέλλα λαϊκής τάξης, αγράμματη, που παλεύει για τον 

εραστή της. Πιο γελοίο δεν μπορούσε να φανταστεί όταν έπαιζε ρόλους 

γκροτέσκους με τον Λε τότε που ήταν παιδιά. Ο Λε αποφαίνεται, με το πάθος 

που άρεσε πάντα στην Ερευνήτρια να το ρουφά από το στόμα του:] 

Λε: Είμαστε και οι τρεις μαλάκες. Θέλετε να με σκοτώσετε; Παλιά με τον 

Αρίστο δεν είχα αμφιβολία, σκεφτόμουν πως θέλει το αίμα μου, όπως ο 

παππούς του το αίμα του παππού μου. Τι να έκανα. Αυτός είναι ο τρόπος του 

χώματός μας, έλεγα μέσα μου. Και μετά εσύ, η κοπέλλα μου… 

Ερευνήτρια: Λε, παράτα μας με τα ποιητικά. Τα σιχάθηκα!…  

 

 

Ποιος θα πάει στη φυλακή 
 

Γιατρός: Παιδιά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Πρέπει να δούμε τι θα κά-

νουμε με τον νεκρό. 

Αρίστος: Τι να κάνουμε; Ακούσαμε όλοι την επιθυμία του: Να θαφτεί μες 

στο πετροκάλυβο. 

Ερευνήτρια: Μαζί με το κεφάλι του φίλου του. 

Γιατρός: Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα… 

Λε: Πώς δεν γίνονται, αφού έτσι ήθελε. 

Αρίστος: Έτσι ήθελε κι έτσι θα γίνει. 

Γιατρός [υπομονετικά και καλότροπα, λες και για να μην τρομάξει που-

λάκια ή ηλίθιους]: Παιδιά, είμαστε όλοι ταραγμένοι από τα γεγονότα. Δεν αντι-

λαμβανόμαστε ίσως ακόμη ότι εδώ έχουμε έναν σκοτωμένο. Δεν μπορεί κανείς 

να θάβει τους νεκρούς όπου θέλει. Κι έπειτα, ο πατέρας σου, Αρίστο, δεν θα 

το δεχτεί· η οικογένεια, το χωριό, τι θα πουν. Αλλά το κυριότερο, θα επέμβει 

η Αστυνομία, θα αναζητήσει τον φονιά. 

Αρίστος [αποφασιστικά]: Εγώ τον σκότωσα. Εγώ θα πάω στην Αστυνομία. 

Γιατρός: Ας το συζητήσουμε λίγο. 

Λε: Από τα δικά μου χέρια ήθελε να πεθάνει. 

Αρίστος [προσταχτικά]: Εσύ δεν θα ανακατευτείς. Εγώ τον σκότωσα, και 

θα το πω και στον πατέρα μου και στην Αστυνομία. 
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Λε: Α, όχι, η ευθύνη είναι δική μου. Ο παππούς εμένα ήθελε, εμένα να τον 

εκτελέσω.  

Αρίστος: Μη λες μαλακίες ρε! 

Γιατρός [συμβιβαστικά]: Κοιτάχτε… 

Λε: Με βρήκες μπόσικο που τα ’χα χάσει. Μου πήρες το τουφέκι από τα 

χέρια. Εγώ θα πάω στην Αστυνομία να πω ότι τον σκότωσα. 

Αρίστος [βαριά, εξουσιαστικά, ο παλιός Αρίστος]: Κόφ’ το, ρε! Θα γίνει 

ό,τι λέω και τέρμα! 

Λε: Α, μάλιστα. Μήπως θα με δείρεις κιόλας; Όπως παλιά; 

Αρίστος: Θα γίνει και τούτο άμα δεν ακούς. Δεν μπορείς αλλιώς εσύ. Δεν 

γίνεται αν δεν σε κρατούν με τη λαιμαριά. 

Λε: Α, ναι, ας γυρίσει κι αυτό, λοιπόν! Τότε που χάσκατε με τους φίλους 

σου, «Τι όμορφο σκυλάκι, κάνε μας χαρούλες, γάβγισε!» Κι άμα χτυπούσες 

κάνα πουλί, που μου ’λεγες: «Όρμα πιάσ’ το, σκυλάκο!» 

Αρίστος: Ναι, πες μας τώρα όλες τις χαζομάρες που κάναμε! Παιδιά ήμα-

σταν. Φίλοι. 

Λε: Με τα βλαμμένα της συμμορίας σου ήσουν φίλος. Όχι μ’ εμένα. 

 

 

Περί φιλίας 
 

Ο Αρίστος τώρα θυμώνει αληθινά. Είναι ο παλιός Αρίστος, αλλά και κάτι νέο, 

πολύ πιο ώριμο. Παλιά, όταν ήταν αληθινά θυμωμένος με τον Λε, τον έπιανε 

από τον σβέρκο σαν παιδάκι, τον χάιδευε, του έφερνε το πρόσωπο κοντά στο 

δικό του, κολλητά, και του έλεγε σχεδόν τρυφερά: 

«Κοίτα με». 

Κι ο Λε πάντα με χαμηλωμένο βλέμμα απόφευγε να τον αντικρίσει, στρι-

φογύριζε δειλά, ντροπαλά, περίπου έτοιμος να κλάψει, και πάντα ο Αρίστος 

έπρεπε να το πει πάλι, πιο γλυκά, πιο σιγανά, να σκύψει στ’ αφτί του: 

«Κοίτα με, κοίτα με στα μάτια». 

Σήκωνε ο Λε τα μάτια με βλέμμα όπου βυθίζονταν τα πασιφανή κι απ’ 

όπου αναδύονταν ξεχασμένα όντα, μια παραλαλιά, μια σημασία ψευδοτέλειας 

των διασαφήσεων, ο ρήσος και το ερίφιο και ο αμνός και το αρκουδάκι και 

το ελαφάκι και το λυκάκι και το λαγουδάκι και το αλεπουδάκι που περπα-

τούν κοπάδι αδερφικά έχοντας πίσω τους την ανατολή και μπρος τους τη 

μέρα. Και ο Αρίστος τότε έλεγε: 

«Δεν έχεις άλλον από μένα. Δεν έχω άλλονε από σένανε. Γιατί έτσι είναι η 

φάρα μας». 

Ο Λε, σαν έτοιμος να βάλει τα κλάματα, απαντούσε με ντροπαλό πρόσωπο, η 

φωνή του όμως σχεδόν εύθυμη, καθαρή, φωνή παιδιού που έχει περάσει από 

φωτιά, μα επίσης που έχει διδαχτεί κάτι σπουδαιότερο, ότι και το μίσος και η 

αγάπη απαιτούν τη διαύγεια των παθών, την παράκαμψη κάθε συγγνώμης 

και κάθε εκδίκησης· έλεγε λοιπόν ο αγαπημένος μου εκεί μπροστά σε όλους 
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μας, ενώ λυσσούσα και πικραινόμουν με τη δυστυχία του και με τη δειλία 

του: 

«Εντάξει, Αρίστο». 

Κι ό,τι δραματοποιούνταν ανάμεσά τους περπατώντας ζωώδικα με τα τέσ-

σερα, τότε λυνόταν άξαφνα σαν κόμπος, ο Αρίστος χαμογελούσε, έδινε μια χαϊ-

δευτική φαπίτσα στον Λε, τον αγκάλιαζε από τους ώμους, κι εκείνος έκανε 

χαρούλες, μόνο που δεν κουνούσε την ουρά του σαν πραγματικό σκυλάκι. 

Πόσο σε σιχαινόμουν τότε Λε, μα και πώς έσκουζε μέσα μου η αγάπη μου για 

σένα. Πολύ ψεύτικος ήσουν για όλους Λε, χρυσοβαμμένο φομπιζού από αλουμί-

νιο, και μόνο για μένα και τον Αρίστο αληθινός, χρυσάφι και αξετίμωτο ζα-

φείρι. 

Έτσι έπραξε και τώρα ο Αρίστος, σ’ έπιασε από τον σβέρκο, σε χάιδεψε. 

«Λεωνίδα. Πάντα ήμουν ό,τι ήθελες. Ό,τι κακό έκανα σαν παιδί, εσύ με 

ανάγκασες να το κάνω. Κι αν είμαι και κάτι καλό μέσα μου κι έξω μου, πάλι εσύ 

μου το ’φτιαξες με τα χέρια σου. Τι θα ήμουνα αν δεν με πιλάτευες νύχτα-

μέρα. Μπορεί να γινόμουν ένας καλός αγρότης ή υδραυλικός, αυτό μόνο. 

Άκουσέ με σε παρακαλώ. Σκότωσα τον παππού μου. Τον αγαπούσα πολύ. Δεν 

έπρεπε να τον σκοτώσεις εσύ. Έκανε λάθος που σου έδωσε στα χέρια σου 

όπλο. Τον άκουσες που το είπε — τα τελευταία του λόγια: “Πάλι λάθος θα 

’κανα”, είπε, και με ευλόγησε που σου πήρα το τουφέκι. Εγώ έπρεπε να 

σκοτώσω τον αγαπημένο μου παππού. Εγώ ο κληρονόμος έπρεπε να ξεπλύ-

νω το αίμα. Όχι εσύ. Άσε με να πάω φυλακή. Θα μου φέρνεις τσιγάρα και 

σοκολάτες». 

Ο Αρίστος καπνιζε λίγο, όχι πολύ, εγώ κι ο Λε καθόλου φυσικά. 

 

 

Ό,τι χωρίζει τους ανθρώπους κι ό,τι τους ενώνει 
 

«Μια στιγμή», λέει ο γιατρός. «Έχουμε όλοι τα δικά μας. Αλλά εδώ, πραγ-

ματικά, πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα με τον νεκρό. Σας άκουσα με προσοχή. 

Είναι συγκινητικό που θέλετε να σώσετε ο ένας τον άλλον. Δεν σας αφορά 

όμως όλο τούτο. Σε όλη μου τη ζωή πάσχιζα να μη φορτωθείτε το παρελθόν. 

Αυτό είναι που μας έκανε άβουλους, εμάς της γενιάς μου. Άφηνα και τους 

τρεις σας να κάνετε λάθη γιατί έβλεπα ότι δεν υπάρχει τρόπος ολοκληρωτικής 

γιατρειάς». 

Συνέχισε λέγοντας ότι ο μόνος δρόμος προς την ειρήνευση της ψυχής εί-

ναι η Ιστορία και η ένταξη στο μεγάλο ποτάμι της συλλογικής μνήμης, σε όλα 

εκείνα που ενώνουν τους ανθρώπους, κοινή ζωή, έθιμα, γλώσσα, παραδόσεις, 

αίσθηση της μεγάλης οικογένειας, και μόνο τούτο μπορεί να οδηγήσει στην 

κοινότητα των ανθρώπων. Όχι η βίαιη ομογενοποίηση, η απάλειψη των ε-

θνικών παραδόσεων, των ονομάτων, των γλωσσών και του παρελθόντος, το 

ανακάτεμα όλων σε μια αμερικανίζουσα βρομόσουπα χωρίς πρόσωπο, χωρίς 

ιδιότητες: Αυτά είναι ο καλύτερος σύμμαχος της παγκοσμιοποίησης όπως τη 
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θρέφει ο νεοφεουδαρχικός καπιταλισμός, η πιο γελοία παγίδα που έπεσε ο 

άνθρωπος από την εποχή του Διαφωτισμού. 

«Επίσης όμως», είπε ο γιατρός, «έχω καταλήξει στην πεποίθηση ότι η 

ιστορική παθογένεια μόνο με την ατομική παθογένεια μπορεί να πολεμηθεί — 

δυστυχώς, δυστυχώς, το μαύρο με το μαύρο, όχι με το φως, κι έτσι σας αφή-

σαμε με τη γυναίκα μου στα νύχια τον καθένα του άλλου για να ξεγλιστρήσετε 

από το παρελθόν, να φτιάξετε δικά σας μίση και δικές σας αγάπες, όχι των 

προγόνων, χιλιετίες πρόγονοι που ακόμα ζουν σαν βρικόλακες. Αλίμονο, δεν 

είμαστε σοφοί, είμαστε όμως πρακτικοί. 

»Η πράξη σου ήταν γενναία, Αρίστο. Καλά έκανες και σκότωσες τον αγα-

πημένο σου παππού, ήσουν ο μόνος που έπρεπε να το κάνει, στο λέω ξεκά-

θαρα. Καλά κάνει κι ο γιος μου να θέλει να πάρει την ευθύνη. Οι αιτίες όμως 

δεν σας αφορούν, ούτε τ’ αποτελέσματα. Οι αιτίες και τ’ αποτελέσματα αφο-

ρούν τους παππούδες σας και εμάς, τα παιδιά τους, που κόσμος μας ήταν ο 

κόσμος τους. 

»Αυτά», είπε ο γιατρός. «Θα πάω λοιπόν τώρα, αμέσως, στους γονείς σου 

Αρίστο, και θα τους πω ότι σκότωσα τον παππού σου. Θα τους πείσω όμως 

να θαφτεί εδώ, και να γίνει η κηδεία στο χωριό με άδειο φέρετρο κλειστό. 

Έτσι θα γίνει». 

«Γιατρέ!» λέει ο Αρίστος. «Δεν υπάρχει περίπτ…» 

«Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο». Ο τόνος του γιατρού ανα-

τριχιάζει όλους μας, φωνή των ανθρώπων που από αιώνες μόνο αποφασίζουν. 

Μα και μια γλυκύτητα της εντολής που δεν βασανίζει, που είναι αγαπητική 

και χαμηλώνει το μπόι της μέσω της γαλήνης. «Σεβάσου με, Αρίστο. Είναι η 

στιγμή που δικαιώνει τη ζωή μου. Η πράξη σας, η δική σου, η πράξη του 

γιού μου αν θα πατούσε αυτός τη σκανδάλη, δεν πρέπει να σας γεννά τύψεις 

και ευθύνη. Η δική σας δουλειά είναι η μνήμη, η συνέχεια όχι του κακού μα 

της συλλογικότητας. Τίμησέ με». 

Αυτά λέει ο γιατρός και, χωρίς να επιζητεί απάντηση, σηκώνεται. Κινάει 

προς τον δασικό δρόμο στα όρια του Παλιοχώραφου, όπου έχει αφήσει το 

αυτοκίνητο. 

Ο Λε κοιτά τον πατέρα του με στόμα ανοιχτό, σαν να βλέπει έναν ξένο να 

έχει αναδυθεί από την εικόνα του. Ο Αρίστος, βασανισμένος, θέλει να πει πράγ-

ματα που έχει αναιρέσει ήδη ο γιατρός και το ξέρει. Ο πατέρας του Λε χάνεται 

μες στο σκοτάδι. 

Παρατηρώ με ένταση το δίκαννο του γιατρού που έμεινε στη θέση εκείνου. 

Ταχύτατη η σκέψη, δεν την προλαβαίνει το συναίσθημα: Να το πάρω στα χέρια 

μου, να σκοτώσω πρώτα τον Αρίστο και μετά τον Λε. Κατόπιν να πάω στην 

τσάντα του γιατρού, την έχει αφήσει παραδίπλα. Εκεί, σίγουρα, θα υπάρ-

χουν φυσίγγια. Να βάλω ένα στη θέση του, να αγκαλιάσω το σώμα του Λε 

και να τινάξω τα μυαλά μου στον αέρα. 

Με κάποιο είδος χαράς συνειδητοποιώ ότι αυτό μόνο θέλω τώρα κι ότι έχω 

τη δύναμη να το κάνω. Αντί για τούτο σηκώνομαι, αγκαλιάζω τον Λε, εκείνος 
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χώνεται μες στην αγκαλιά μου, κρύβει το πρόσωπο στον λαιμό μου. Δεν λέμε 

τίποτα. Η επαφή της σάρκας, η ζεστασιά της, φέρνει ανακούφιση. 

Τη φωτιά δεν τη θρέφει πια κανείς με ξύλα. Στη λίγη λάμψη της που έχει 

απομείνει, κοιτώ τον Αρίστο. Βλέπει το αγκάλιασμά μας με βλέμμα που διερ-

μηνεύεται μονάχα με τη διαλεκτική της μοναξιάς και της επιθυμίας. Απλώνω 

το χέρι, του κάνω το σημείο του καλέσματος. Έρχεται με μονοκόμματη κίνηση, 

ρέουσα. Τον αγκαλιάζω, ο Λε τον τυλίγει με το μπράτσο του κάπως σαν αυ-

τομάτως, χωρίς καν να τον κοιτάξει ή να βγάλει το πρόσωπό του από τον λαιμό 

μου. Τον φέρνει πάνω μας, του χώνει τη μούρη κολλητά στις δικές μας. 

Μυρίζω τη μυρωδιά τους, η γνωστή μου του Λε κάπως παιδική σαν κρίνο 

και γλυκάνισο, δέντρου και μόσχου του Αρίστου. Πολύ ερεθιστικές, μου λέει 

μια φωνή κάπου από βαθιά μου. Είμαστε αρπαγμένοι ο καθένας από τους 

άλλους δύο. Αυτό μας δίνει μεγάλη παρηγοριά, νομίζω. Δεν μιλάμε, έχει ο 

καθένας πολλά να ρωτήσει, για πολλά να διαμαρτυρηθεί. Αλλά ευτυχώς 

μένουμε αμίλητοι. Μέχρι που αισθάνομαι ερωτικό ερεθισμό, δεν ξέρω αν κι 

αυτοί. Τότε τους αφήνω. Λύνουν το αγκάλιασμά τους. Είμαστε ήρεμοι πια. 

Καθόμαστε σταυροπόδι σε τρίγωνο. Κοιταζόμαστε. Δεν μιλάμε. Η φωτιά 

έχει σβήσει. 

 

 

Η ταφή των σκοτωμένων 
 

Ακούστηκαν πέρα στον δασικό δρόμο αυτοκίνητα, κι ήρθε η οικογένεια του 

Αρίστου με τον γιατρό. Ο πατέρας του Αρίστου ψύχραιμος, με το καλό του 

μαύρο κοστούμι, η μάνα του η κυρία Ελένη με ένα απλό μαύρο φόρεμα στη-

ρίζοντας τη γιαγιά, η οποία έτσι κι αλλιώς φορούσε πάντα μαύρα από τότε 

που τη θυμόμουν. Τα τρία κορίτσια με ό,τι ρούχα φορούσαν συνήθως, κουβα-

λώντας αξίνες, φτυάρια, και μερικές κρεμαστές λάμπες κηροζίνης. Ο Αρίστος 

στάθηκε μπρος στον πατέρα του και είπε με την καθαρή φωνή του: 

«Πατέρα, εγώ σκότωσα τον παππού. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πω 

ποτέ ψέματα. Ο παππούς μάς μίλησε για τα παλιά, για ό,τι έκανε, όλα, τα 

πάντα. Μετά έβαλε το τουφέκι στα χέρια του Λεωνίδα να σκοτωθεί από τα 

χέρια του, το άρπαξα και τον σημάδεψα. Μου είπε πως αυτό είναι το σωστό, 

πως θα έκανε πάλι λάθος αν τον σκότωνε ο Λεωνίδας· και με ευλόγησε. Ήθε-

λα να πάω στην Αστυνομία, μα ο γιατρός δεν με άφησε. Ο Λεωνίδας θέλει να πει 

στο χωριό ψέμα, πως αυτός σκότωσε τον παππού. Να! στα είπα όλα, μπαμπά». 

Τον κοίταζαν όλοι. Ο γιατρός από τις πρώτες λέξεις είχε αρχίσει να λέει 

κάτι, μα ο Αρίστος τον σταμάτησε με μια κίνηση. Στέκονταν όλοι εκεί, στη 

σειρά. Ο πατέρας του Αρίστου ο καταδότης της δικτατορίας με σκοτεινό βλέμ-

μα, η γιαγιά κοίταζε το ξαπλωμένο σώμα του άντρα της χαμένα, δίχως συναί-

σθημα. Στάθηκαν έτσι αρκετά, μετά ο πατέρας παραμέρισε αμίλητος τον γιο 

του, έβγαλε σακάκι και πουκάμισο, έμεινε με το φανελάκι στο απανωκόρμι, 

λιπόσαρκος, βασανισμένο από τη δουλειά κορμί, πήρε μια αξίνα και μπήκε στο 
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πετροκάλυβο. Ο γιατρός, που είχε φορέσει κι εκείνος στο χωριό μαύρο κο-

στούμι, έμεινε τώρα με το πουκάμισο, πήρε μια λάμπα μαζί μ’ ένα φτυάρι μες 

στο πετροκάλυβο. Η κυρία Ελένη στο μεταξύ έλεγε στον Λεωνίδα και στον 

γιο της με θερμό και συμβουλευτικό ύφος: 

«Να φροντίζετε ο ένας τον άλλο. Να είσαστε αγαπημένοι. Ο γιος μου, Λε-

ωνίδα, είναι ταχτικός σε όλα του, τακτοποιεί τα πράγματά του, ένα υπόδειγμα 

πάντα η κάμαρή του. Όχι σαν το δωμάτιο των κοριτσιών, που είναι μόνιμα λες 

και πέρασε κοπάδι γίδια από μέσα». Οι μικρές κρυφοχαχάνισαν, όλο κάτι 

ψιθύριζαν μεταξύ τους κοιτάζοντας ως συνήθως σαν ποπ είδωλο τον Λε. 

«Είναι προσεχτικός σε όλα του ο Αρίστος. Μόνο που δεν ξέρει από ρούχα. 

Μαράζι το είχα να τον δω με ένα καλό ρουχαλάκι. Θα του μάθεις εσύ να 

ντύνεται, να τον χαρώ ομορφοντυμένο». 

Τα δυο αγόρια άκουγαν με σκυμμένο κεφάλι σε στάση σχεδόν προσοχής. 

Εμένα με φίλησε και μου ψιθύρισε ώστε να μην ακούει άλλος από μένα: 

«Κουράγιο. Πολλά υπομένουμε εμείς οι γυναίκες. Αλλά στο τέλος πάντα 

νικάμε γιατί δεν έχουμε εμείς καρδιά. Η δουλειά μας είναι να κατασκευάζουμε 

καρδιές στους άλλους, στους αγαπημένους μας, στα παιδιά μας, ακόμα και 

στους εχθρούς μας». Και όλο νόημα μου έδειξε με το βλέμμα τη γιαγιά, που 

καθόταν σταυροπόδι δίπλα στον νεκρό και τον επιθεωρούσε ήρεμα, κάπως 

σαν να ’ταν εργόχειρό της, κάπου-κάπου του έφτιαχνε καμιά τούφα από τα 

άσπρα μαλλιά. 

Στριμώχτηκα με τα αγόρια στη είσοδο του πετροκάλυβου και κοιτάζαμε. 

Μπορούσε να σταθεί μέσα όρθιος ένας ψηλός άνδρας και να μένει ενάμισι 

μέτρο χώρος ως τον θόλο πάνω από την κεφαλή του. Αλλά ήταν σχετικά 

στενό, κι έτσι οι δύο άνδρες έσκαβαν εκ περιτροπής, μια ο ένας μια ο άλλος. 

Το χώμα κάτω από την πλάκα, που την είχαν μετακινήσει μαζί με τα μουσικά 

όργανα, ήταν μαλακό. Δεν ήταν το βουνήσιο χαλικόχωμα, ήταν αφράτο. Το 

κρανίο βρέθηκε στο ένα μέτρο, ήταν τυλιγμένο σε κάτι λείψανα τσόχας, μάλ-

λον από στρατιωτικό αμπέχωνο. Τα δόντια του κατάλευκα, νεανικά, όλα στη 

θέση τους. Υπήρχαν και δυο-τρεις σπόνδυλοι, ο ένας τσακισμένος όπως παρα-

τήρησα. Πήρε τα κόκκαλα η κυρία Ελένη, τα έπλυνε προσεχτικά με άφθονο 

νερό από την κοντινή πηγούλα, μετά με κρασί που είχε φέρει μαζί του ο 

γιατρός, άσπρο κρασί από τα αμπέλια του σπιτιού του. 

Στο μεταξύ οι δύο άνδρες βάθυναν και πλάτυναν τον λάκκο, δεν δέχτηκαν 

να τους βοηθήσουν τα αγόρια. Πιο κάτω είχε σκληρό χαλικόχωμα και πέτρες, 

παιδεύτηκαν. Μα εντέλει κατάφεραν να φτάσουν σε όσο έπρεπε βάθος. Οι 

δύο γυναίκες γδύσαν τον νεκρό, η γιαγιά μόνη της τον έπλυνε με κρασί, τον 

άλειψε με λάδι, κι ύστερα τον ντύσαν με το καλό του κοστούμι. 

Ήρθαν οι άνδρες κάθιδροι, πλύθηκαν πρόχειρα, ξαναφόρεσαν τα πουκάμι-

σα, σακάκια, ήταν τα παντελόνια τους τσαλακωμένα, μες στο χώμα. Σήκωσαν 

τον νεκρό, τον έμπασαν στο πετροκάλυβο, βοήθησαν και τα αγόρια σε αυτήν τη 

φάση. Η κυρία Ελένη με τη γριά είχαν στρώσει μες στον τάφο ένα υπέροχο 

λευκό υφαντό της γιαγιάς από την προίκα της, που το είχε υφάνει η ίδια 
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στον αργαλειό με λεπτό νήμα κοπέλλα ανύπαντρη, είχε κεντήσει πάνω του 

φυτά και πουλιά με τέσσερα χρώματα, κόκκινο, γαλάζιο, κίτρινο και μαύρο, 

τον κάμπο με τα λούλουδα, τον ουρανό με τ’ άστρα, τη θάλασσα με τα κα-

ράβια και τους πνιγμένους. 

Ξαπλωσαν εκεί τον νεκρό, του δίπλωσαν λίγο τα γόνατα, δεν θα χωρούσε 

αλλιώς στον τάφο μες στο πετροκάλυβο, ευτυχώς δεν είχε προχωρήσει ακόμα η 

νεκρική ακαμψία, τακτοποίησαν τα μέλη του, το κεφάλι του στην Ανατολή τα 

πόδια στη Δύση. Ο γιατρός απόθεσε προσεχτικά στα χέρια του νεκρού, στην 

αγκαλιά του, το κρανίο του αδερφιού του ακουμπητά στο κεκλιμμένο κεφάλι 

του, έτσι πρόσωπο με πρόσωπο να κοιτάζονται και να κουβεντιάζουν αιώνια. 

Μετά δίπλωσαν το σάβανο πάνω στους νεκρούς, τον νέο και τον παλιό, το 

αρχαίο αγόρι και τον εκατόχρονο, και η γιαγιά μίλησε για πρώτη φορά και 

είπε: 

«Εβγάτε όξω γιατί θέλω να τον μυρολογήσω». 

Βγήκαν στα γρήγορα με μια σπουδή όσοι ήταν μέσα στριμωγμένοι. Τότε 

από το εσωτερικό ακούστηκε ένα σιγανομίλημα, ένα σούσουρο λες και ψιθύ-

ριζαν δύο, σαν η γριά να ψευτομάλωνε με τον άντρα της, να λέγαν ερωτόλο-

γα παιζογελώντας. Αυτό κράτησε λίγο, και μετά αντήχησε η φωνή της ψιλή-

ψιλή σαν πουλιού, καθαρή και στεντόρεια, που έλεγε στον άντρα της ένα 

ερωτικό τραγούδι. Όχι μυρολόι, όχι του Χάρου και του Άδη, μα ένα Δημοτικό 

της αγάπης θριαμβευτικό. Ότι ξύπνησε η κόρη το πρωί μετά από γιορτή και 

κρασί, και βρήκε τον κόρφο της ανοιχτό και από τον κήπο της κομμένα όλα 

τα άνθη. 

«Αν ήταν ξένου φίλημα, να ’ναι το υστερνό του, / κι αν είν’ απ’ την αγάπη 

μου, χαλάλι να του γένει», λέει η κοπέλλα, και βάζει τελάλη σε όλο το βιλαέτι: 

 

Ακούστ’ εσείς οι όμορφες κι εσείς οι μαυρομάτες! 

το Μάη κρασί μην πίνετε, στα χόρτα μην κοιμάστε, 

τι βγαίνουν κλέφτες για φιλιά και περπατάν τη νύχτα, 

σέρνουν ψωμί για τα σκυλιά να τρων να μη γαυγίζουν, 

σέρνουν βοτάνι του έρωτα τ’ς όμορφες να ποτίζουν. 

 

Ακούγαμε όλοι ανατριχιασμένοι εκείνη την ψιλούτσικη φωνούλα που αντη-

χούσε μες από το πετροκάλυβο, και που δεν ήταν γεροντίστικη μα κοπέλλας 

πάνω στα πρώτα του έρωτά της. Κοίταζα. Ο πατέρας του Αρίστου κατάχλο-

μος, η κυρία Ελένη σκεφτική. Τα αγόρια πιασμένα μπράτσο με μπράτσο σαν 

για να μοιραστούν ή ν’ αποφύγουν κάτι, με ορθάνοιχτα μάτια να κοιτούν την 

πόρτα του πετρόσπιτου. Του γιατρού το πρόσωπο δεν το έβλεπα, ο μόνος που 

ήταν γυρισμένος από την άλλη μεριά, ο επαναστάτης, κοιτούσε ασάλευτος 

στο χάος της κατηφόρας καταμπροστά του, προς τα κει που διακρίνονταν τα 

φώτα του χωριού και στο μάκρος μετά τον κάμπο η μαύρη αντιφεγγιά της 

θάλασσας. 
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Κάποτε βγήκε η γριά. Φαινόταν σαν χορτασμένη. Δεν είχε χύσει ούτε ένα 

δάκρυ, άλλωστε κανείς δεν είχε κλάψει εκείνο το βράδυ. Ρίξαμε στους νεκρούς 

μια χούφτα χώμα ο καθένας. Μετά ο γιατρός έστειλε μόνα τους μέσα στο 

πετροκάλυβο τα αγόρια να σκεπάσουν με χώμα τον τάφο, να κάνουν πάνω 

του ένα βουναλάκι και να αποθέσουν στην κορυφή του την πετρόπλακα, το 

κλαρίνο και το κανονάκι. Ήπιαν οι μεγάλοι κρασί, από μια γουλιά ο ένας 

μετά τον άλλο σαν να μεταλαβαίνουν. Σε μας τα παιδιά δεν δώσαν. 

Ασπρογάλιαζεν η Ανατολή. Πάνω ψηλά στο βουνό όμως δεν έλαμπαν πια 

τ’ άστρα, είχε βαριά συννεφιάσει. Κι ώσπου να το νιώσουμε που κατρακυ-

λούσε ταχύτατα από την κατηφοριά κι από τα δάση μονοκόμματη η ομίχλη 

και μας τύλιγε σαν μαύρο γάλα, ώσπου να τρέξουμε όπως-όπως στ’ αυτο-

κίνητα, απάστραψε στις κορφές ο κεραυνός, βρόντησε ταρακουνώντας τα 

μυαλά μας και ξέσπασε με χοντρές ζεστές στάλες η πρώτη μπόρα, που έφερνε 

τον θάνατο του καλοκαιριού, ξημέρωμα Δεκαπενταυγούστου.  
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Ελευθεριακός κοτζαμπασισμός 
 

 

Η κηδεία, μια μέρα βροχερή 
 

Η κηδεία έγινε την επόμενη, μια μέρα βροχερή. Ο γιατρός, αν και ο «φονιάς», 

βρισκόταν δίπλα στον πατέρα του Αρίστου και την οικογένειά του, σαν συγγε-

νής. Είχε έρθει άρον-άρον με το αεροπλάνο από την Αθήνα και η γιατρίνα, 

μα αυτή ήταν μαζί μας στα μετόπισθεν. Είδα σε μια στιγμή και τον Βαγγέλη 

να καταφθάνει στην εκκλησία με τον υπαρχηγάκο του, που έμαθα τώρα πως 

καταγόταν από γειτονική κωμόπολη. Ο Βαγγέλης βρισκόταν ολοένα πίσω από 

τον γιατρό. 

Οι συμπολίτες είχαν πληροφορηθεί πως ο γιατρός σκότωσε τον γέρο. Δεν 

είχε ειδοποιηθεί ακόμα η Αστυνομία, επειδή, κατά το ελληνικό, η κοινότητα 

ανεξαρτήτως ιδεολογίας μισεί την εξουσία και την πληροφορική μανία της. 

Στην εκκλησία, στα γύρω, βρισκόταν σχεδόν όλος ο πληθυσμός της πόλης και 

των χωριών, γυναίκες, άνδρες, ακόμα και τα παιδιά. Στριμωξίδι. 

Στο νεκροταφείο, δίπλα στους παπάδες και στους ψάλτες, ο γιατρός ανέ-

βηκε στον τάφο και έκανε νόημα στον Βαγγέλη, ο οποίος του έφερε το μικρό-

φωνο από το εσωτερικό της κοιμητηριακής εκκλησίας. Το πήρε και είπε: 

«Τα ξέρετε ήδη, μα τα λέω και εγώ: Σκότωσα τον παππού. Mετά την 

κηδεία θα πάω να παραδοθώ στην Αστυνομία. Aπό την εφηβική μου ηλικία 

σκεφτόμουν τούτα τα δύο: Ή συγγνώμη και λησμονιά, ή εκδίκηση και σκο-

τωμός. Απλά, ήταν το σόι μου και τα σόγια σας, οι Παλαιοί, που δεν μ0ε 

άφηναν να ησυχάσω. 

»Βλέπω λίγους γέροντες, λίγες γερόντισσες να έχουν απομείνει. Που έζη-

σαν τα γεγονότα, τότε που όλο το χωριό πήγε στην εκκλησία, πατείς με — 

πατώ σε, για να μην ξέρουν τάχα πως στην πλατεία ο πατέρας μου, αρρα-

βωνιασμένο παιδί ούτε καν ακόμα είκοσι, δενόταν με αγκαθωτό σύρμα από 

τον αδερφοποιτό του, πως βασανιζόταν και σφαζόταν στα πηγάδια. 

»Είχα αναγκάσει έναν-έναν όσους παρευρέθηκαν στα πηγάδια να μου πουν. 

Όλοι υποστήριξαν πως ο πατέρας μου δεν κατηγόρησε κανέναν για τον βασα-

νισμό και τον σκοτωμό του. Δεν σας κατηγόρησε που δεν τον προστατέψατε. 

Ούτε βέβαια τον αδερφοποιτό του, τον φονιά του, με αυτόν ο μόνος δεσμός 

του ήταν η αγάπη. Αυτή είναι η Ιστορία της πατρίδας μας. 

»Συμπολίτισσες και συμπολίτες, δεν θέλω το παρελθόν ούτε το παρόν. 

Θέλω την Ιστορία και το μέλλον. Το παρελθόν θάβεται απόψε με τον νεκρό. 

Η μικρή μας πόλη —το χωριό μας— η γη και το βουνό κι ο κάμπος κι η θά-

λασσα με το που θα θαφτεί αυτός ο άνθρωπος τον οποίο κηδεύουμε, δεν θα 

μας ανήκει. Θα ανήκει στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, στα ανίψια μας, 
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ό,τι έχει ο καθένας. Σε όποιον είναι κάτω των τριάντα χρόνων. Στην Ηρώ, 

στον Αρίστο, στον Λεωνίδα, στον Βαγγέλη και σ’ όλους. Κι αυτοί, οι κληρο-

νόμοι μας, θα αποφασίσουν τι θα κάνουν· κομμουνισμό, αναρχία, κάποιου 

είδους δημοκρατία ή φασισμό, ή δεν θα κάνουν τίποτα και θα σαπίσουν μαζί 

μας μες στην παραίτηση και στα σκατά, στα μνημόνια που μας επέβαλαν στο 

97% των Ελλήνων το 3%, μια συμμορία υπερπλουσίων και τα δουλάκια τους, 

δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες και οι γενίτσαροί τους, οι 

σύγχρονοι δωσίλογοι των πανεπιστημίων και της διανόησης. 

»Αύριο θα πάτε όλοι σας να μεταβιβάσετε τα ακίνητα και τα κινητά σας σε 

παιδιά, εγγόνια, ανίψια, σε ό,τι έχετε από κορίτσια κι αγόρια σε ηλικία από 

τριάντα χρονών και κάτω. Όλοι. Εγώ θα πληρώσω τους φόρους μεταβίβασης 

και τα έξοδα των συμβολαίων. Και η συνέλευση των παιδιών και των εγγο-

νιών σας, των θυγατέρων και των αγοριών σας, θα αποφασίσει τι θα κάνει». 

Παρέδωσε το μικρόφωνο στον Βαγγέλη, κι εκείνος ιεραρχικά στον στρα-

τιωτάκο. Στη λαοθάλασσα τσιμουδιά, ούτε μουρμουρητό ούτε κίνηση, όπως 

αιώνες υπάκουαν σε όλα τους προγόνους του γιατρού, θεωρούσαν ως θεόθεν 

θέσφατα την ιδιοτέλεια των αρχόντων τους και τη μοχθηρία. Τσιμουδιά στις 

εκατοντάδες και στις χιλιάδες που πλημμύριζαν το νεκροταφείο και το με-

γάλο ξάγναντο μπρος στην εκκλησία, νηνεμία και καταστολή. Οι παπάδες δεν 

κοτούσαν να συνεχίσουν τη νεκρώσιμη ευχή πάνω από τον τάφο, οι νεκρο-

θάφτες να ρίξουν χώμα στο φέρετρο. 

Τότε μου ήρθε μια πεθυμιά, εμένα της Ερευνήτριας. Κούνησα μπρος μου 

τον Αρίστο, τράβηξα τον Λε από το χέρι, τους έσπρωξα κι ανεβήκαμε στον 

μαρμαρένιο τάφο τον ανοιχτό, που μέσα του είχαν ήδη αποθέσει θεωρητικώς 

το φέρετρο με τον νεκρό παππού, πρακτικώς ένα σακί με σύκα, σταφύλια και 

αχλάδια από το περιβόλι του γέρου, όλα φυτεμένα από τα χέρια του. Στάθηκα 

ανάμεσα στα δύο αγόρια, παράπλευρα ο γιατρός μάς κοίταζε με το φιλοσο-

φικό του βλέμμα. Σύριξα στον Αρίστο: 

«Τραγούδα για τους παππούδες και τις γιαγιάδες». 

Πήρε ο Άρης το μικρόφωνο από τον στρατιωτάκο, σήκωσε το κεφάλι, 

τσιμουδιά στον λαό, ο ουρανός κι η γη οδοιπορούσαν προς την πληρότητα με 

ανθρώπινα πέλματα γυμνά. Δεν σκέφτηκε, δεν δίστασε, δεν διάλεξε. Τραγού-

δησε με τη βαριά φωνή του ένα Δημοτικό: 

 

Ότι τον γέλασε ο Αυγερινός, νόμισε ότι ήταν χαραυγή, πήρε τα σκυλάκια του 

το μαύρο και το άσπρο και κίνησε μες τη βαθιά νύχτα να κυνηγήσει, φυσούσε 

αέρας, άκουε μες στο σκοτάδι τα ελάτια να βογγούν, τα πεύκα να βοΐζουν. Κι 

άμα πάτησε τα ψηλώματα, σε ριζιμιό λιθάρι, άκουσε τον Όλυμπο και τον Κί-

σαβο να μαλώνουν, ποιος να ρίξει τη βροχή ποιος να ρίξει το χιόνι. Και τότε 

γυρίζει ο Όλυμπος και λέει του Κίσαβου: 

«Μη με μαλώνεις Κίσαβε, που σε πατάν οι αφεντάδες και οι σκλάβοι, εγώ 

είμ’ ο γέρο-Όλυμπος, στον κόσμο ξακουσμένος, έχω σαράντα δυο κορφές κι 

εξήντα δυο πηγούλες, κάθε κορφή και φλάμπουρο, κάθε κλαδί κι αντάρτης. 
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Έχω και τον χρυσαητό τον χρυσοπλουμισμένο. Αν θέλω ρίχνω τη βροχή, αν 

θέλω ρίχνω χιόνι, αν θέλω τ’ αστροπέλεκο το ρίχνω και σε καίω». 

 

Έτσι τελείωσε το τραγούδι του ο Αρίστος κι εγώ έμεινα με την απορία, σκό-

τωσε ο ήρωας τελικά τίποτες πουλί, λαγό, λάφι, άνθρωπο, ή αυτά ήταν απλώς 

λόγια; Όμως για τους ακροατές φαίνεται ότι όλο τούτο είχε αποτέλεσμα, 

επειδή ξεσηκώθηκαν παρευθύς με τη λήξη του τραγουδιού, κυμάτισαν και 

σάλεψαν κάπως σαν πελώρια θαλασσινή ανεμώνη με το κύμα, και φώναξαν: 

«Ζήτωωω! Ζήτω του Λεωνίδα! Ζήτω της Ηρώς! Εύγε τα παιδιά του χωριού 

μας! Εύγε τα ’γγόνια των Παλαιών!» 

Και χειροκροτούσαν. Είχα μείνει κατάπληκτη. Δεν με είχαν ζητωκραυγά-

σει ποτέ, ούτε καν οι ερωτικοί θαυμαστές μου. Δεν μου άρεσε καθόλου όλη 

αυτή η ξαφνική δημοφιλία, όμως τι να έκανα. Παρατήρησα βέβαια πως ο 

κόσμος ζητωκραύγασε τους δυο μας μα όχι τον ίδιο τον τραγουδιστή, τον Α-

ρίστο, τον πρώην εκλεκτό του, που τώρα είχε πέσει σε δυσμένεια της κοινής 

γνώμης προφανώς εξαιτίας της παράδοσής του στον Λε. 

Και έτσι άρχισαν οι νεκροθάφτες να ρίχνουν χώμα μες στον τάφο πάνω 

στο φέρετρο με τα συκοστάφυλα, και ο κόσμος να διαλύεται. 

 

 

Τι να κάνει κι η νεολαία στα δύσκολα 
 

Από το νεκροταφείο ο γιατρός πήγε κατ’ ευθείαν στο Αστυνομικό Τμήμα της κω-

μόπολης συνοδευόμενος από τη γυναίκα του και την επιφανέστερη δικηγόρο 

όλης της περιφέρειας, στενή τους φίλη και παλιά τους συντρόφισσα στις 

αριστερίστικες οργανώσεις όταν σπούδαζαν. Ο αστυνόμος έκανε ότι δεν 

ήξερε τίποτα. Μετά, όταν ξέσπασε ο θόρυβος από τα ΜΜΕ της πρωτεύουσας, 

δήλωσε πάντως ότι «κάτι είχε ακούσει και είχε ξεκινήσει έρευνα», αλλά δεν 

είχε γίνει καμιά καταγγελία από την πλευρά της παθούσης οικογένειας. 

Η μεγαλοδικηγορίνα είχε μια μόνο αποστολή: Να βεβαιώσει την παραδοχή 

της ενοχής από μέρους του γιατρού και τη μη-μεταμέλειά του. Η γιατρίνα επι-

βεβαίωνε την ενοχή του συζύγου της με πολλή θέρμη. Λόγω της κοινωνικής 

θέσης του παραδιδόμενου έτρεξαν η εισαγγελέας, ο δήμαρχος, βουλευτές, ο 

περιφερειάρχης, πολιτικοί διαφόρων κομμάτων κι άλλα πρόσωπα της δημό-

σιας ζωής. Ο γιατρός δεν δέχτηκε να μιλήσει με κανέναν άλλον παρά με την 

εισαγγελέα, μια πολύ ψύχραιμη κυρία, οπαδό του γράμματος του Νόμου, που 

τις περισσότερες φορές είναι και η ουσία του άλλωστε. Κλείστηκε στο κρατη-

τήριο. 

Με τον Λε και τον Αρίστο μείναμε στο Αρχοντικό. Στο ίδιο δωμάτιο κι οι 

τρεις μας παρ’ ότι υπήρχαν πάμπολλα άδεια, σε κάποια μεγάλη κάμαρη όπου 

κυριαρχούσε ένα τεράστιο κρεβάτι παλαιικό, με ουρανό και κουρτίνες, επα-

νακατασκευασμένο μετά την καταστροφή. Ο Λε ήταν που είχε προτείνει τη 

συγκατοίκηση, αυτό το τριπλό roommate. — «Να είμαστε ενωμένοι σε αυτές 
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τις επίσημες ώρες», όπως είπε. Στο μεγάλο κρεβάτι κοιμόμασταν εγώ με τον 

Λε, σε ένα διπλανό ράντζο ο Αρίστος. Όταν κάναμε [θυελλικό] έρωτα εγώ κι 

ο Λε, δεν κλείναμε τις κουρτίνες. Ο Αρίστος υπέμενε ταπεινά την ένωσή μας 

και τον δικό του ξεχωρισμό, ικανοποιημένος που τουλάχιστον ήταν κοντά μας, 

λιγάκι πιο μαύρος όταν μας έβλεπε αγκαλιά, μα όπως και να ’ναι αρκετά στα 

καλά του. 

Πάντως ήμασταν συνεχώς μαζί οι της νεολαίας, ο Λε, η Ερευνήτρια, ο 

Αρίστος, ένα σωρό της παλιάς συμμορίας του Αρίστου, δικοί μου σύντροφοι 

(φίλοι ιδεολογικοί περισσότερο παρά πραγματικοί). Είχαμε συνασπιστεί όλοι, 

κάμποσοι από τους πρώην ανταγωνιστές και πολλοί νεοσύλλεκτοι, κορίτσια 

και αγόρια που είχαν αναδειχτεί μες στον στρόβιλο των γεγονότων, δυστυχώς κι 

ο απεχθής Βαγγέλης — με τον υπαρχηγούλη του που με αντιμετώπιζε πάντα 

με τρόμο, από τον οποίο όμως ξεμύτιζε εμφανώς και μια πρέζα αγωνιώδους 

λαχτάρας. Με κοίταζε ολοένα με φρίκη ανακατεμένη με γλυκασμό. Η αλήθεια 

είναι ότι με έπιαναν ένστικτα λύκαινας που πεινά πολύ, όταν έβλεπα αυτό 

τον μικρό φασίστα με τη γλυκοπαιδιάστικη μούρη. 

Αναπόφευκτος φαίνεται ο Βαγγέλης, εφόσον αυτόν είχε διαλέξει κατ’ α-

κατανόητο σε όλους εμάς τρόπο ο γιατρός ώστε να μεταφέρει τις σκέψεις 

του από το κρατητήριο στην άτυπη οργάνωση, η οποία είχε σχηματιστεί αυθόρ-

μητα μετά την κηδεία όταν όλοι είχαμε πάει με πρόσκληση της οικογένειας 

του εκλειπόντος στην ταβέρνα της πλατείας για τον καφέ της παρηγοριάς. 

Έκτοτε αυτή η πλήρως ανοργάνωτη οργάνωση συνεδρίαζε στο επανακατα-

σκευασμένο καθιστικό του Αρχοντικού ή ενίοτε στην ταβέρνα, με μέλη να 

έρχονται και να αποχωρούν δίχως έλεγχο, χωρίς επισημοποίηση κανενός 

ρόλου τους, χωρίς κάποιου είδους εκλογές. 

Ο Βαγγέλης, φυσικά, δεν διακρινόταν καθόλου για δημοκρατικότητα. 

Δρούσε αντιδημοκρατικά και τώρα καθώς παλιά. Μετέφερε τις απόψεις του 

γιατρού μόνο στον Αρίστο με ύφος επίσημο, είτε μπροστά μας αγνοώντας μας 

επιδεικτικά είτε εν τη απουσία μας, κι εκείνος τις επαναδιατύπωνε σε μας με 

έναν τρόπο μέσω του οποίου επανερχόταν όλη η αρχαία εξουσία του πάνω 

σε όλους, φίλους και εχθρούς, λαγαρισμένη, αναθεωρημένη μα και άκρως 

ισχυροποιημένη από την ίδια τη μυστηριακότητα όσο και δημοσιότητα της υφής 

των γεγονότων. Αλλά επίσης, πράγμα φαινομενικά παράδοξο, μέσω της και-

νούργιας σοβαρότητας ή σεμνότητας ή σχεδόν ασκητικότητας η οποία εσχά-

τως είχε γίνει το σήμα κατατεθέν του. 

Υποτίθεται, βέβαια, ότι αποφασίζαμε όλοι από κοινού· στην πραγματικό-

τητα όμως ο Αρίστος ήταν που έδινε οδηγίες για το τι θα γίνει, λαβαίνοντας 

υπ’ όψη τις απόψεις του γιατρού που μετέφερε από το κρατητήριο ο απεχθής 

Βαγγέλης, ο οποίος άλλωστε φρόντιζε μαζί με τον υπαρχηγάκο του και, πα-

ραδόξως, με τη γιατρίνα, για την πρακτική εκτέλεσή τους, καθ’ ότι όλοι εμείς οι 

άλλοι ήμασταν σε κείνη τη φάση μες στην πλάκα, στο μπλα-μπλα και στα 

ρακομπιρόκρασα, και δεν είχαμε όρεξη να εκτελέσουμε τίποτα. 
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Όλοι πλην της Ερευνήτριας, δηλαδή, διότι εκείνη, η υπεύθυνη του κειμένου, 

παρακολουθούσε άγρυπνα τις εξελίξεις, κατέγραφε, βιντεοσκοπούσε, ανέλυε, 

παρατηρούσε τις λεπτομέρειες και τα δρώμενα συνυπολογίζοντας τα επισφα-

λώς ή σαφώς αποδεικνυόμενα ψυχολογικά και κοινωνιολογικά παρεπόμενα, 

καταμετρώντας αντιδράσεις, αθέατες διομολογήσεις, ηθικές και ανηθικότητες, 

σαματάδες και καθησυχασμούς. 

Έπινε ασφαλώς και κάνα κρασί, αλλά με μέτρο. Είχε, άλλωστε, και το κα-

θήκον να κατασκοπεύει αδιακόπως το θείον ζεύγος, Αρίστος και Λε, μια κω-

μωδία χαρακτήρων με τους οποίους δεν είναι δυνατόν να ταυτιστούν οι θεατές, 

κινηματογράφος του Διαβόλου ή τέλος πάντων κάποιου πνεύματος αρνητικού 

προς την ανθρώπινη ευτυχία. 

Διότι η Ερευνήτρια είχε πειστεί ότι πρέπει να αφήσει πια τις ντροπές, και 

να παραδεχτεί ότι η πανανθρώπινη ευτυχία εξαρτιόταν από τη δική της. 

 

 

Η γονική παροχή 

 

Στο μεταξύ, ο Βαγγέλης εκτελούσε τις διαταγές. Από την επόμενη κιόλας μέ-

ρα της κηδείας έφερε και εγκατέστησε στο ευρύχωρο γραφείο του γιατρού 

τους δύο συμβολαιογράφους της κωμόπολης καθώς και άλλους τρεις από τις 

γειτονικές πολιτειούλες ή μεγαλοχώρια, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία αρ-

κετών συμπολιτών μας αποδείχτηκε ότι ήταν μπερδεμένα με των κατοίκων 

πλησιοχώρων κωμοπόλεων μετά από αιώνων επιγαμίες, μετοικήσεις, αγορα-

πωλησίες, καταπατήσεις, κλεψιές και άλλους σκυλοκαυγάδες. Οι συμβολαιο-

γράφοι αυτοί, τρεις γυναίκες και δύο άνδρες, εκείνη την πρώτη μέρα είχαν 

πολλή τεμπελιά. 

Περίμεναν να εκτελέσει ο λαός τις εντολές του γιατρού, η ανακοίνωση 

που εκδόθηκε με τοιχοκολλήσεις από συνεργεία δικά μας και από συνεχείς 

ανακοινώσεις των δύο τοπικών ραδιοτηλεοπτικών καναλιών ήταν ότι οι συμβο-

λαιογράφοι, υποστηριζόμενοι από το πολυμελές και έμπειρο δικηγορικό γρα-

φείο της συνηγόρου και παλαιάς συντρόφισσας του γιατρού, θα εργάζονταν 

από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ με εκ περιτροπής διακοπή της εργασίας 

καθενός τους για φαγητό. Αλλά ως το απόγευμα δεν είχε φανεί κανένας 

πελάτης. 

Κατά τις 7 το βράδυ εμφανίστηκε μια γιαγιά ντυμένη με τα καλά της, από 

έναν παραλιακό συνοικισμό του κάμπου, η γνωστή απ’ ότι αποδείχτηκε σε 

όλους τους μεγαλύτερους μα όχι σε μας τους νεολαίους κυρά-Γιούλια, και είπε: 

«Εδώ είναι που γίνονται δωρεάν γονικές παροχές;» 

Μετά από μια μικρή σύγχυση των εγκατεστημένων στο μεγάλο καθιστικό, 

η γιαγιά διευκρίνησε: 

«Όλη η περιουσία του μακαρίτη του άντρα μου κι η προίκα μου είναι στο 

όνομά μου, επειδή δεν έχουμε λεφτά για τους φόρους κληρονομίας, και έτσι 

δεν μπορώ να τη γράψω στα ’γγόνια μου. Μας τσακίσανε ακόμα μια φορά οι 
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σκατο-Ευρωπαίοι. Κάθε φορά που πάμε να πάρουμε οι Έλληνες τα πάνω μας, 

μας τσακίζουνε με τους ντόπιους ρουφιάνους τους, γιατί μας φοβούνται. 

Έχω τρία παιδιά, οχτώ εγγόνια και δύο δισέγγονα. Έμαθα πως πιάσανε το 

γιατρό. Μα κι αυτός δα! Δεν μπορούσε να το σκάσει στο βουνό;» 

«Παραδόθηκε οικειοθελώς», είπε εύθυμα ένας της συντροφιάς. 

Η γιαγιά Γιούλια στεκόταν στητή με τις γροθιές στη μέση μπρος σε όλη 

την παρέα, που κείτονταν μετά από ολημερινή κραιπάλη στις πολυθρόνες και 

στους καναπέδες, εφόσον σχεδόν κανείς από τους νέους δεν πήγαινε εκείνες 

τις πρώτες και ηρωικές μέρες στις όποιες δουλειές του καθενός, στα επαγ-

γέλματα όσοι δεν ήταν άνεργοι και στα καθημερινά τους. Είπε η γιαγιά: 

«Πάντα ρεβιζιονιστής αυτός ο γιατρός. Θα έπρεπε να είναι γραμμένος στο 

Κόμμα, για να παίρνει καθοδήγηση. Του το έλεγα από τότε που ήτανε φοιτη-

τής κι ερχόταν στην παραλία για μπάνιο με κάτι χίπιδες. Η αλήθεια είναι πως 

κι εγώ από χρόνια το έχω σιχαθεί το Κόμμα, έχω αποχωρήσει. Εγώ που με 

βλέπετε ήμουν στην ΕΠΟΝ. Ανέβηκα μικρούλα στο βουνό και πολέμησα τους 

Γερμανούς, και μετά στο Δεύτερο Αντάρτικο τους φασίστες. Τρις εις θάνατον 

με καταδίκασαν, αλλά με πρόλαβε η αμνηστία πριν με τουφεκίσουν. Πέρασα 

έντεκα χρόνια σε φυλακές κι εξορίες, με βασανίσανε πολύ μα δεν υπόγραψα 

δήλωση. Τρίκερι, Μακρόνησος, Αθήνα. Γυάρος μετά ξανά στη χούντα. Είμαι 

κομμουνίστρια και άθεη». 

Σκέφτηκε για δευτερόλεπτα. 

«Βέβαια τον άγιο του χωριού μας, τον Άι Γιώργη, τον πιστεύω και τον προ-

σκυνώ, ωραίο παλληκάρι και καβαλάρης, σαν τους ΕΠΟΝίτες». Συλλογίστηκε 

λίγες στιγμές ακόμα. «Και την Παναγία μας, κι αυτήν τηνε πιστεύω, ήτανε 

μάνα. Κρίμας που δεν έγινε γιαγιά. Ίσως τα ’γγόνια της να βγαίναν καλύτερα 

από το γιο της που… άσε, να μην του τα σούρω κι αυτουνού που μας φόρ-

τωσε το παπαδαριό. Κι άφησε τη μάνα του χωρίς εγγόνια. Αυτά κάνετε και 

τα σημερινά παιδιά, όλο σεξ, σεξ κι αφήνετε τις μανάδες σας χωρίς εγγόνια. 

Το λοιπόν. Ήρθα να κάνω τη γονική παροχή. Είναι δωρεάν, έτσι;» 

Τι να λέγαμε. Δεν έβγαλε κανείς τσιμουδιά. Τη συνοδέψαμε στους συμβο-

λαιογράφους, που είχαν τρελαθεί από το πρωί στους καφέδες περιμένοντας. 

Η μεγάλη κουτρουβάλα άρχισε την άλλη μέρα. Πατείς με — πατώ σε έ-

πιασαν να συρρέουν από τα χαράματα οι συμπολίτες για τις «γονικές παρο-

χές», όπως τις είχε ονομάσει κι η γιαγιά Γιούλια, και τούτο εξακολούθησε 

και τις επόμενες μέρες. Μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα, μεταβιβάστηκε 

περισσότερο από το 95% των περιουσιών των κατοίκων της κωμόπολης και 

των γύρω χωριών. Δεν προσήλθαν δυο-τρεις που δεν ήταν καλά στα μυαλά 

τους, μερικοί με χρονίζοντα ιδιοκτησιακά προβλήματα που δεν μπορούσαν 

να τα λύσουν επιτόπου οι δικηγόροι του γιατρού, και κάποιοι οι οποίοι διέ-

μεναν μόνιμα στο εξωτερικό μην έχοντας πια συγγενείς στην περιοχή. 

Κρατούσα ενήμερο τον καθηγητή μου για τις εξελίξεις, του έστελνα κά-

ποια από τα υλικά, συνεντεύξεις, βίντεο — τον ρώτησα πώς ερμήνευε το 

φαινόμενο, πώς γίνεται κι όλοι αυτοί οι ιδιοκτησιομανείς, οι κάθε ιδεολογικής 
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κατεύθυνσης, εισάκουσαν την πρόσκληση ή μάλλον προσταγή του γιατρού 

και παραδίνουν μαζικά τις περιουσίες τους. Μου απάντησε ότι δεν μπορεί να 

δώσει καμιά ικανοποιητική ερμηνεία, πέρα από το ότι η μάζα κάποτε κινείται 

ιστορικά με σχεδόν ομόφωνη συλλογικότητα όσο και με αρμονία των απο-

στάσεων και των προθέσεων του καθενός ατόμου ως προς όλα τα άλλα, και 

του συνόλου προς κάθε άτομο ξεχωριστά, με αποτέλεσμα τις ευτυχέστερες 

μα και τις δυστυχέστερες στιγμές της Ιστορίας. Είναι, είπε, ό,τι ο ίδιος ονο-

μάζει «κίνηση σμήνους ψαριών». 

Μετράει ασφαλώς πολύ, πρόσθεσε, και η απελπισία των πάντων από τη με-

θοδευμένη καταστροφή της χώρας και του καθενός, η αδυναμία να πληρω-

θούν φόροι, τέλη και λογαριασμοί, μάλιστα οι φόροι κληρονομίας που φέρνουν 

τους ανθρώπους σε αδιέξοδο καθώς δεν μπορούν πια ούτε να δώσουν το 

σπίτι τους στα παιδιά τους. 

Σχεδόν κανείς Έλληνας δεν αμφιβάλλει, είπε, εκτός από τους μισθωτούς 

διανοούμενους πράκτορες του συστήματος, κυρίως μάλιστα τους αριστερού-

ληδες γιατί οι Δεξιοί πολιτικοί έτσι κι αλλιώς ήταν πάντα ρουφιάνοι, ότι αυτό 

που ζούμε όλοι τα τελευταία χρόνια έχει σχεδιαστεί ως καθολική κι οριστική 

καταστροφή: Μια γενοκτονία, το τέλος του ελληνικού λαού ως ιστορική 

ύπαρξη. 

Του απάντησα ότι, με όλο τον σεβασμό, θεωρώ την ερμηνεία του 

ανεπαρκή, για να μην πω λανθασμένη, με τον τρόπο που είναι ανεπαρκείς κι 

εντέλει οδηγούν σε λάθος δρόμο, αν και κατ’ αρχάς εύλογες, οι 

περισσότερες ψυχολογικές ερμηνείες των κοινωνικών φαινομένων, όσο και 

οι κοινωνιολογίζουσες των ψυχολογικών. Από την άλλη σημείωσα πως ούτε 

κι εγώ διαθέτω κανένα σχήμα διερμήνευσης, πέρα από την υπουλία του 

γιατρού και της γυναίκας του, δεδομένου ότι σε κάθε πτυχή τούτης της ιστο-

ρίας από την αρχή έβρισκα ως κινητήριο μοχλό, συχνά αδιόρατο, κάποτε 

ακατανόητων προθέσεων ή αδιαφανών αποτελεσμάτων, το ζευγάρι των γεν-

νητόρων του Λε. Κατέληξα προσκαλώντας τον στη μικρή μας κωμόπολη να 

δει με τα μάτια του τα γεγονότα. 

«Το πρόβλημα της ανθρώπινης προσωπικότητας πίσω από τα ιστορικά γε-

γονότα, του υποκειμένου πίσω από την αντικειμενικότητα, είναι παλιό και ο 

Κάρολος Μαρξ συνετέλεσε αποφασιστικά στο να καταστεί περισσότερο δυ-

σεπίλυτο, ίσως πλέον κι οριστικά άλυτο», είπε ο καθηγητής. «Έχεις δίκιο, 

δεν μπορώ να προτείνω τίποτα, γιατί ούτε κι εγώ καταλαβαίνω. Απλά είπα 

μια μαλακία γιατί κάτι έπρεπε να πω, καθηγητής είμαι διάολε. Και, όχι, δεν 

θα έρθω στη μικρή σου κωμόπολη. Η περιέργειά μου για τη ζωντανή κοι-

νωνία έχει πεθάνει ήδη από την εποχή της νιότης μου. Απ’ όταν τελείωσα 

εκείνη τη διατριβή για τους Έλληνες νομάδες ανεβάζοντας τον παππού και τη 

γιαγιά μου στα αλπικά λιβάδια να δουν τα κοπάδια της νιότης τους και να 

μιλήσουν με τους δικούς τους, Βλάχους και Σαρακατσάνους. Τότε που έπια-

σα δουλειά στο πανεπιστήμιο. 
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»Τώρα με ενδιαφέρουν μόνο η χρήση της βιβλιογραφίας, οι παραπομπές 

και οι υποσημειώσεις. Με ενδιαφέρει το έργο σου, στο βαθμό που θα απο-

κοπεί από τη ζωντανή πραγματικότητα και θα γίνει νεκρό βιβλίο». 

Σαφής κι απελπίζων κάθε συνομιλητή του ο καθηγητής. Στο μεταξύ, μπο-

ρεί να μην ήρθε αυτός στη μικρή μας κωμόπολη, κατέφθασαν όμως μερικοί από 

τους διεθνείς συντρόφους του γιατρού και της γιατρίνας, κι εγκαταστάθηκαν σε 

διάφορες από τις πολλές κάμαρες του Αρχοντικού. Ήταν πρώτα-πρώτα ο 

περίφημος κ. Τζον, ο καθηγητής από την Οξφόρδη, Ελληνιστής και φιλόσο-

φος, διάσημος στην ακαδημαϊκή κοινότητα, που τα βιβλία του με είχαν εντυ-

πωσιάσει. Ο Λε ισχυριζόταν ότι ερχόταν συχνά στο χωριό απ’ όταν ο ίδιος 

ήταν πολύ μικρός, κι ότι τον θεωρούσε ως τον μόνο δάσκαλό του — δεν θε-

ωρούσε δασκάλους του, είπε, τους γονείς του. Επίσης, απεκάλυψε ότι είχε 

πάει αρκετές φορές στην Οξφόρδη τα τελευταία χρόνια για να ακούσει σει-

ρές διαλέξεών του. 

Η Ερευνήτρια δεν θυμόταν τον κ. Τζον καθόλου να έρχεται στο χωριό, ούτε 

τον Λε να αποδημεί στην Οξφόρδη, κι απορούσε και ζήλευε για το πώς γινόταν 

να ζει και να διδάσκεται ο αγαπημένος της εν αγνοία της κοντά σε τέτοιους 

ανθρώπους. 

Μετά ήταν δύο Γάλλοι, αιωνίως μαζί και αιωνίως διαπληκτιζόμενοι, ένας 

ψυχαναλυτής και μια κοινωνιολόγος, με σπουδαίο ερευνητικό και συγγρα-

φικό έργο και οι δύο. Κατόπιν ήταν ένας πολύ γνωστός νομικός από το Βε-

ρολίνο, ένας γοητευτικός νέος άνδρας με άρια εμφάνιση, ναζιστής στα φοι-

τητικά του νιάτα, μετέπειτα μετανιωμένος. 

Το κερασάκι στην τούρτα των διεθνιστών ήταν το μόνο άτομο από την 

ομάδα που γνωρίζαμε όλοι, εκείνη η διάσημη ηθοποιός από τις ΗΠΑ, γνωστή 

ακτιβίστρια υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που όμως η Ερευνήτρια δεν 

μπορούσε να καταλάβει πώς γινόταν να είναι τόσο ακραίων φρονημάτων 

ώστε να συμμετέχει σε τούτη τη συντροφιά. Τέλος πάντων, οι Αμερικανοί 

είναι γενικά πολύ περίεργος λαός, με μεγάλη αναρχική παράδοση, και μπο-

ρεί κανείς όλα να τα περιμένει από αυτούς. 

Παρ’ όλο που η ηθοποιός, πανέμορφη στα σαράντα-κάτι της, αεράτη και 

πανέξυπνη, υποτίθεται ότι είχε έρθει ιγκόγκνιτο, αναγνωρίστηκε πάραυτα από 

τη νεολαία της πόλης μας, κι όλοι την κοίταζαν χάσκοντες όπου εμφανιζό-

ταν, τη φωτογράφιζαν με τα κινητά και της ζητούσαν αυτόγραφα και σέλφις, 

που τα δεχόταν με γλυκό χαμόγελο. 

Ήθελα να τους γνωρίσω καλύτερα όλους αυτούς και να τους πάρω συ-

νεντεύξεις, όμως εκείνοι κλείνονταν με τις ώρες στο κελί του γιατρού μαζί με 

την κυρά και συζητούσαν, ή τριγυρνούσαν στο χωριό, ή έπιναν τα ποτά τους 

στο καθιστικό του Αρχοντικού, ευπροσήγοροι οι ίδιοι, μα η γιατρίνα αποκλεί-

οντας με αυστηρότητα τα πολλά-πολλά μαζί τους. 

Εμ! Βέβαια! σκεφτόμουν. Η αισθησιακή πεθερά μου δεν ήθελε να μοιρα-

στεί τις ελίτ με μας την πλέμπα. 
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Ως αντίδραση, έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά. Έπαιρνα συνεντεύξεις 

απ’ οποιονδήποτε έπαιξε άλλοτε ή έπαιζε εκείνη τη στιγμή κάποιον ρόλο, βι-

ντεοσκοπούσα, κατάρτιζα πίνακες, συγκέντρωνα πρωτογενές υλικό: διακηρύ-

ξεις, αναφορές, νούμερα. Με εξέπληττε το πόσο γνώστες των πάντων ήταν 

όλοι και πόσο λογικά μιλούσαν. 

 

 

Όχι άλλη ελευθερία της ενημέρωσης! 
 

Στο μεταξύ έφτασε το ζήτημα στ’ αυτιά των αθηναϊκών ΜΜΕ κι άρχισαν να 

καταφθάνουν τα τηλεοπτικά συνεργεία. Εδώ φάνηκε ότι κι οι δικοί μου σύ-

ντροφοι, των αναρχικών, ελευθεριακών και αριστερίστικων ομάδων, είχαν 

κάτι ουσιαστικό να προσφέρουν. Τουλάχιστον δεν τους είχαν λείψει εντελώς 

οι καλές ιδέες μετά από μια τριακονταετία ορθοπολιτική μαλάκυνση, χιλια-

στικό ολοκληρωτισμό, παράδοση στους εγκάθετους των μυστικών υπηρεσιών 

και των ΜΚΟ, και λούμπεν χουλιγκανισμό. 

Έγινε λοιπόν μια σύντομη συζήτηση μεταξύ των μελών της «Μόνιμης Άτυ-

πης Οργάνωσης» (ΜΑΟ), όπως είχε καθιερωθεί εντέλει να λέγεται ελλείψει 

επισημοτέρου ονόματος το κάθε φορά παρατυχόντων μελών όργανο αποφά-

σεων της νεολαίας — στη συγκεκριμένη περίπτωση τα παιδιά που έτυχε να 

χαζολογούν στην ταβέρνα την επομένη της άφιξης των πρώτων τηλεοπτικών 

συνεργείων. Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι το πράγμα αφορά την πόλη μας και 

τα γύρω χωριά μας, ότι δεν έχουμε να δώσουμε λόγο σε κανένα κανάλι της 

πρωτεύουσας, ότι κανείς από τους συμπολίτες δεν πρέπει να δώσει συνέ-

ντευξη, κι ότι τα τηλεοπτικά συνεργεία θα έπρεπε να τσακιστούν να φύγουν 

αμέσως. Στο κάτω-κάτω είχαμε δύο τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, 

εφημερίδες και ιστοσελίδες όπου πολλοί νέοι δούλευαν, και ό,τι θέλαμε να 

δημοσιοποιηθεί το λέγαμε εκεί, ήδη από την πρώτη μέρα. 

Φυσικά τα συνεργεία δεν έφυγαν, αντίθετα συνέχισαν να αναμεταδίδουν 

πλανά στις οθόνες, να μπαίνουν στα μαγαζιά και στα σπίτια και να χώνουν το 

μικρόφωνο στη μούρη καθενός. Τότε είναι που έδρασαν τα συντρόφια, μά-

ζεψαν τα πιτσιρίκια 8-10 χρόνων και άρχισε το μπουγέλωμα. Μπουγέλωμα, 

όχι πέτρες ή καδρόνια, μπουγέλωμα με νεράκι από την ιστορική πηγή μας 

και τα πρώην πηγάδια νυν γεωτρήσεις όπου είχε άλλοτε ρεύσει αίμα, μπου-

γέλωμα στον καθένα ξεχωριστά μα και στα μηχανήματά τους, και με ανταρ-

τοπαιδικές επιθέσεις μπουγέλωμα μέσα στα βανάκια πάνω στα πανάκριβα 

όσο και ευαισθητότατα ηλεκτρονικά όργανα. 

Πώς να αντιμετωπίσεις γύρω στα διακόσια δεκάχρονα κοριτσάκια και αγο-

ράκια που το καταδιασκέδαζαν ουρλιάζοντας, ευέλικτα και ταχύτατα με μπρο-

στινή και οπίσθια κίνηση σαν ψιλά κατσαριδάκια. Χάλασαν μηχανήματα και 

κάμερες εκατομμυρίων ευρώ, πατσαβούριασαν κοστούμια, ακριβά φορέμα-

τα, και λίαν συντόμως έβλεπες τους αστέρες των μήντια να το σκάνε με τα 

πράντα και τα ψηλοτάκουνα στον ώμο, κυριολεκτικά σαν βρεμμένες γάτες. 
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Εντάξει, καταβρέχτηκαν κι οι καημένοι οι τεχνικοί και κάτι ρεπόρτερ μεροκα-

ματιάρηδες, αλλά τι να κάνουμε, άλλωστε οι περισσότεροι απ’ αυτούς είχαν 

λειώσει στα γέλια με τον πρωτοφανή παιδομπουγελοπόλεμο. 

Βέβαια τα κανάλια απευθύνθηκαν στην Αστυνομία. Βγήκε ο διοικητής του 

Αστυνομικού Τμήματος της πόλης μας, ο κύριος Αποστόλης, βαρύς κι επίση-

μος, και έδωσε ενώπιον κάποιων καμερών που λειτουργούσαν ακόμη καθώς 

και κάμποσων κινητών του τοπικού πληθυσμού τη μοναδική συνέντευξη που 

δόθηκε στο χωριό όλη εκείνη την περίοδο και δημοσιοποιήθηκε πανελληνίως 

και διεθνώς μέσω του ίντερνετ, στο οποίο έγινε συντόμως, με κάμποσα δια-

φορετικά βιντεάκια, βάιραλ. 

«Δεν είναι δουλειά της Αστυνομίας να δίνει συνεντεύξεις μα να εκδίδει 

γραπτές ανακοινώσεις», είπε. «Λόγω των εκτάκτων περιστάσεων δέχτηκα να 

μιλήσω, αλλά από τώρα και στο εξής η ενημέρωση του Τύπου για οποιοδή-

ποτε θέμα θα γίνεται μέσω των δελτίων της αστυνομικής διεύθυνσης». 

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι θα ασκούνταν δίωξη κατά παντός υπευθύνου για 

τις ζημιές, αλλά τι περιμένεις, οι δράστες ήταν πιτσιρίκια, μάλιστα δεν είχε 

ταυτοποιηθεί κανένα απ’ αυτά αφού όλα τα δεκάχρονα μοιάζουν μεταξύ τους 

σαν πλαστικά στρατιωτάκια [!], κι άλλωστε τι να κάνεις, μπορείς να συλ-

λάβεις μωρά; Αλλά βεβαίως θα αναζητούνταν οι ηθικοί αυτουργοί αν υπήρ-

χαν, κ.λπ., κ.λπ. Σε ερώτηση της πιο ρουφιάνας από τους ρεπόρτερ, εκείνης 

ακριβώς που είχε σταλεί επίτηδες με τα ψηλοτάκουνα για να εγκατασταθεί 

στο χωριό και να προκαλέσει αναστάτωση με τα προβοκατόρικα ρεπορτάζ 

της, καταβρεγμένης τώρα, ο κ. αστυνόμος είπε: 

«Έγινε πράγματι ένας φόνος, ο ένοχος παραδόθηκε και ομολόγησε. Τα 

κίνητρα φαίνεται να είναι προσωπικά. Δεν είμαι εντεταλμένος να πω οτι-

δήποτε πριν τη δίκη. Η υπόθεση αυτή, όχι, δεν είναι όπως τα λέτε, δεν έχει 

διαπιστωθεί ότι συνδέεται με το κύμα μεταβιβάσεων των ιδιοκτησιών στην 

περιοχή. Κι αν συνδέεται δεν αφορά τούτο την Αστυνομία, εφόσον οι μεταβι-

βάσεις είναι καθόλα νομότυπες. Η κ. εισαγγελέας ελέγχει τα πάντα εδώ και 

τα βρίσκει εντάξει». 

Αργότερα η τυπολάτρης όσο και λάτρης της ησυχίας της εισαγγελέας δεν 

δέχτηκε να δώσει συνέντευξη, απλά δήλωσε ότι όλα είναι νομότυπα. 

Στο σημείο αυτό ο κ. διοικητής έκοψε όσους δημοσιογράφους ήθελαν να 

του κάνουν περαιτέρω ερωτήσεις και μοίρασε μια ανακοίνωση. Σε αυτή ανα-

φερόταν ότι από τους «δικηγόρους των κατοίκων της πόλεως» (το γραφείο 

της μεγαλοδικηγόρου φίλης του γιατρού, υποστηριζομενο από τον Δικηγορι-

κό Σύλλογο) είχε υποβληθεί μήνυση στους υπευθύνους όλων των τηλεοπτι-

κών καναλιών που είχαν στείλει συνεργεία, για καταπάτηση του νόμου περί 

προσωπικών δεδομένων. Οι κάμερες, τις ώρες πριν το μπουγέλωμα, είχαν 

δείξει πλάνα με σπίτια της πόλης, ανθρώπους και τον αγροτικό περίγυρο των 

χωριών δίχως άδεια, και οι μηνύοντες ανέφεραν ότι δεν επιθυμούσαν να 

φανούν στις οθόνες δίχως την άδειά τους ούτε τα πρόσωπά τους, ούτε τα 
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σπίτια τους ούτε καν τα χωράφια τους, διότι αποτελούσαν αυστηρότατα προ-

σωπικά δεδομένα. 

Ακολουθούσαν 42.642 υπογραφές, που είχαν συλλεχθεί στο πιτς-φιτίλι μέ-

σω διαδικτύου, από τη νεολαία η οποία είχε αναγκάσει τους πάντες να ψηφί-

σουν. Επίσης, ο αστυνόμος ανέφερε ορισμένες ξεχωριστές περιπτώσεις ειδε-

χθούς καταπάτησης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Ένας έλεγε ότι 

η κάμερα είχε ζουμάρει στο σπίτι του για να δείξει τις ωραίες γλάστρες του, 

μια κυρία ότι η τηλεόραση είχε δείξει από μακριά τη γιαγιά της πάσχουσα 

από αλτσχάιμερ να κάθεται σε μια πλαστική πολυθρόνα στη λιακάδα, και 

ένας νεαρός κατήγγελλε ότι είχε εμφανιστεί στο γυαλί δίχως την άδειά του ο 

γάτος του, που περνούσε τυχαία κουνώντας με χαρακτηριστική μαγκιά την 

ουρά του καθώς το συνεργείο έπαιρνε σκηνές από την πλατεία. 

Ο αστυνόμος κατέληξε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος της πόλεως συναι-

νούσε συνυπογράφοντας τη μήνυση, κι ότι η εισαγγελέας είχε διατάξει ασφα-

λιστικά μέτρα ώσπου να γίνει η δίκη. Οπότε, στο εξής τα τηλεοπτικά συνερ-

γεία δεν επιτρεπόταν να γυρίσουν πλάνα από την πόλη, ούτε να πάρουν 

συνέντευξη από κανέναν. Και με αυτά τα λόγια, ο διοικητής άναψε ήσυχα 

τσιγάρο κι έφυγε, παρατώντας τους αστέρες των ΜΜΕ σύξυλους.  

Αυτός ο αστυνόμος ήταν το μόνο τυχαίο από τα γεγονότα της όλης ιστο-

ρίας, όλα τα άλλα ήταν νομοτελειακά, είπε σε μια στιγμή έξαρσης ιστορικού 

υλισμού η γιατρίνα. Καταγόταν από μια ηρωική περιοχή της Ελλάδας, κοντός, 

τετράγωνος και στο σώμα και στην ηθική της δουλειάς του, η κυβέρνηση τον 

είχε στείλει εδώ για τιμωρία επειδή δεν ήταν αρκετά ρουφιάνος και δεν υπά-

κουε στις μνημονιακές διαταγές να αφήνει στην Αθήνα τη συνοικία για την 

οποία ήταν αρμόδιος, μια πολυάνθρωπη περιοχή βίαια φτωχεμένων ανθρώ-

πων και μεταναστών, στο έλεος των εγκληματιών, των μαφιόζων, των εμπόρων 

ναρκωτικών, των φασιστών και των υποτιθέμενων αντιεξουσιαστών, ώστε 

να τα χάνουν οι πολίτες, να ασχολούνται με την επιβίωσή τους στους χαο-

τικούς δρόμους και να ξεχνούν πως έχουν δικαίωμα κι υποχρέωση να αντι-

σταθούν: 

Ό,τι γινόταν από τριάντα χρόνια σε όλη την Ελλάδα, πριν ακόμα από τα 

μνημόνια, που είχαν δέσει τα χέρια της Αστυνομίας ή που είχαν αφήσει ασύ-

δοτους τους όσους επίορκους τραμπούκους μπάτσους, από στρατηγό μέχρι 

αστυφύλακα, να συνεργάζονται με τη μαφία, τους εμπόρους ναρκωτικών, 

τους νταβατζήδες και τον ναζιστοφασισμό, ή να καλύπτουν ασφαλίτικες ψευτο-

αντιεξουσιαστικές οργανώσεις σε καταστροφές, εμπρησμούς και φόνους αθώ-

ων. Τον στείλαν εδώ με δυσμενή μετάθεση, είχε οικογένεια, δύο παιδιά, και 

είχε απαυδήσει. 

Μετά τα γεγονότα με τα κανάλια άρχισε η εκστρατεία της κυβέρνησης, 

των κομμάτων δεξιών κι αριστερών, των ΜΜΕ και των πάντων θεσμών και 

σκλάβων του συστήματος εναντίον της πολιτειούλας μας και των γύρω χω-

ριών μας, ορεινών και θαλασσινών: 
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Ότι είμαστε τεμπέληδες και τα χωράφια μας τα καλλιεργούν δούλοι μετανά-

στες τους οποίους εκμεταλλευόμαστε παντοιοτρόπως, τους βασανίζουμε και 

τους βιάζουμε απαραιτήτως κάθε μέρα. Ότι είμαστε τρομοκράτες αλλά και 

καλοπερασάκηδες, ότι έχουμε πάρει πολλά λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του Έλληνα φορολογούμενου όσοι αγρότες, κι ότι διαθέτουμε όλοι ανε-

ξαιρέτως πανάκριβα 4Χ4 και Μερτσέντες, μερικοί και Πόρσε ή Μαζεράτι, ότι 

είμαστε φασίστες ή κομμούνια ή αναρχικοί, ανάλογα με το ποιο ΜΜΕ το ’λεγε 

και σε ποιους απευθυνόταν. Ότι δεν αξίζουμε να ζούμε. Ότι θα έπρεπε να 

ψοφήσουμε για να ζήσει η αγνή και αμόλυντη αστική Ελλάς των μεγάλων 

πόλεων και πρωτίστως της Αθήνας, ειδικότερα του Παλαιού Ψυχικού, της 

Κηφισιάς και των βορειοτέρων αυτής μέχρι Εκάλη. Εμείς γελούσαμε. 

Επίσης, όμως, λόγω των μηνύσεων στα κανάλια, άρχισε ένας μεγάλος 

πανελλήνιος θόρυβος για το αν μπορεί ένας πολίτης να απαγορεύσει να 

πάρει μια κάμερα δίχως την άδειά του τον ίδιο, το σπίτι του, το χωράφι του 

ή τον γάτο του. Βγήκαν όλοι οι πουτανορουφιάνοι του συστήματος, με 

πρώτους γνωστούς πανεπιστημιακούς, τους πολιτικούς όλων των κομμάτων 

πλην του ΚΚΕ, κυρίως τους νεοφιλελέδες και τους αριστερούληδες [δεν ξέρεις 

πια πώς να ξεχωρίσεις τις δύο αυτές κατηγορίες], τους λογοτέχνες της μό-

δας, τις τηλεπερσόνες, τους μεγαλοδημοσιογράφους και γενικά τους αστέρες 

που βασίζουν την ύπαρξή τους στο αλληλοδόξασμα και στη λάμψη των Μή-

ντια, και ολόλυξαν ότι καταλύεται έτσι η ελευθερία της ενημέρωσης και συ-

νεπώς η ίδια η «δημοκρατία». 

Ο θόρυβος όμως τελικά άρχισε να αποβαίνει θετικός, γιατί ο κοινός κόσμος 

μέσω του διαδικτύου, μπουχτισμένος από την κτηνωδία, συμφωνούσε με την 

πολιτειούλα μας και επαινούσε ενθουσιωδώς το μπουγέλωμα, και επίσης πολ-

λοί διανοούμενοι, επιστήμονες και καλλιτέχνες που είχαν διασώσει έστω 

κάμποση από την ψυχή τους μες στο βόθρο στον οποίο είχε μεταβληθεί βίαια 

η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, με πολύ σοβαρό λόγο δήλωσαν ότι η πα-

ντοδυναμία των Μήντια του συστήματος είναι απλά το μακρύ χέρι του ολο-

κληρωτισμού, κι ότι η ελευθερία που δυσαγγελίζονται τα ΜΜΕ είναι ψεύτικη. 

Κι έτσι άρχισε μια ογκούμενη κίνηση πανελληνίως να απειλούν με μηνύ-

σεις οι πολίτες οποιοδήποτε μεγάλο ΜΜΕ έδειχνε δίχως άδεια όχι μόνο ανθρώ-

πους και ιδιοκτησίες, μα ακόμα και έναν οικισμό ή ένα βουνό από μακριά. 

 

 

Ελευθεριακός κοτζαμπασισμός 
 

Στο μεταξύ εμείς, μες στην καταδίκη ή τον θαυμασμό του πανελληνίου, εί-

χαμε τα δικά μας. Η αλήθεια είναι ότι σε κείνη τη φάση συνειδητοποιήσαμε 

όλοι, μικροί και μεγάλοι, μια πλευρά του ζεύγους κυρά/γιατρός που τη 

θεωρούσαμε δεδομένη, άσε που έτσι κι αλλιώς ήταν η κυρίαρχη για όλη τη 

μείζονα περιφέρεια και τους κατοίκους της, μα που πρώτη φορά δόθηκε η 
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ευκαιρία να αντιληφθούμε την υλική πραγματικότητα επί της οποίας βασι-

ζόταν: Τι πράγμα ήταν η περιουσία τους. 

Το να πληρώσεις τους φόρους μεταβίβασης όλων των ακινήτων της μικρής 

μας πόλης, οικημάτων και γαιών, είναι μια κουβέντα που λέγεται εύκολα, 

άμα όμως τη μετρήσεις σε λεφτά δεν βγαίνει με τίποτα όσον αφορά τις κλί-

μακες ενός έστω ιδιαιτέρως πλούσιου νοικοκυριού. Κομματιαστά τώρα, οι 

πάντες στην κωμόπολη τέως χωριό, αλλά και πιο ολοκληρωμένα όσοι ενδια-

φερόμασταν για διάφορους λόγους περισσότερο, η Ερευνήτρια πρωτίστως, 

μαθαίναμε την έκταση της παρούσας ιδιοκτησίας αυτών των τοπικών από 

αιώνων κοτζαμπάσηδων. Όχι τόσο την ανέκαθεν υφιστάμενη μα και, κυρίως, 

την οφειλόμενη στην οικονομική δράση του ζεύγους γιατρός-γιατρίνα. 

Ήταν ένα σοκ το οποίο άφησε ανοιχτές πληγές στην Ερευνήτρια, η οποία 

είχε παρασυρθεί από την ευγένεια, το κάλλος, την ιστορικότητα, τον άκρο 

πολιτισμό, τη ριζοσπαστικότητα, τον ερωτισμό, την ελευθεριακότητα του ζεύ-

γους, για να μην υπολογίσουμε και τον υιό, και είχε θεωρήσει τον γιατρό, τη 

γιατρίνα, ακόμα και τον εραστή της ως θύματα του χρόνου. Κάτι που συμβαί-

νει συχνά με ιστορικές προσωπικότητες οι οποίες δεν λειτουργούν κατά τον 

νενομισμένο κανόνα. 

 Για την πόλη μας οι μόνες σύγχρονες ιστορικές προσωπικότητες ήταν ο 

γιατρός και η γιατρίνα — για μένα κι ο φαλλός του Λε (συνάμα με την ψυχή 

του, τη μάλλον όχι αρκετά δημοφιλή για τους άλλους πλην εμού και του 

Αρίστου), μα αυτός, ένας φαλλός, όσο κι αν είναι αξιοθέατος, δεν μπορεί να 

γίνει αντικείμενο επιστημονικής έρευνας ως αυτόνομη από τον ιδιοκτήτη του 

ιστορική προσωπικότητα, νομίζω. Οπωσδήποτε, πάντως, όλοι οι επίσημοι της 

νεώτερης ιστορίας της πόλης μας, κληρικοί και λόγιοι της τουρκοκρατίας, 

κλέφτες και αρματολοί της Επανάστασης του ’21, μετεπαναστατικοί επιστή-

μονες, στρατιωτικοί, πολιτικοί και πολιτευόμενοι του 19ου αιώνα και του 

Μεσοπολέμου, ανήκαν στο σόι του γιατρού, ή σχετίζονταν αγαστά με αυτό. 

Κοντολογής, μάθαμε πως ό,τι άξιζε στην πόλη και σε όλη την περιφέρεια 

ανήκε είτε καθ’ αποκλειστικότητα, είτε ύπουλα μέσω της πλειοψηφίας σε-

βαστού ποσοστού μετοχών, στην οικογένεια του Λε: 

Τα τρία εργοστάσια, καμάρι της επαρχίας μας που τα λέγαμε «βιομη-

χανική ζώνη», τυποποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων τα δύο 

μεν ανταγωνιστικά μεταξύ τους, το δε άλλο συναρμολόγησης αγροτικών μη-

χανημάτων με νοτιοκορεατική τεχνολογική προέλευση και στήριξη, περίφημο 

σε όλη τη χώρα. 

Οι δύο εταιρείες-σουπερμάρκετ εισαγωγών και εξαγωγών ειδών διαβίω-

σης, τροφίμων κάθε κατηγορίας, μηχανημάτων, πλαστικών, παιχνιδιών, εργα-

λείων, ρούχων και υφασμάτων, ειδών κιγκαλερίας, χρωμάτων, οικοδομικών 

υλικών, ξυλείας, ζώων, η μία ονομαζόμενη «Προμηθεύς Δεσμώτης» η άλλη 

«Δειπνοσοφιστής», εταιρείες με τεράστια οικονομική εμβέλεια για τα επαρ-

χιακά μας δεδομένα, χωρίς τις οποίες τίποτα δεν έμπαινε και δεν έβγαινε σε 

ολόκληρη τη δική μας περιοχή. 
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Τα δύο υποτίθεται μονίμως ανταγωνιζόμενα και αλληλομαλλιοτραβούμενα 

μικροτράστ των ΜΜΕ που κυριαρχούσαν στην ευρύτερη περιοχή, με τα ρα-

διοτηλεοπτικά κανάλια τους, τις εφημερίδες και τα περιοδικάκια τους, τα τυ-

πογραφεία, τους ποικιλώνυμους επί παντός επιστητού διαδικτυακούς τόπους 

και τα πολύ σύγχρονα εργαστήρια γραφικών τεχνών, επιχειρήσεις στις οποίες 

δούλευαν πάμπολλα νέα, οπωσδήποτε ταλαντούχα παιδιά. 

Οι εννιά σημαντικές κτηνοτροφικές μονάδες, με δεκάδες χιλιάδες αιγο-

πρόβατα, βόδια, χοίρους και πουλερικά σε κάθε μία από τις οποίες μονάδες 

συμμετείχαν συνεταιρικά πλήθος οικογένειες κτηνοτρόφων, με ζώα είτε εκ-

τρεφόμενα σε αρίστως κατασκευασμένους χώρους είτε ελευθέρας βοσκής σε 

λιβάδια και στα βουνά μας. Μονάδες που είχαν επεκταθεί πολύ στα χρόνια 

της δολοφονικής λιτότητας και στις οποίες συμμετείχαν όλο περισσότερες 

οικογένειες, οι οποίες εξέτρεφαν προσεχτικά τα ζώα τους στη γη μας, από 

την υψηλή αλπική ζώνη των βουνών μας στα 2.500 μέτρα ως τον κάμπο μας 

και τη θάλασσα. 

Μιας και είπαμε θάλασσα, την πλειοψηφία των μετοχών εταιρειών κατείχε 

το ζεύγος γιατρίνα-γιατρός και στις δύο επιχειρήσεις που ασχολούνταν με τις 

ιχθυοκαλλιέργειες με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη θάλασσά μας, οι 

οποίες όχι μόνο διέθεταν η καθεμιά επίσης παράλληλη εταιρεία και κατα-

στήματα πώλησης των προϊόντων τους εδώ και στην Αθήνα, ψαριών και 

οστρακόδερμων, αλλά εμπόδιζαν μέσω μεθόδων που συχνά περιγράφονταν 

ως μαφιόζικες την ανάπτυξη στόλων μηχανότρατας όχι μόνο τοπικών, μα και 

εκ της άλλης χώρας προερχομένων, που θα εκμεταλλεύονταν ή κατ’ άλλους 

θα λεηλατούσαν και θα ερήμωναν τη θάλασσά μας. 

Αξέχαστη έμεινε η μυστηριώδης ανατίναξη μιας μεγάλης μηχανότρατας 

που εισέβαλε από πλησιόχωρη πόλη και επέμενε να ψαρεύει στα νερά μας 

παρά τις προειδοποιήσεις — μάλιστα οι ιδιοκτήτες της οπλοφορούσαν πάνω 

της επιδεικτικά. Φυσικά, υπήρξε φροντίδα να μην υπάρχει κανένας πάνω 

στο πλοίο κατά την ανατίναξη. 

Αφήνονταν να εργάζονται ήσυχα μόνο ψαράδες με βάρκες και καϊκάκια, 

τα οποία βεβαίως παρείχαν τα ψάρια τους στις εν λόγω εταιρείες, που τα 

μοσχομεταπωλούσαν ξεχωριστά από τα δικά τους ιχθυοτροφικά προϊόντα, 

ως φυσικά αλιεύματα που ήταν κι όχι προερχόμενα από διβάρια. 

Και τι να πρωτοπώ· μάθαμε ότι οι τρεις ναυτιλιακές εταιρείες που μονο-

πωλούσαν την κίνηση των επιβατών προς κι από τα πλησιόχωρα τουριστικά 

νησιά και τις γύρω παραλίες με τα τρία φεριμπότ τους και τα μικρά του-

ριστικά τους πλοιάκια, ανήκαν κατά πλειοψηφία σε εταιρείες της Κύπρου 

των οποίων την αποκλειστική διεύθυνση είχε προσωπικώς η γιατρίνα, καπε-

τάνισσα και πειρατίνα. 

Στην ίδια άλλωστε, μέσω παρόμοιων ύποπτων εταιρειών, ανήκαν μερικά 

μικρού μεγέθους γκαζάδικα, μινεραλάδικα και φορτηγά πλοία που εξυπη-

ρετούσαν την καθ’ ημάς επαρχία. Επίσης, το μοναδικό υπολογίσιμο τουρι-

στικό γραφείο με τα κατά τόπους υποκαταστήματά του, που συνεργαζόταν 
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απ’ ευθείας με τους κολοσσούς του εξωτερικού οι οποίοι κανονίζουν την του-

ριστική κίνηση στη γύρω περιοχή και στα απέναντι νησιά. 

Και τι δεν έμαθα ψάχνοντας τότε πλήρως αποσυντονισμένη, καθώς η ερ-

γώδης επιχείρηση συσκότισης των πραγματικοτήτων της πόλεώς μας είχε 

καταρρεύσει: Ότι η οικογένεια του αγαπημένου μου κατείχε πλειοψηφικά τη 

μοναδική εταιρεία εισαγωγής καυσίμων χωρίς την οποία δεν έμπαινε βενζίνη, 

πετρέλαιο και υγραέριο στον τόπο μας. Ότι τα πάρκα φωτοβολταϊκών που 

είχαν πλημμυρίσει πολλά ανεκμετάλλευτα χωράφια και ξερούς τόπους μας, 

ανήκαν σε επιχείρηση δική τους — αυτή η εταιρεία δανειζόταν σε καλές τιμές 

τα χωράφια από τους ιδιοκτήτες τους. 

Επίσης, πληροφορήθηκα ότι το ΚΤΕΛ, καθώς και δύο μικρές εταιρείες της 

περιφέρειας, τοπικών, εθνικών και διεθνών μεταφορών με φορτηγά αποτε-

λούσαν ιδιοκτησία τους με ποσοστά μετοχών στους λεωφορειούχους και στους 

οδηγούς. Άλλες εταιρείες συμμετείχαν είτε κατ’ απόλυτη πλειοψηφία ή κατά 

μεγάλο ποσοστό των μετοχών σε όλα τα μεγάλα μηχανουργεία και ξυλουρ-

γεία, στα ελαιοτριβεία, στις βιοτεχνίες παντός τύπου, στα μεγαλοκαταστή-

ματα, που εμπόδιζαν την πρόοδο των υποκαταστημάτων ελληνικών και διε-

θνών αλυσίδων. — Γενικά, το ζεύγος συμμετείχε σε κάθε οικονομική μονάδα 

κάποιου επιπέδου του τόπου. 

 

 

Διαδίκτυο και πολιτισμός 
 

Ακόμα και στο Διαδίκτυο είχαν βάλει χέρι αυτοί οι ελευθεριακοί κοτζαμπά-

σηδες. Ξέραμε όλοι στην περιφέρεια ότι η πόλη, τα χωριά, ακόμα και οι 

απομακρυσμένοι οικισμοί ψηλά στο βουνό και στον κάμπο, διέθεταν δωρεάν 

WiFi, κι ότι αυτό οφειλόταν σε μια τοπική εταιρεία ασαφούς ιδιοκτησίας, που 

ασχολούνταν, μέσω ενός περίπλοκου συστήματος από ιδιαιτέρως υψηλού τε-

χνολογικού επιπέδου ιστοσελίδες, με την παρουσίαση της περιοχής μας, τη 

φύση της, την ιστορία και τους ανθρώπους της, τον πολιτισμό της, πολύ συ-

στηματικά επίσης με τα προϊόντα της και το εμπόριό τους, μα και με τα 

καθημερινά γεγονότα. 

Με το αζημίωτο, βέβαια, εφόσον όλος ο κόσμος διαφημιζόταν σε αυτές 

πληρώνοντας όχι λίγα χρήματα. Σε τούτες τις ιστοσελίδες, που δεν είχαν καμιά 

ενιαία ή φανερή ιδεολογική γραμμή πλην του τοπικισμού κι ενός αδιόρατου 

ουμανιστικού ιδεώδους, εργάζονταν πολλά νέα παιδιά, ταλαντούχα ή όχι, πά-

ντως καλοεκπαιδευμένα. Παρεχόταν επίσης από την εταιρεία δωρεάν υπολο-

γιστές και δωρεάν τεχνική υποστήριξη στους φτωχούς μαθητές Δημοτικών, 

Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς και σε φοιτητές. 

Εντέλει, όλες αυτές τις εταιρείες, εκ των οποίων πολλές ήταν τύπου 

offshore, εκπροσωπούσαν γραφεία διευθυνόμενα από αχυράνθρωπους ή από 

φιλόδοξα γκόλντεν μπόις και γκέρλς. Οποιοσδήποτε κάτοικος της περιοχής 

μας κατείχε ένα μικρό κεφάλαιο και όρεξη για δουλειά μπορούσε να βρει 
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χρηματοδότηση από αυτές. Με τη συμφωνία όμως η ποιότητα της εργασίας 

τους, των προϊόντων τους και η πολιτική της παραγωγής τους να καθορί-

ζεται ευθέως από σκιώδη συμβούλια, που λειτουργούσαν ως μεγάλα αφεντικά. 

Επίσης, να μην έχουν δουλειές με τις τράπεζες και με πηγές χρηματοδότησης 

εκτός των επιχειρήσεων του τραστ, ώστε να παραμένουν αδεύσμευτοι από 

εκτός του τόπου συμφέροντα ή, σύμφωνα με άλλους, για να παραμείνουν 

δεσμευμένοι στο άρμα του σογιού. 

Και όλοι αυτοί, οι επιχειρούντες της κωμόπολής μας και γενικά της περι-

οχής, όλο κάτι ήξεραν για την ιδιοκτησία των εταιρειών που τους χρηματο-

δοτούσαν και τους έλεγχαν, κάτι είχαν ακούσει από τους διευθύνοντες αν κι 

οι τελευταίοι συνήθως λογοδοτούσαν κι υπάγονταν ο ένας στον άλλον κλι-

μακωτά. Όλοι κάτι υποψιάζονταν, κομματιαστά, κατά μικρές ή μεγαλύτερες 

ποσότητες επίγνωσης ή υποψιών, κι όλα τα βέλη έδειχναν προς το ζεύγος, 

πράγμα που φαινόταν άλλωστε στους πάντες φυσικότατο. Όμως κανείς δεν 

μπορούσε να αποδείξει τίποτα, ούτε κάθε επιχειρηματίας να συνδέσει την 

περίπτωση του δικού του «ξένου ή εγχώριου επενδυτή» με εκείνους των 

αντιπάλων του, πόσο μάλλον με των επιχειρήσεων άλλου αντικειμένου, κι 

ούτε νοιαζόταν κανείς βεβαίως να ανιχνεύσει την τελική πηγή των κεφα-

λαίων. 

Αλλά και το μέγα καμάρι αθλούμενων αγοριών και κοριτσιών, η πο-

δοσφαιρική ομάδα του τόπου που κρατιόταν χρόνια επάξια στη Γ΄εθνική κα-

τηγορία και είχε κερδίσει προς ουρανομήκη ζητωκραυγή όλων μας μερικές 

φορές το πρωτάθλημα, καθώς και οι συγγενικές ομάδες μπάσκετ, βόλεϊ, 

πολεμικών τεχνών, οι ομάδες στίβου, ο κολυμβητικός όμιλος, ο ιππικός 

όμιλος για τον οποίον καυχιόμασταν καθώς ήμασταν από τις λίγες επαρχίες 

που διέτρεφαν εξαίσια άλογα ελεύθερα στα βουνά μας, ο σκοπευτικός όμι-

λος που είχε παραγάγει πρωταθλητές τοπικούς και πανελλήνιους με καλο-

πληρωμένους δασκάλους, τα γήπεδα το μεγάλο ανοιχτό και το κλειστό, όλα 

είχαν τη βάση τους και όφειλαν την εντυπωσιακή ανάπτυξή τους στο οι-

κονομικό δαιμόνιο της οικογένειας και των οικονομοτεχνικών συμβουλίων 

στα οποία προήδρευε. 

Αλλά επίσης το εξαιρετικό νοσοκομείο μας, το γηροκομείο και το ορφα-

νοτροφείο, τα λοιπά ευαγή ιδρύματα, τα πολιτιστικά και λαογραφικά κέντρα 

των γύρω χωριών, οι δύο γκαλερί-εκθεσιακοί χώροι, το συνεδριακό κέντρο, 

οι επιστημονικές εταιρείες του τόπου —Δικηγορικός και Ιατρικός Σύλλογος, 

Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, ακόμα και το υποτίθεται κομμουνι-

στικής διεύθυνσης Εργατικό Κέντρο— διευθύνονταν μέσω αχυρανθρώπων 

και, αυτό ήταν το κυριότερο, με άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση κάθε ενέρ-

γειάς τους από τις ποικιλώνυμες εταιρείες του ζεύγους, πέραν των οποιων-

δήποτε χρηματοδοτήσεων από το κράτος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Φυσικά, παροιμιώδες ήταν ότι καμιά «Μη Κυβερνητική Οργάνωση» δεν 

επιτρεπόταν να εγκατασταθεί στην περιοχή, αυτό το μεγάλο κόλπο της ιδιω-

τικοποίησης των πάντων και μάλιστα σε ευαίσθητους χώρους, στον ανθρω-
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πισμό, στον πολιτισμό και σε θέματα φύσης, όπως έλεγε αργότερα η 

γιατρίνα. Απλά, σε τέτοιες απόπειρες για εγκαθίδρυση ΜΚΟ σε θέματα σχε-

τικά με τα δάση μας, το Εθνικό Πάρκο των βουνών μας, τα ανθρωπιστικά και 

τα πολιτιστικά,  έπεφτε απροκάλυπτα ξύλο. Υπήρχαν μόνο σύλλογοι τοπικοί 

για τέτοια θέματα, με δημόσιο χαρακτήρα, εκλεγόμενη διεύθυνση από όποι-

ους ήθελαν να συμμετέχουν, όχι με ιδιοκτησιακό καθεστώς Νομικού Προσώ-

που Ιδιωτικού Δικαίου, δηλαδή ιδιωτικής εταιρείας, όπως οι ΜΚΟ. 

Εκείνο που έμενε σε όλους τους συμπολίτες μας σαν γενική γεύση και 

αντίληψη ήταν πως η οικογένεια κρατούσε καλά στον τόπο, όπως από πάντα, 

από αιώνες. Έτσι, κρατούσε καλά επίσης ο αρχαίος φόβος για το σόι, το μί-

σος, ο θαυμασμός, η γαλιφιά, ο φθόνος, ακόμα και η γνήσια αγάπη, καθώς 

γίνεται πάντα σε παρόμοιες περιπτώσεις. 

 

 

Πρωτόγονοι κώδικες παραβατικότητας 
των οπισθοδρομικών κοινοτήτων μεσογειακού τύπου 

 

Πολλά λεφτά. Λεφτά που προϋπήρχαν, ξανατοποθετούνταν, γεννούσαν, ξα-

ναγεννούσαν, αυξάνονταν και οπωσδήποτε χρησιμοποιούνταν έξυπνα, αδί-

στακτα και καίρια. Μα όχι μόνο αυτά. Τι έμαθα. Δεν μπορούσα να το χωνέψω. 

Ότι και οι τρεις μεγάλοι τοκογλύφοι της πόλης μας, με «άνοιγμα» πολλών 

εκατομμυρίων ευρώ, οι μαφιόζοι που διέθεταν άφθονο ρευστό με πολύ χαμη-

λά επιτόκια και μακρύτατο χρόνο αποπληρωμής του κεφαλαίου, λέγαν τώρα 

οι φήμες πως ήταν όλοι όργανα του σογιού και διακινούσαν δικά του κεφά-

λαια. Σε αυτούς οφειλόνταν οι παροιμιώδεις στην επαρχία μας αναδουλειές 

των δολοφόνων τραπεζών, εφόσον κανείς δεν δανειζόταν από αυτές μα από 

τους τοκογλύφους του ζεύγους. 

Αρχηγός τους εθεωρείτο ο περίφημος παπα-Νικόλας, ένας πανέξυπνος και 

ιδιαιτέρως μορφωμένος παπάς που η επίσημη Εκκλησία τον είχε αποσχημα-

τίσει εξαιτίας της περιπετειώδους ζωής του. Όχι βεβαίως εξαιτίας της εμπλοκής 

του στο κύκλωμα της τοκογλυφίας, όσο γιατί εκδηλωνόταν δημοσίως και 

εμπράκτως η λατρεία του για τις ωραίες γυναίκες, μερικοί έλεγαν και, πε-

ριπτωσιακά, για τα ωραία αγόρια. Όπως και να ’ναι, ήταν πολύ γοητευτικός 

και στη μορφή και στον λόγο, και πάντα είχε όμορφες γυναίκες κι όμορφους 

νεαρούς γύρω του. Παρά τον επίσημη καταδίκη του από την Εκκλησία δεν 

είχε βγάλει ποτέ τα ράσα, γιατί πίστευε πολύ στη θρησκεία του, και λει-

τουργούσε σε εκκλησίες φίλων του παπάδων και σε σπίτια. 

Πίεζαν οι τράπεζες που οι δουλειές τους είχαν ξετιναχτεί, η ΑΑΔΥΕ και οι 

ρουφιανικές κυβερνήσεις στέλναν τα τσακάλια τους, ειδικούς ελεγκτές, οικο-

νομικούς μεγαλομπάτσους, τη σάρα και τη μάρα του συστήματος μα τίποτα. 

Η ομερτά η τοπική, λέγαν κάποιοι και η αθηναϊκή υπόγειων κύκλων, δεν 

επέτρεπε να φτάσει κανείς σε οποιαδήποτε παρανομία, εφόσον άλλωστε τα 
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πάντα λειτουργούσαν περίπου εντός του νομικού συστήματος ή των διακέ-

νων του. 

Κι άλλα. Τι φρίκες ανακάλυψα ψάχνοντας, όχι και πολύ κοπιαστικά άλλω-

στε, εφόσον είχαν καταρρεύσει τα στεγανά, είχε συντριφτεί εκ των πραγ-

μάτων το τοπικό τείχος σιγής το οποίο βεβαίως ίσχυε μόνον έναντι της ε-

ξουσίας και των ηλιθίων όπως εγώ, που ζούσα από μικρή στο Αρχοντικό, 

μονίμως κάτω ή πάνω από τον υιό και κληρονόμο των μαφιόζων, τον Λε, τον 

μοναδικό μου αγαπημένο, τον έρωτα της ζωής μου, χωρίς ποτέ να ανα-

ρωτηθώ πού στο διάολο βρίσκονταν τόσα λεφτά εφόσον ο μπαμπάς της 

οικογένειας είχε χαρίσει τα τσιφλίκια του σογιού στους κολλήγους ήδη από 

τη δεκαετία του ’70, εφόσον ως γιατρός δούλευε περίπου δωρεάν, εφόσον 

ελάχιστα από τα εναπομείναντα κτήματα τα καλλιεργούσε το ζευγάρι, μόνο 

για τα υπέροχα κρασιά, λάδια, σιτηρά και φρούτα δίχως να πουλήσει ποτέ 

κανένα προϊόν εκτός από κρασί μέσω του εμφιαλωτηρίου «Μαιναδικός θία-

σος», της μοναδικής επιχείρησης που επισήμως κατείχε. Εντέλει, εφόσον 

κανένας από τους τρεις ερωτοτροπικούς γαμιόληδες της αγίας οικογένειας 

δεν δούλεψε ποτέ — ή δεν δούλεψε ποτέ σε κάτι που να φαίνεται ότι είναι 

δουλειά. 

Κι όχι μόνο αυτά. Κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος διαδιδόταν ότι κυ-

ριαρχούσε στην περιοχή, που σχετιζόταν με τις γνωστές σε όλους ένοπλες 

ληστείες σε τράπεζες, καθώς και σε ξένες επιχειρήσεις οι οποίες προσπα-

θούσαν κατά καιρούς ανεπιτυχώς να σκαλώσουν στην περιοχή μας. Άκουσα 

ακριτομύθιες, ότι είχαν εξαφανιστεί άνθρωποι, για φόνους εμπόρων ναρκω-

τικών που τους θυμόμουν κι εγώ ανεξιχνίαστους, για βία και πολύ ξύλο, για 

σπασμένα χέρια και πόδια. Μαθαίναμε πια διάφορα για τον θάνατο του προ-

ηγούμενου αστυνομικού διευθυντή πριν από τον κ. Αποστόλη, μια αυτο-

κτονία «για προσωπικούς λόγους» κατά την Αστυνομία και το κράτος, μα 

που για την πόλη ήταν καταφάνερα φόνος. Άλλωστε, ψιθυριζόταν ότι γι’ 

αυτό είχε στείλει εδώ τον κ. Αποστόλη το κράτος — μπας και τον φάμε λά-

χανο κι αυτόν και τον ξεφορτωθεί. 

Τώρα μάθαινα ότι, καθώς μουρμούριζαν από δω κι από κει, η αγία φα-

μίλια εμπλεκόταν ποικιλοτρόπως στα γεγονότα αυτά που τάραζαν την τοπική 

κοινωνία, μα και που επέφεραν αμφίβολη δόξα στην πολιτειούλα μας πανελ-

ληνίως, εφόσον τα αθηναϊκά ΜΜΕ μάς κατηγορούσαν ως φωλιά όφεων, ως 

πρωτόγονο κόσμο όπου η οπλοκατοχή και η εγκληματικότητα ήταν ανέκαθεν 

πολιτισμικό καθεστώς, κι όπου οι διαπλεκόμενες σχέσεις δεν επιτρέπουν την 

ανακάλυψη των πάσης φύσεως ενόχων. 

Ρουφιάνοι νεοφιλελέδες της Παγκοσμιοποίησης και εντελώς παρόμοιοι α-

ριστερούληδες των πανεπιστημίων, μα επίσης ξένοι επιστήμονες (πράκτορες 

μυστικών υπηρεσιών οι περισσότεροι) έρχονταν ήδη από δεκαετίες να μας 

μελετήσουν, για να αποδείξουν επιστημονικά ότι η παραβατικότητα της περι-

οχής ήταν ένα υπόδειγμα του ευρύτερου ελληνικού χαρακτήρα. Ότι οφειλόταν 
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στις καταβολές του νεοελληνικού πολιτισμού οι οποίες είναι «εθνικιστικές» και 

«ρατσιστικές», και πρέπει να καταπνιγούν — στο αίμα ει δυνατόν. 

Ότι οφείλονταν εν γένει σε έναν ελληνικό κατσαπλιαδισμό που αναπαρα-

γόταν κόντρα στην ντόπια και διεθνή εξέλιξη, με «πρωτόγονους κώδικες 

παραβατικότητας νομιμοποιημένης μέσω τοπικών θεσμών, προστατευμένης 

δευτερογενώς από την ομερτά της σιωπής των οπισθοδρομικών κοινοτήτων 

μεσογειακού τύπου», όπου βασιλεύουν «η εθιμική οπλοκατοχή και οπλοχρησία, 

ο σοβινισμός και ο σεξισμός, ο εθνικισμός, ο ρατσισμός, η πατριαρχική α-

ντίδραση εναντίον της πολιτισμικής εξέλιξης» — εντέλει «η άρνηση όλων των 

ανθρωπιστικών κωδίκων της παγκοσμιοποιημένης κουλτούρας, οι οποίοι 

στοχεύουν αναντίρρητα στη δικαιοσύνη, την προοδευτικότητα και την κα-

λοσύνη», όπως γράφτηκε με την ευκαιρία των τελευταίων γεγονότων σε 

αθηναϊκή εφημερίδα από πασίγνωστο διανοούμενο, φυσικά “αριστερό” και 

μάλιστα θεωρούμενον ως “αντιεξουσιαστή”. 

Εν πάση περιπτώσει, όλα τα βέλη δείχναν τώρα προς το αρκουδοζεύγος. 

Είπα λοιπόν στη γιατρίνα να κανονιστεί μια σχετική συνέντευξη της Ερευνή-

τριας και των ενεχομένων, γιατρού και κυράς. Πήρα και τον Λε από το αυτί, 

ακολούθησε ξεπνοϊσμένος και ο Αρίστος, ανήσυχος για την τύχη τού… πώς 

να τον ονομάσω… θύματός του;… αδερφιού του;… 
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Απολογίες 
 

 

Το γαμημένο το προκείμενο 
 

Στο γραφείο του αστυνόμου κάθονταν ευθυτενείς και καλοπροαίρετοι ο για-

τρός και η κυρία, και οι δύο τους όμορφοι, καλοζωισμένοι, το απαύγασμα 

της μέσης ηλικίας που τόσο γοητεύει τα νιάτα, μάλιστα τα νιάτα τού σήμερα 

που έχουν τόσο στερηθεί τους γονείς. Δίπλα μου κάθισε αντιμέτωπος με τους 

γεννήτορές του ο Λε μου, ανήσυχος, ντροπαλός, μια σημειολογία της ενοχής 

μα και της άρνησης κάθε αιτήματος συγγνώμης, όπως σκέφτηκε φιλύποπτα 

η Ερευνήτρια. Πίσω από το γραφείο του καθόταν κι ο αστυνόμος, που είπε 

με κάπως αγγλοσαξονική φλεγματικότητα: 

«Είμαι υποχρεωμένος να παρευρίσκομαι, δεν είσαι δικηγόρος, νεαρή μου. 

Άσε που φυσικά έχω πληροφορηθεί την έρευνά σου κι έχω πολλή περιέργεια 

να ακούσω. Ή μιλάτε ενώπιόν μου ή του δίνεις. Κάνω μια σημαντική δουλειά 

εδώ, είμαι ο αιώνιος νόμος». 

Είπα στους κατηγορούμενους: 

«Δέχεστε να κουβεντιάσουμε μπρος στον κ. αστυνόμο; Ό,τι τέλος πάντων 

νομίζει πως εκπροσωπεί κι ό,τι θεωρεί πως αστυνομεύει;» 

«Δεχόοομαστε», αναφώνησε μελωδικά και ομοθυμαδόν το ζεύγος. Η για-

τρίνα μάλιστα πρόσθεσε δείχνοντας με ένα νεύμα τον αστυνόμο: «Κάθε Εθνική 

Αντίσταση χρειάζεται την ΟΠΛΑ της». 

Έπεσε μια μικρή αμηχανία με αυτά τα λόγια. Την είχα σκεφτεί πολύ τη 

συνάντηση, τι θα έλεγα, πώς θα εξέθετα την έκπληξη και την οργή μου. Είπα 

με απλότητα, κι άκουσα με κατάπληξη τη θλίψη στη φωνή μου: 

«Είσαστε καπιταλιστές». 

Το ζεύγος κοιτάχτηκε. Ο γιατρός δήλωσε με πολλή προσοχή, σαν για να 

μην με τρομάξει: 

«Δεν θα το ονόμαζα έτσι. Θα τολμούσα να πω ότι είμαστε μάλλον οι δια-

χειριστές των αντικειμενικών συμφερόντων ενός δυνάμει επαναστατικού, λαϊ-

κού σώματος». 

«Το υποκείμενο της επανάστασης, ο λαός, είναι αντικείμενο για την οικο-

νομία. Αυτό είναι μια μαρξιστική παραδοξότητα, αλλά η επανάσταση τι άλλο 

είναι εκτός από μια παραδοξότητα, μια ιστορική αλλοκοτιά; Επιπλέον, σκέ-

ψου ότι κανένας στρατός, αν θέλει να νικήσει, δεν πάει ποτέ σε πόλεμο χω-

ρίς επιμελητεία», πρόσθεσε πολύ σοβαρά η κυρά. 

«Σε κάθε πόλεμο, η επιμελητεία κλέβει και πλουτεί», παρενέβη επιμελώς 

άχρωμα ο αστυνόμος. 
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«Αποστόλη», αναφώνησε με κοπιωδώς συγκρατημένο ενθουσιασμό η κυρά. 

«Είσαι ένας προβοκάτορας! Πόσο χαίρομαι!» 

«Λάθος. Είμαι ο αιώνιος νόμος», είπε αγγελικά ο αστυνόμος». 

«Μα, Αποστόλη», παρενέβη ζωηρά ο γιατρός, «κι απευθύνομαι επίσης σε 

σας Ηρώ, σε επαναστατικές συνθήκες ο πλουτισμός της λαϊκής επιμελητείας 

δεν είναι προσωπικός. Είναι απλά μια παρακαταθήκη για τον πλουτισμό του 

λαού». 

Συνήλθα, μετά την ευτυχή παρέμβαση του αστυνόμου. Είπα: 

«Ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μαθαίνουμε όλοι, συγκεκριμένα 

η Ερευνήτρια, πως σας ανήκει όχι μόνο σχεδόν όλο το χωριό μας, ή πο-

λιτειούλα ή ό,τι είναι, μα και τα χωριά τριγύρω, και σχεδόν ολόκληρη η πε-

ριοχή. Επίσης, πως έχετε διεισδύσει οικονομικά σε όλη την περιφέρεια μα 

και στα απέναντι νησιά. Αυτό κατ’ αρχήν, γιατί υπάρχουν κι άλλα χειρότερα. 

Θα είμαι μεθοδική όμως καθώς οφείλω ως Ερευνήτρια. Και θα αρχίσω από 

τούτο: Πώς δικαιολογείτε την καπιταλιστική δράση σας, αντάξια των πιο α-

νελέητων εκμεταλλευτών του λαϊκού ιδρώτα;» 

«Σου το είπα, αγάπη μου», είπε στεναχωρημένα ο γιατρός στην κυρία. 

«Είχα προσπαθήσει δια μακρόν να σου το εξηγήσω ότι η δράση μας, ως προς 

τα εξωτερικά στοιχεία, θα φανεί όμοια με την καπιταλιστική. Κι ότι κάποτε 

θα κληθούμε να δώσουμε λόγο γι’ αυτή. Ότι θα την παθαίναμε όπως ο Μπου-

χάριν, ο Κάμενεφ και ο Ζηνόβιεφ στις δίκες της Μόσχας. Επίσης, ότι απέναντί 

μας δεν θα έχουμε τον αντεπαναστάτη και εγκληματία Ιωσήφ Βησσαριό-

νοβιτς, τον κοινώς επιλεγόμενο Στάλιν, μα το ίδιο το επαναστατικό υποκείμε-

νο, τον λαό». 

«Το έχουμε συμφωνήσει, αγόρι μου: Η θυσία για χάρη του λαού και της 

επανάστασης θα είναι το ανταποδοτικό τέλος που θα πληρώσουμε για την 

ταξική αδικία μες στην οποία ανδρώθηκες. — Η δικιά μου οικογένεια ήταν 

φτωχεμένη ήδη από τον Μεσοπόλεμο», απάντησε η κυρά. 

«Στο προκείμενο», είπε βήχοντας προειδοποιητικά ο κ. Αποστόλης. 

«Ηρώ, αστυνόμε, γιε μας, Αρίστο…» άρχισε θερμά ο γιατρός, μα τον διέ-

κοψα οργισμένη: 

«Τι αναφέρεστε σε αυτό το φασιστόμουτρο; Δεν φτάνει που πάει ν’ ανεβεί 

ακόμα και στο κρεβάτι μας;» 

«Άσ’ τον ρε Διαόλισσα να πάει στο γαμημένο το προκείμενο!» φώναξε ο 

αστυνόμος, κάνοντάς με κάπως βίαια να καταλάβω ότι είχε δίκιο. Το βού-

λωσα λοιπόν βράζοντας σε όλη την παράσταση του γιατρού και της τόσο γο-

ητευτικής πεθεράς μου, που θα ευχόμουν ολόψυχα να μην ήταν τόσο ωραία, 

τόσο επιθυμητή ακόμα και στα ανήλικα αγόρια, ακόμα και στα κορίτσια μας, 

μα να ήταν μορφολογικώς και ουσιαστικώς μια πεθερά ελληνικής κωμωδίας, 

κάπως σαν την αείμνηστη Σαπφώ Νοταρά. 
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Τι να κάνουμε 
 

Ο γιατρός: Λέγαμε πάντα: Τι να κάνουμε; Και, καταλαβαίνετε το υπονο-

ούμενο το σχετιζόμενο με τον Λένιν και το ομώνυμο έργο του. Ή ίσως και να 

μην το καταλαβαίνετε οι νεότεροι με την ελλειπή παιδεία σας. 

Αστυνόμος: Ούτε κι εγώ το κατάλαβα με την ελλειπή παιδεία μου. 

Ο γιατρός (κοκκινίζοντας): Συγγνώμη για τα λόγια μου αν σε πρόσβαλαν, 

αστυνόμε. Έχεις δίκιο. Εμείς που ξέραμε, είμαστε ένοχοι απέναντι στον λαό. 

Όλα αυτά τα συζητούσαμε, τότε. Προσπαθούσαμε, λοιπόν, να σκεφτούμε τι 

να κάνουμε. Είχαμε στα χέρια μας την Ιστορία, την ψυχολογία, τη φιλοσο-

φία, την πολιτική ανάλυση, το παρελθόν. Και την εμπειρία από τόσο αίμα, 

τόσους αγώνες. Και δεν κάναμε τίποτα… 

Η μαμά: Όλα αυτά, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία, την εμπειρία, τα χρη-

σιμοποιούν εναντίον του λαού οι εχθροί του. Όχι στη ζωτική ουσία τους, μα 

σαν μεταλλαγμένους βρικόλακες. Τα χρησιμοποιούσαν εναντίον μας μέσω 

των αναλύσεων των ίδιων των παιδιών μας, των γκόλντεν μπόις και γκέρλς, 

που τα κάνουν γενίτσαρους στα πανεπιστήμια, στις ΜΚΟ και στα Think Tank 

τους. 

Ο γιατρός: Ήμουν πολύ νέος και αθώος. Είχα το παρελθόν που ξέρετε, πρό-

γονοι, παππούς, πατέρας, μητέρα, παππούς του Αρίστου. Μόνο εγώ δεν είχα 

εαυτό, όλοι οι προηγούμενοι έφεραν μια στάμπα τραγωδίας και αίματος. 

Τούτη είναι που τους καθιστούσε διακριτά αν και αμφιλεγόμενα πρόσωπα. 

Μετά τη δικτατορία, το κίνημα πίστευε ότι επίκειται η επανάσταση. Χάρισα 

τα κτήματα των προγόνων μου σε αυτούς που ήταν οι φυσικοί ιδιοκτήτες 

τους. Μετά ταξίδεψα, τάχα για σπουδές κι άλλα τέτοια. 

Όταν επέστρεψα, δεν ήξερα τι να κάνω. Ο πλούτος υπήρχε, γεννούσε και 

ξαναγεννούσε, ακόμα κι αν είχα χαρίσει την περισσότερη γη. Ακίνητα εδώ 

και στην Αθήνα, επιχειρήσεις, ομόλογα και μετοχές. Άρχισα να σκορπώ το 

σωρευμένο κεφάλαιο, χρηματοδοτώντας κάποιες ένοπλες οργανώσεις που 

ήταν τότε σε άνθηση. Έλεγα, δεν θα μετάσχω στην ενοχή της τάξης μου. Τότε 

γνώρισα τη νυν γυναίκα μου και την ξαδέρφη της την Ελένη, τη μάνα του 

Αρίστου. 

Η μαμά: Αγαπούσαμε την ποίηση, γι’ αυτό ήμασταν πολύ πρακτικές. Δεν 

υπάρχει τίποτα πιο πρακτικό από την ποίηση. Τον συμμαζέψαμε πριν τα κά-

νει όλα ρημαδιό. Ήταν μεγαλύτερός μας μα γοητευτικότατος. Ήμασταν μια 

πολιτική ομάδα με κύρια ιδεολογική βάση τον έρωτα. 

Κοιτάξαμε όλοι σαν συνεννοημένοι τον Αρίστο που είχε ασπρίσει, τα πλατιά 

χείλια του είχαν σφιχτεί κι είχαν γίνει μια γραμμή. 

«Έπρεπε να το μάθετε κάποτε παιδιά μου», είπε στον Αρίστο και στον Λε-

ωνίδα η κυρά. Ο Αρίστος φαινόταν λες κι είχε πάθει συγκοπή, ο Λεωνίδας 

έσκυψε το πρόσωπο σχεδόν μέχρι τα γόνατά του. «Κάναμε έρωτα οι τρεις μας. 

Αστυνόμε, σε παρακαλώ, πες να φέρουν ένα ποτήρι νερό στα παλληκάρια· ή 
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μάλλον καλύτερα ένα τσίπουρο. Α! ίσως κάτι και για μας, κανένα σφηνάκι. 

Το χρειαζόμαστε, νομίζω». 

Κάτι μούγκρισε ο αστυνόμος προς τα έξω στα γραφεία, ακολούθησε λίγη 

ώρα σιωπής, αμηχανίας, κοιτάζαμε όλοι τον Αρίστο λοξά με την περιφε-

ρειακή όραση, όχι καταπρόσωπο, λιγάκι τον λυπήθηκα τότε, ήταν άσπρος σαν 

φρεσκοασβεστωμένος τοίχος και σαν ένας τοίχος να κυριαρχούσε επίσης μες 

στο βλέμμα του που δεν κοίταζε τίποτα, ήταν στραμμένο μέσα του. Ο Λε, πιο 

πονηρούλης, χαμογελούσε δήθεν περιφρονητικά. Η τόση του ελευθεριακότη-

τα δεν φτούρησε και πολύ μπρος στις παρτούζες των γονιών του με τη θεί-

τσα του. Ένιωθα ευχαρίστηση που τον έβλεπα έτσι ψιλοχαμένο. 

Εντέλει ήρθε μια νεαρή αστυφύλακας ψηλή και καλογυμνασμένη, αυστη-

ρό πρόσωπο δωρικό, που μας κοίταζε όλους με επιφύλαξη εκτός απ’ ότι τον 

αστυνόμο, μπρος στον οποίο δήλωνε θαυμασμό το κάθε τι πάνω της και αφι-

έρωση, για να μην πω και κρυφό έρωτα. Έφερε ευπειθώς ένα πλαστικό δοχείο 

τσίπουρο, σφηνοποτηράκια για όλους μας. Ο αστυνόμος της έδειξε να καθί-

σει δίπλα του σε έναν πάγκο, μάλλον για συμπαράσταση, χρειαζόταν κι αυτός ο 

καημένος κάτι οικείο του εν μέσω ημών των απόξενων. Κάτι σε στολή. 

Κάθισε εκείνη χωρίς ενθουσιασμό, κρατώντας στην αγκαλιά το δοχείο της, 

σωτήριο φετίχ. 

Εγώ δεν ήπια, φυσικά. Δεν θα με ξεγελούσαν αυτοί οι μοιραίοι. Ο Λε 

δίπλα μου σιάζοντας τη καρέ και ελαφρώς σγουρή φράτζα του, έριχνε λοξά 

ανησυχασμένα βλέμματα στον Αρίστο, σιωπηλός εννόησα ξάφνου τότε πως 

ήταν από την αρχή αυτός ο πάντα λαλίστατος. Ζήλευα τόσο Θε μου τις μα-

τιές, τη φροντίδα. Λε. Σάρκα και αίμα ιδιοκτησία μου που δίνεσαι από παιδί 

στους εχθρούς μας. Αρλεκίνε μηδενιστή. 

Ο γιατρός: Τα κορίτσια με συμμάζεψαν. Μου εξήγησαν ότι αυτός ο πλούτος 

δεν ήταν δικός μου για να τον σκορπώ έτσι. Ήταν ο πλούτος των ανθρώπων 

μας, αυτών που τους έτρωγαν ζωντανούς τόσους αιώνες οι Παλαιοί. Μου δί-

δαξαν την ποίηση και τον ελευθεριακό σοσιαλισμό, ενώ μέχρι τότε ήμουν 

ένας μάλλον παλαιότροπος κομμουνιστής σαν τον πατέρα μου. 

[Στον Αρίστο:] Πρέπει να τα μάθεις, γλυκό μου παιδί. Αρχίσαμε τα ταξίδια 

στο εξωτερικό μαζί κι οι τρεις μας, ναι, ερχόταν και η μητέρα σου. Ξέρεις 

πόσο καλά Γαλλικά κι Αγγλικά μιλάει; Όχι. Είχα σπουδάσει για χρόνια έξω, 

βέβαια, μα δεν ήξερα άλλο από τις σπουδές μου και το τουρισμό ενός νέου 

με λεφτά. Τότε γνώρισαμε κι οι τρεις μας τους ανθρώπους που πολεμούσαν, 

που αντιστέκονταν. Τώρα οι περισσότεροι είναι νεκροί ή ακόμα χειρότερα 

νικημένοι, μα τον καιρό εκείνο πιστεύαμε ακόμα ότι η επανάσταση έρχεται. 

Η μαμά: Πόσα λάθη κάναμε. Με το μυαλό μας, με τις ιδέες μας, γιατί νο-

μίζω ότι τα σώματά μας έκαναν το σωστό. Ο έρωτας είναι πάντα το σωστό. 

Οι καλύτεροι σύντροφοι απ’ όλο τον κόσμο ήταν ενθουσιασμένοι: Ένας ελευ-

θεριακός γόνος τσιφλικά — φεουδάρχης στη γλώσσα τους· μια φρικιαστική 

ιστορία της ευρωπαϊκής Κατοχής και της Αντίστασης· μια τραγική φιλία. Αλη-

θινή αρχαία Τραγωδία — όλα τα στοιχεία παρόντα. Ήταν λάτρεις της αρχαίας 
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Ελλάδας όπως όλοι οι αληθινοί επαναστάτες, φυσικά, όχι οι ρουφιάνοι. Μας 

πίεζαν να φτιάξουμε τον Συνεταιρισμό, τον ελευθεριακό Συνεταιρισμό, σύντρο-

φοι έκαναν ολοένα λεπτομερείς προτάσεις. 

Ο γιατρός: Δεν μου ’ρχόταν καλά. Εκείνοι ήταν σοφοί, τόσο μες στην 

καρδιά του προβλήματος, μα δεν ήξεραν τον λαό. Κανέναν λαό για να λέμε 

την αλήθεια, μα το πιο πολύ δεν ήξεραν τον ελληνικό λαό. Δεν είχαμε πια 

καμιά ορθοπολιτική αυταπάτη, γνωρίζαμε ότι ο λαός ο ελληνικός δεν χωράει 

στις ευρωπαϊκές κατηγοριοποιήσεις, ούτε καν στις ανατολικές ή βαλκανικές. 

Φταίει η Ιστορία, η ελληνική Ιστορία. Τον ξέραμε εμείς καλά αυτό τον λαό, 

τον «καλό και δυστυχισμένο» όπως τον λέει ο Σολωμός, γιατί εμείς ήμασταν 

μες στην καρδιά του. Ο ελευθεριακός Συνεταιρισμος θα διαλυόταν μες σε μια 

πενταετία, έτσι πιστεύαμε κι έτσι θα γινόταν — αφού και τώρα με το ζόρι 

κρατούμε τον απλό, τον κανονικό. 

Τότε η μάνα σου, Αρίστο… είχαμε κάνει έρωτα εκείνη τη βραδιά οι τρεις 

μας σαν άγγελοι, ήμασταν νέοι, ωραίοι και ευτυχισμένοι, η μαμά σου Αρίστο, 

έριξε την ιδέα. 

Η μαμά: Η Ελένη είναι πρώτη ξαδέρφη μου. Πόσο αγαπιόμασταν! Είσαστε 

μεγάλα παιδιά, είναι μεγάλες οι ώρες, πρέπει να τα μάθετε όλα. Αυτή είναι η 

ζωή μας, αυτή είναι η ζωή σας. 

Ο Αρίστος ήταν σοβαρός. Σηκώθηκε, έβγαλε το πτυσσόμενο στιλέτο από 

τη ζώνη, όλοι ξέραμε ότι το κουβαλάει πάντα από μικρούλης, πάτησε το ελα-

τήριο, τινάχτηκε η λάμα. Κανείς δεν κινήθηκε, ούτε ο αστυνόμος. Περπάτησε 

ίσια ως τον Λε, έπεσε στα πόδια του, τον αγκάλιασε, του έβαλε στο χέρι το 

μαχαίρι, το κατηύθυνε με το ζόρι στον ίδιο τον λαιμό του, όπως είχε βάλει κι 

ο παππούς του στα χέρια του Λε το τουφέκι, και είχε κατευθύνει την κάννη 

του στο στήθος του.  Ο κ. Αποστόλης αναστέναξε υψώνοντας το βλέμμα ως 

υπομένων άγιος στο ταβάνι και ήπιε μονορούφι το υπόλοιπο ρακί του, είχε 

ήδη συγκρατήσει με το χέρι τη νεαρή μπατσίνα που ήθελε να παρέμβει. 

Δεν τις αντέχω αυτές τις αντρικές τελετές με τα όπλα, τα μαχαίρια, τα 

σύμβολα, τις προεκτάσεις του Είναι των αρσενικών, αισθανόμουν τόσο 

κουρασμένη από τη μάχη της συνείδησης του Λε, του Αρίστου, της δικής μου, 

εναντίον της πρωτόγονης φύσης όλων μας, κι έτσι δεν κουνήθηκα, κοίταζα 

μόνο το γελοίο δρώμενο.  

«Λε», είπε ο Αρίστος, «συγγνώμη, συγγνώμη». 

Τίναξε τη φράντζα του ο Λε σοβαρός, Αρλεκίνος που η σοβαρότητα ήταν 

ο ρόλος του στη σκηνή, σάρκα και αίμα βασανισμένα από την Ιστορία και 

τους εκτελεστές της. 

«Δεν μπορώ να σε συγχωρήσω για όσα μου έκανες Αρίστο, αγαπημένε 

μου φίλε», είπε ο Λε. «Ούτε κι εσύ πρέπει να μου ζητάς συγγνώμη. Μπο-

ρούμε μόνο να αγαπιόμαστε για πάντα». Του πήρε το μαχαίρι, το δίπλωσε, 

το έβαλε στην τσέπη του, και κράτησε έτσι πεσμένον στα πόδια του τον 

Αρίστο, με τη φάτσα σκυμμένη, εκείνη τη φάτσα και εκείνη την ψυχή που με 

είχαν κάνει να μισήσω την αρρενωπότητα. Είπα: 
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«Έχει βέβαια σημασία η υποκειμενικότητα. Έχουν σημασία τα πάθη. Αλ-

λά, γιατρέ, η ευτυχία του παρελθόντος σας δεν επιτρέπεται να καθορίσει τη 

ζωή μας». 

Κάτι μάλλον έντονο πήγε να πει η κυρά, μα ο γιατρός σήκωσε το χέρι και 

τη σταμάτησε: 

«Έχεις δίκιο, Ηρώ. Παιδιά μου, είσαστε το άνθος της γενιάς σας, δικαστές 

μα και συνήγοροί μας. Γλυκιά μου», απευθύνθηκε στη σύζυγό του, «τα είχα-

με συμφωνήσει αυτά. Είχαμε πει: Η θυσία. Τον πατέρα μου τον έσφαξαν, ο 

παππούς του Αρίστου φόρεσε τον χιτώνα της προδοσίας, η Ελένη αναγκά-

στηκε να παντρευτεί τον γιο του δωσίλογου και να αυτοακυρωθεί. Όλοι μας 

συνιστώσες μιας κοινής καταδίκης». 

«Επί του προκειμένου», έκανε κάπως σαν ξύλινα ο αστυνόμος, τείνοντας 

το ποτηράκι του στην αστυφύλακα να του ξαναβάλει τσίπουρο, πράγμα που 

εκείνη βιάστηκε να κάνει με πίστη και λατρεία πολεμιστή προς τον αρχηγό. 

«Το προκείμενο», είπε ο γιατρός. «Πάντα το προκείμενο, όπως τότε στις 

συνελεύσεις, που επικρατούσε χάος. Το προκείμενο είναι ότι δεν φτιάξαμε 

τον Συνεταιρισμό. Λεφτά υπήρχαν πολλά για τα τότε δεδομένα. Διαβρώσαμε 

τα πάντα». 

 

 

Για να μην είσαι μόνος 
 

«Τότε ήταν που η Ελένη ωθήθηκε από το σόι της να παντρευτεί τον γιο 

του γέρου και μας παράτησε», συνεχίζει ο γιατρός. «Ο πατέρας σου, Αρίστο, 

είναι καλός άνθρωπος. Είναι τίμιος και δουλευτής. Άλλο αν κατέδιδε πι-

τσιρικάς, στην εποχή της δικτατορίας· είμαστε παιδιά κι εγγόνια των Παλαιών, 

και αυτό μας καθορίζει όλους. Οι πάντες είμαστε κρίκοι στην αλυσίδα μιας 

αδιάσπαστης συνέχειας από τους προϊστορικούς καιρούς. Κατέδιδε γιατί πί-

στευε ότι αυτή είναι η κληρονομιά του, όπως εγώ νόμιζα ότι κληρονομιά μου 

είναι τα ανορθολογικά παραμύθια της Αριστεράς». 

«Μη λες ανορθολογικά τα παραμύθια της Αριστεράς», παρεμβαίνει η κυρά. 

«Όλα τα παραμύθια του λαού είναι ποιητικά και γι’ αυτό δημιουργικά». 

«Η Ελένη μάς εγκατέλειψε. Οι δυο μας συνεχίσαμε», ολοκλήρωσε ο για-

τρός. Η σύζυγός του προσέθεσε έντονα: 

«Της έλεγα είναι γελοίο, ηλίθιο να υποκύψει σ’ αυτά τα προϊστορικά. Να 

φύγουμε οι δυο μας για λίγο στην Αθήνα, στο εξωτερικό. Απαντούσε πως 

έχει χρέος, πως ο χώρος, ο καιρός, η ποίηση». 

 «Ο χώρος, ο καιρός, η ποίηση κάτω από συγκεκριμένους όρους είναι 

επίσης συνιστώσες της κοινής καταδίκης. Αλλά και κάθε ελευθερίας», λέει ο 

πατέρας του Λε. «Και τότε εμφανιστήκατε εσείς στο προσκήνιο, παιδιά μου». 

«Δεν θέλαμε παιδιά…» αρχίζει η κυρά μα διακόπτεται από τον άντρα της: 

«Μην το λες έτσι στα αγόρια. Μη σκεφτείτε ούτε στιγμή ότι δεν σας θέ-

λαμε. Μόνο που να, οι τρεις μας είχαμε συμφωνήσει να μην κάνουμε παιδιά, 
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ώστε να σταματήσει το γαϊτανάκι της Ιστορίας μας. Είχαμε μεγαλώσει μπλε-

γμένοι σ’ αυτό το γαϊτανάκι — θέλαμε επιτέλους να χορέψουμε άλλους χο-

ρούς. Δεν θέλαμε συνεχιστές της δικιάς μας σάρκας, αλλά να βοηθήσουμε τα 

παιδιά των άλλων να ζήσουν ελεύθερα. Τότε γεννήθηκες εσύ, Αρίστο μου… 

Κι η μητέρα σου άλλαξε γνώμη για μας και το κοινό μας έργο. Μετά από 

χρόνια έκανε και τις αδελφούλες σου». 

«Δεν είναι ότι άλλαξε γνώμη», πετάγεται η κυρία με κάποια σκληρότητα 

στη φωνή. «Είναι ότι ήθελε μια παρηγοριά μες στη βία. Είσαι η παρηγοριά 

της, Αρίστο». 

Ο Αρίστος δεν λέει τίποτε, δεν φαίνεται να σκέφτεται τίποτε. Άδειο πρό-

σωπο. Ο γιατρός συνεχίζει: 

«Μόλις προχώρησε η εγκυμοσύνη της αποφασίσαμε κι εμείς να κάνουμε 

ένα παιδί. Για να μη μείνεις μόνος σου, Αρίστο, αγόρι μου». 

«Ναι, παιδί μου, για να μην τα σηκώσεις όλα μόνος. Θέλαμε κορίτσι. Βγή-

κες εσύ, Λεωνίδα». 

«Ωραία, πολύ ωραία. Καταλαβαίνω επιτέλους τι είμαι. Κι επιπλέον δεν με 

θέλατε ούτε καν αγόρι», λέει ψύχραιμα ο Λε. «Φτιάχτηκα μόνο και μόνο για 

να παίζει ο Αρίστος. Δικαίως λοιπόν με είχε για αρκουδάκι και κλοτσο-

σκούφι. Τώρα εξηγούνται όλα». 

«Μη γίνεσαι άδικος, Λεωνίδα», λέει η μαμά. «Δεν φαντάζεσαι πόσο σε α-

γαπάμε. Όμως…». 

«Πώς!» λέει με φλέγμα ο Λε. «Καταλαβαίνω πια τα πάντα. Ευτυχώς που 

μιλήσατε, επιτέλους. Ήθελε ένα παιχνίδι για παρηγοριά η θεία μου — κι εγώ 

είμαι το παιχνίδι του παιχνιδιού της». 

«Λεωνίδα…» αρχίζει βαριά ο Αρίστος, αλλά ο γιατρός τον διακόπτει βια-

στικά: 

«Λεωνίδα, έχεις δίκιο να μας κατηγορείς. Ό,τι κι αν πείτε κι δυο σας για 

μας, έχετε δίκιο. Όμως, μην σκεφτήτε ούτε στιγμή ότι δεν σας αγαπάμε, σας 

ικετεύω. Απλά, υποταχτήκαμε κι εμείς. Μάλιστα τη στιγμή που νομίζαμε ότι 

βρισκόμασταν μες στην καρδιά της ελευθερίας».  

 

 

Πώς να δολοφονήσετε τον μισό πληθυσμό της Γης 
 

Η μαμά: Η Ελένη υποτάχτηκε. Κι εμείς υποταχτήκαμε με τον τρόπο μας. 

Όλα αυτά που πετύχαμε, έχουν μεγάλο ψυχικό κόστος. Φτιάξαμε μια ολό-

κληρη οικονομία. 

Ερευνήτρια: Έναν επαρχιακό μικροκαπιταλισμό. 

Η μαμά: Όχι. Φτιάξαμε τη βάση για μια ελευθεριακή οικονομία. Πού νομί-

ζεις ότι οφείλεται η ανάπτυξη της πόλης μας; Γιατί πιστεύετε ότι δεν έφευγαν 

οι νέοι από την περιοχή μας, όπως έκαναν τρέχοντας από παντού στην Ελ-

λάδα; Δίναμε σχεδόν διπλά μεροκάματα. Προσέχαμε πολύ τους νέους, όχι 

μόνο τους σπουδαγμένους, μα και τους πάντες, εργατόπουλα, αγροτάκια, 
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τεχνίτες, υπαλλήλους. Θέλαμε να τους δείξουμε ότι το να ’σαι 20 χρονώ και 

αγρότης ή ζωοτρόφος δεν είναι μειωτικό, δεν είναι καταστροφικό για τη ζωή 

σου, θα ζήσεις όμορφα και πλούσια — πλούτος της καθημερινής ζωής, των 

εμπειριών και της οικονομίας, αυτό θέλαμε να τους διδάξουμε. Όσοι είχαν 

ορμή και φιλοδοξίες, γίνονταν υπεύθυνοι κατά τόπους, επαγγέλματα και 

τομείς, τους προσφεραμε μετοχές. Ενεργούσαν όχι πια για λογαριασμό μας, 

μα για την αυτοανάπτυξή τους. Εφεύρισκαν νέες λύσεις στα προβλήματα 

κάθε δουλειάς, έθεταν τη δημιουργικότητά τους στην υπηρεσία του λαού ενώ 

συγχρόνως αγωνίζονταν για το συμφέρον τους. 

Ο γιατρός: Αγωνίζονταν μέσω του συμφέροντός τους για το κοινό καλό. 

Καθε επιτυχία τους, παρήγαγε χρήμα για τον λαό σε όλες τις δουλειές στις 

οποίες εμπλεκόμασταν. Κι όλα τα χρήματα τα ξαναρίχναμε στον τόπο αντί να 

τα σωριάζουμε στην Ελβετία. Επενδύαμε όλα τα κέρδη μας σε ζωτικές επιχει-

ρήσεις, στην πραγματική οικονομία, όχι τη φαντασματική του καπιταλισμού. 

Αστυνόμος: Μήπως φαντασιακή; 

Ο γιατρός: Φαντασιακή είναι η δική μας οικονομία, επειδή αποβλέπει στο 

να εγκαθιδρύσει ως πραγματικότητα μια ορθολογικά επεξεργασμένη ποιητι-

κή φαντασία. Του καπιταλισμού η οικονομία είναι φαντασματική, ένας κόσμος 

μεταφορικά και κυριολεκτικά φαντασμάτων και βρικολάκων. 

Η μαμά: Αυτό άλλωστε ήταν και το μυστικό της επιτυχίας μας. Οι κα-

πιταλιστές σωρεύουν αριθμούς στις τράπεζες, δισεκατομμυρία αριθμούς που 

συμβολίζουν το εκπνευματωμένο χρήμα και στην πραγματικότητα δεν αντι-

στοιχούν παρά σε στάχτη. Ακόμα και τα ακίνητά τους, η ιδιοκτησία των εται-

ρειών τους που τείνει σε όλο τον πλανήτη να γίνει η μόνη ιδιοκτησία γαιών, 

κτηρίων, πραγμάτων, κι αυτή δεν υφίσταται αντικειμενικά παρά μόνο μέσω 

μιας φαντασματικής μετουσίωσης στον οικονομικό κυβερνοχώρο. 

Ο γιατρός: Ο καπιταλισμός σωρεύει διαρκώς κεφάλαιο ενάντια στην ίδια 

την ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής, ακόμα και ενάντια στον ίδιο τον 

εαυτό του. Η οικονομική του δράση, αναγκασμένη από τη φύση του να αντι-

μάχεται τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, δημιουργεί ένα μεταφυ-

σικό Αλλού, όπου τίποτα δεν είναι πραγματικό. Παράγει οικονομική ανάπτυξη 

τερατώδη αλλά άχρηστη, το ουσιώδες χάνεται μέσα στην παραγωγή βλαβε-

ρών και άχρηστων σκουπιδιών. Είναι μόνο ένας καρκίνος που σκοτώνει το 

σώμα των κοινωνιών, ένα καρκινικά αυτοαναπαραγόμενο κύτταρο του Τί-

ποτα που συνεχώς διευρύνεται τείνοντας να καταβροχθίσει τα πάντα, που 

κάνει όλο και πιο αδύναμη τη ζωή στον πλανήτη, όλο πιο βασανιστική την 

ύπαρξη του ανθρώπινου είδους. 

Η μαμά: Ο μόνος πραγματικός θεωρητικός του καπιταλισμού δεν είναι 

ούτε ο Κέινς ούτε οι παλιότεροι. Είναι εκείνος ο εγκληματίας παπάς, ο Ρό-

μπερτ Μάλθους. Με απλά λόγια, σύμφωνα με τη θεωρία του, δεν πρέπει να 

επιβιώνουν οι φτωχοί, άμα δεν χρησιμεύουν στους πλούσιους, γιατί αυτή 

είναι η θέληση του Θεού, ο ίδιος ο Θεός επέλεξε άλλοι να είναι φτωχοί κι 

άλλοι πλούσιοι, άλλοι ελεύθεροι άλλοι δούλοι — και οι δούλοι πρέπει να 
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παραμείνουν σκλαβωμένοι, γιατί αυτό απαιτεί η υγεία της κοινωνικής δομής. 

Άλλωστε τα ίδια έλεγαν πάντα ο χριστιανισμός κι οι άλλες θρησκείες, η 

καθεμιά με τον τρόπο τους, ο μουσουλμανισμός, η εβραϊκή θρησκεία, ο βου-

δισμός — κάθε ολοκληρωτισμός έχει μεταφυσική, θρησκευτική βάση, μόνο η 

δημοκρατία, η εξουσία του λαού, βασίζεται στον ορθό Λόγο. Με σύγχρονους 

όρους, ο μισός περίπου ή και τα δύο τρίτα από τον πληθυσμό του πλανήτη 

δεν χρειάζεται, είναι βάρος, άχρηστος. 

Ο αστυνόμος: Μήπως είναι λιγάκι υπερβολικά όλα αυτά; Μήπως δεν λέει 

έτσι αυτός ο τύπος; 

Ο γιατρός: Όχι. Αυτά ακριβώς γράφει ο Μάλθους, μπορείς να δεις τα 

έργα του τζάμπα στο διαδίκτυο — οι κεφαλαιοκράτες προσφέρουν πάντα 

τζάμπα ό,τι μπορεί να διαστρέψει το μυαλό του κοσμάκη. Ήταν ο μόνος α-

ληθινός πατέρας του καπιταλισμού και των παραφυάδων του, δηλαδή του 

ναζισμού και κάθε είδους φασισμού. Γιατί ο ναζισμός και όλοι οι φασισμοί 

είναι παραφυάδες του άκρου μαλθουσιανισμού, κι αυτό το κρύβουν οι θεω-

ρητικοί του καπιταλισμού. Ο Ρόζεμπεργκ, ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ βασίστη-

καν στις μαλθουσιανές θεωρίες. 

Ο γιατρός: Η λογική της αποικιοκρατικής Αγγλίας, όπως την εξέφραζε 

«φιλοσοφικά» και οικονομολογικά ο Μάλθους, ήταν: Χρειάζεται στην οικονο-

μία μας ο λαός του τάδε τόπου που τον κατακτήσαμε; Αν όχι, πρέπει να 

εξαφανιστεί, να πάνε άποικοί μας εκεί ή δούλοι, ώστε να γίνει ο τόπος τους 

αποκλειστικά δικός μας και να κινηθεί η παραγωγή όπως τη θέλουμε. Και με 

αυτή τη «λογική» σκέψη οι Άγγλοι κι οι άλλοι μεγάλοι αποικιοκράτες εξαφά-

νισαν ολόκληρους λαούς. 

Η μαμά: Αυτό γίνεται και σήμερα με άλλους τρόπους. Και οι ίδιοι μαλ-

θουσιανοί νεοφιλελέδες καθηγητάδες από την Αγγλία και την Αμερική έρχονται 

στις βασανισμένες από την παλιά και τη σύγχρονη αποικιοκρατία χώρες για 

να δικαιολογήσουν την άλλοτε καταστροφή, τις γενοκτονίες, και να διαδώ-

σουν την ανάγκη μιας νέας, και τούτο το λένε «αποαποικιοποίηση», το ακρι-

βώς αντίθετο από ό,τι είναι. Με τη συνεργασία των ντόπιων δωσίλογων νε-

οφιλελεύθερων φασιστών, που για την περίπτωση αυτοβαφτίζονται «αντιε-

θνικιστές» και αντιρατσιστές» και παρασύρουν έτσι τους ανεγκέφαλους δη-

μοκρατικούς κι αριστερούς, προσπαθούν να φυτέψουν στους λαούς την ενοχή 

ότι αντιστέκονται, ότι δεν θέλουν να γίνουν παγκοσμιοποιημένοι αγγλόφωνοι 

σκλάβοι δίχως πολιτισμό δικό τους, δίχως τη γλώσσα τους, δίχως δική τους 

παράδοση. Δίχως δική τους Ιστορία και ζωή άλλη από εκείνη που προσπαθεί 

να τους επιβάλει ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός. Οι κήρυκες της νέας 

αποικιοκρατίας, δηλαδή, το μεταφασιστικό καθηγηταριό της ψευτο-«αποα-

ποικιοποίησης», διδάσκουν τους λαούς να μεταβληθούν σε ένα αγγλόφωνο 

αντίγραφο αγγλοαμερικάνικης επαρχίας. 

Ο γιατρός: Μάλιστα τώρα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, τη ρομπο-

τοποίηση των μηχανών, δεν απαιτούνται πολλοί εργαζόμενοι, τεχνικοί και α-

νώτερο υπαλληλικό ή επιστημονικό προσωπικό για να κινηθεί η καπιταλιστική 
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παραγωγή. Γυναίκες, άνδρες, παιδάκια, πρέπει να ψοφήσουν σαν τα σκυλιά 

στους δρόμους για να ζήσει υπέροχα το 3% του παγκόσμιου πληθυσμού, οι 

εκλεκτοί του Θεού — άντε, και ακόμα ένα 20% υπαλλήλων τους, μεσαίων και 

επιζώντων. Τους άλλους, ώσπου να ψοφήσουν, μπορεί κανείς να τους χρη-

σιμοποιεί όπως θέλει εργασιακά, υλικά, σεξουαλικά. Είναι σκλάβοι, φτηνοί 

και εύκολα αντικαταστάσιμοι, ακόμα κι αν έχουν ένα κατάστημα, μια μικρή 

επιχείρηση που τη χρωστάνε στις τράπεζες και στους μεγαλοκαρχαρίες. 

Ο αστυνόμος: Δεν μας τα λένε αυτά στα σχολεία. 

Ο γιατρός: Όχι βέβαια. Ούτε οι σύγχρονοι αριστεροί τα λένε, αυτοί δα κι 

αν ζουν σε έναν επίσης φαντασματικό κόσμο. Το μόνο που ξέρουν είναι να 

γεμίζουν τα αμφιθέατρα στις διδασκαλίες των νεοφιλελεύθερων κηρύκων 

της νεοαποικιοκρατίας που αυτοαναβαθμίζονται γελοία ως «διανοητές της 

αποαποικιοποίησης», και να ενστερνίζονται τις μαλθουσιανές θεωρίες τους! 

Η μαμά: Τα είπε προκαταβολικά ο Λένιν, και περί των τεχνασμάτων του 

καπιταλισμού και περί των κόλπων της αποικιοκρατίας κατά των εθνικών 

κρατών. Έγραψε κάμποσα κείμενα περί του λεγόμενου τότε «εθνικού ζητή-

ματος», για την επιβίωση ή όχι των λαών μάλιστα των μικρών, των γλωσσών 

τους και των πολιτισμών τους. Αλλά τα είπε αποσπασματικά γιατί η πολιτική 

του φιλοσοφία ήταν μαχόμενη εν μέσω της επανάστασης, δεν ήταν γραφείου, 

δεν είχε καιρό να συστηματοποιήσει τις θεωρίες του. Αυτό το λέω εγώ που 

δεν πίστεψα ποτέ ιδιαίτερα στις θεωρίες του Λένιν. Μα σε τούτα είχε δίκιο. 

Ο αστυνόμος: Έχω διαβάσει κι εγώ λίγο Λένιν — όχι πολύ. Απλός και 

παρκαρισμένος μες στην πραγματικότητα... 

Η μαμά: Αποστόλη! Αναδεικνύεσαι σε όλο πιο ενδιαφέροντα προβοκάτορα! 

Ο αστυνόμος: Εμ! δεν έκατσες ποτέ να πιούμε έναν καφέ! 

Ο γιατρός: Το πιο ωραίο είναι ότι όσο αναπτύσσεται καρκινικά ο καπι-

ταλισμός, τόσο καταβροχθίζονται από τους υπερπλούσιους οι μεσαίες τάξεις 

και τόσο αυξάνονται οι φτωχοί. Άρα, γίνονται όλο περισσότεροι εκείνοι που 

πρέπει να εξολοθρευτούν. Το τελικό ζήτημα, η ναζιστική Τελική Λύση του 

καπιταλισμού, είναι το πώς να εξοντωθεί ο μισός πληθυσμός του πλανήτη αργά 

με την πείνα και την υποβάθμιση ή γρήγορα με ακατανόητης χρησιμότητας 

πολέμους και θρησκευτικές, εθνοτικές ή κάθε είδους συγκρούσεις, με βλα-

βερά φάρμακα, με τροφές δολοφονικές που παράγονται μόνο για κοινούς ή 

μεσαίους ανθρώπους. Οπότε, και ξεφορτώνεσαι τους ανθρώπους και κερδί-

ζεις λεφτά, όλο περισσότερα φαντασματικά μηδενικά. Κι όλα αυτά παρέχουν 

στις μεγαλοεταιρείες ολόκληρες χώρες ως ιδιοκτησία. 

Η μαμά: Οι αστικοδημοκρατικές θεωρίες του Άνταμ Σμιθ, του Μπένθαμ και 

του Ρικάρντο δεν εφαρμόστηκαν ποτέ πλήρως από τον καπιταλισμό. Μόνο 

που χρησίμεψαν ως τη δεκαετία του 1960 για προκάλυμμα της πλήρους ε-

φαρμογής του μαλθουσιανισμού. — Επιβραδύνοντας ομολογουμένως τις εξε-

λίξεις αρκετά και απαλύνοντας κατά χώρες κι εποχές τις συνέπειές του: Αυτή 

ήταν η περίφημη «αστική Δημοκρατία», απλά ένα σταδιο πριν από τον μαλ-

θουσιανικό εφιάλτη. Ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και στην Αγγλία, ο μαλθουσιανισμός 
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είναι η μόνη οικονομικο-πολιτική θεωρία που διδάσκεται με διάφορα προσω-

πεία του νεοφιλελευθερισμού στα πανεπιστήμια. Τώρα πια και στη Γερμανία 

και στις δορυφόρους-νεοαποικίες της, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Τον 

διαλαλούν με κάθε τρόπο ακαδημαϊκοί κάθε επιστήμης, ο κινηματογράφος, η 

Τέχνη, πνευματικοί άνθρωποι και οποιοσδήποτε επιτρέπεται να αρθρώνει 

δημόσιο λόγο. 

Εφαρμόστηκε άλλωστε πιστά στις ΗΠΑ από την εποχή του μεγάλου οικο-

νομικού κραχ το 1930, που ο ίδιος ο καπιταλισμός το προκάλεσε για να σκλα-

βοποιήσει τις μεσαίες τάξεις. Και που δεν ήταν “κρίση της κεφαλαιοκρατίας 

λόγω των εσωτερικών αντιθέσεών της”, όπως παρανοϊκά ισχυρίζονται ακόμα 

αρκετοί αριστεροί, αλλά τέχνασμά της για να καταβροχθίσει τη μικρή και 

μεσαία ιδιωτική περιουσία. Ακριβώς, ό,τι κάνει σήμερα στην Ευρώπη και 

παγκόσμια. 

Ο γιατρός: Στις μέρες μας, η παγκοσμιοποίηση του καπιταλισμού, η ψη-

φιοποίηση οικονομίας και ψυχών, μα και η έλλειψη επαναστατικών ιδεο-

λογιών έδωσε πια την ευκαιρία να εφαρμοστεί πλανητικά τούτη η θεωρία σε 

γιγάντια κλίμακα — φανερά, χωρίς το απαλυντικό προσωπείο της αστικής 

Δημοκρατίας. Τη σύγχρονη εφαρμογή των θεωριών του Μάλθους, τη δολο-

φονία μέρους του πληθυσμού του πλανήτη και τη δουλοποίηση σχεδόν όλων 

των άλλων, τη λένε οι οικονομολόγοι της παγκοσμιοποίησης «απαλλαγή της 

οικονομίας από εξωοικονομικούς παράγοντες». Κάποιοι νομπελίστες των 

Οικονομικών γίνονται πιο σαφείς: Λένε δημόσια, χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή, 

ότι η οικονομία πρέπει να απαλλαγεί από την «ηθική». Ότι η ενασχόληση με 

το αν θα πεινούν και θα πεθάνουν οι περισσότεροι κάτοικοι της Ν. Αμερικής, 

όλοι οι μαύροι της Αφρικής ή όλοι οι Έλληνες, είναι απλά μια ηθική «αφήγη-

ση» ανάμεσα στις πολλές ισότιμες και διαφορετικές, που δεν έχει θέση στην 

οικονομική ανάλυση. 

Ο αστυνόμος: Πώς λες ότι δεν υπάρχουν επαναστατικά κινήματα; Κι όλοι 

αυτοί οι αντιεξουσιαστές κ.λπ.; 

Η μαμά: Ο αντιεξουσιασμός, όπως κι αντιεθνικισμός κι ο αντιρατσισμός, 

είναι απλές συνιστώσες ενός επαναστατικού κινήματος. Όταν γίνονται κύριο 

μέλημα κι αποκρύπτεται ο εχθρός, που είναι το κεφάλαιο, τότε λειτουργούν 

προστατευτικά για τον καπιταλισμό, γίνονται η ασπίδα του. 

Ο γιατρός: Μέχρι να επινοήσει η ανθρώπινη σκέψη κάτι καλύτερο, κάθε 

επαναστατικό κίνημα μπορεί να έχει κύριο σκοπό την ελευθερία, την αληθινή 

δημοκρατία και τον όποιο λειτουργικό σοσιαλισμό, όπως τα δίδαξαν ο Σόλων 

και ο Κλεισθένης, ο Διαφωτισμός, η Γαλλική και η Ρώσικη Επανάσταση. Το 

να γίνουν αυτοσκοπός ο αντιεξουσιασμός κι ο αντιρατσισμός είναι σαν να 

πλέκει κανείς χρήσιμες κι ωραίες κάλτσες, κι αντί για τα πόδια να τις φοράει 

στο κεφάλι του. 

Η μαμά: Έτσι είναι που η Αριστερά και ο αριστεροαναρχικός χώρος δια-

φθείρεται από τον μεταφασιστικό νεοφιλελευθερισμό, για τον οποίο η αγγλο-

σαξονική μεταλλαγή όλων των μικρών εθνικών κρατών είναι Ευαγγέλιο. Κι 
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έτσι βλέπουμε τα δουλάκια των νεοφιλελέδων να φωνάζουν στους δρόμους 

«Να πεθάνουν οι Έλληνες», να εξαφανιστούν για χάρη των μεταναστών, λες 

κι οι μετανάστες δεν προέρχονται επίσης από έθνη με ιστορία, γλώσσα και 

εθνικούς πολιτισμούς, και δεν θα προτιμούσαν κι οι ίδιοι να μείνουν στις 

πατρίδες τους, άμα δεν τους δολοφονούσαν και δεν τους ξεσπίτωναν τα α-

φεντικά των εθελόδουλων κηρύκων, οι καπιτάλιστες με τους συμφέροντες 

πολέμους τους.  

Ερευνήτρια: Εντάξει όλα αυτά. Τους συμπατριώτες μας όμως κι εσείς τους 

κρατήσατε όλους χαμηλά, πολλούς κοντά στο όριο της φτώχιας. Ακόμα και 

την οικογένεια της κυρίας Ελένης. 

Η μαμά: Δεν είναι φτώχια, είναι λιτότητα. Η λιτότητα χαλυβδώνει τον άν-

θρωπο, άμα δεν είναι εξοντωτική. Διευρύνει το πνεύμα και την εφευρε-

τικότητα. Το σύνορο ανάμεσα στη φτώχια της δημιουργίας και τη φτώχια της 

εξόντωσης το ορίζει η συνείδηση. Τα ξέρουμε αυτά από τον Πλούτο του Αρι-

στοφάνη κι από τον Αριστοτέλη. Τα ξέρουμε από τον Μπρεχτ. Κάνεις λάθος, 

δεν κρατούσαμε τους ανθρώπους μας στο όριο της φτώχιας. 

Ο γιατρός: Η φτώχια, η καταστροφή, ήρθαν μετά το 1990, με την προ-

ετοίμασία βέβαια των προηγούμενων δεκαετιών, που κατέστρεψαν μεθοδικά 

την αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή. Διογκώθηκαν πια με τη δολοφονική 

φορολογία των μνημονίων, με την πολεμική πια εφαρμογή του μαλθουσιανι-

σμού στην Ελλάδα, πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα είχαμε προβλέψει. 

Η μαμά: Εμποδίζαμε την αλήτικη ανάπτυξη που επέβαλλαν παντού για να 

καταστρέψουν τους ανθρώπους. Αλλά προωθούσαμε τη ζωή στο καλύτερό 

της. Όσο για την εξαδέρφη μου, δεν δέχτηκε ποτέ καμιά προσφορά για καλή 

εργασία, για μια θέση στις επιχειρήσεις. Ούτε για τον εαυτό της ούτε για τον 

άντρα της, ούτε για τον γιο της. 

Ο γιατρός: Σκοπός μας δεν ήταν ο πλουτισμός των ανθρώπων ώστε να 

αρχίσει κι εδώ η πολυτέλεια, η θηριωδία των ανεξέλεγκτων χρημάτων, ο αλ-

ληλοκανιβαλισμός. Στόχος μας ήταν μια οικονομία του τόπου βασισμένη σε 

γερές βάσεις. Στην μετριοπαθή και αειφόρα εκμετάλλευση των πλουτοπαρα-

γωγικών πηγών κι όχι στη λεηλασία γης, θάλασσας, ζώων. Στην ισόρροπη 

α-νάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων ώστε να καταστεί η επαρχία μας 

οικονομικά και παραγωγικά αυτοδύναμη σε θεμελιακούς τομείς: Διατροφή, 

βασικά μηχανήματα και εργαλεία, ένδυση, εμπόριο, πρώτες ύλες, ενέργεια, 

μεταφορές. 

 

 

Ο κοινοβουλευτισμός δεν είναι δημοκρατία 
 

Η μαμά: Στην παιδεία, στην αγωγή των νέων, στη μόρφωση, αποτύχαμε. 

Ο γιατρός: Ναι. Αποτύχαμε. Δεν σας φτιάξαμε έναν μικρόκοσμο ελευθερί-

ας ώστε να λειτουργήσουν σωστά τα σχολεία μας. Να μάθετε ό,τι έπρεπε κι 

ό,τι σας αξίζει, παρ’ όλο που φέρναμε καθηγητές και δάσκαλους επιλεγμένους 
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από παντού για να σας διδάξουν το καλύτερο. Η οικονομία, ο αντικειμενικός 

παράγοντας, για μια ακόμη φορά καταβρόχθισε τον υποκειμενικό. Αχ, αυτός 

ο αιώνιος Μαρξ! Πόσο σωστά τα έγραψε και πόσο λάθος τα έπραξε! Δώσαμε 

όλες τις δυνάμεις μας για να φτιάξουμε μια οικονομία, κι όχι άμεσα ανθρώ-

πους. Ξέραμε φυσικά το δίλημμα: Αν οι άνθρωποι φτιάχνονται πριν ή μετά 

τον κόσμο τους, αν συγχρόνως και οι δύο, αν ποτέ. 

Η μαμά: Έχουμε έναν αγαπημένο δάσκαλο και σύντροφο. Τον Τζον, αυτόν 

τον ψηλό και λιγνό Εγγλέζο κύριο, που ήρθε πρόσφατα με τους άλλους φί-

λους μας στην πόλη. Τους βλέπετε να τριγυρνούν στα μπαράκια. Ο Τζον μας 

δίδασκε ότι όλα είναι ένα συνεχές μη γραμμικό στην Ιστορία, μα δεν τον α-

κούσαμε. Μας έλεγε ότι το μόνο λειτουργικό δημοκρατικό πολίτευμα που 

υπήρξε ποτέ, ήταν η αθηναϊκή Δημοκρατία των Σόλωνα και Κλεισθένη, μέχρι 

τον Περικλή. Πως οτιδήποτε νέο, μελλοντικό, ένας ανθρώπινος και λειτουρ-

γικός σοσιαλισμός, κυρίως στους φιλοσοφικούς και πολιτειακούς πειραμα-

τισμούς της αθηναϊκής Δημοκρατίας, της Γαλλικής και της Ρώσικης Επανά-

στασης ενάντια στην εξουσιαστικότητα και την απολίθωση μπορεί να βασιστεί. 

Και πως αυτό προσπάθησε να το θεμελιώσει φιλοσοφικά αν κι όχι να το 

αποδείξει, πριν πεθάνει, ο δικός μας, ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Και δεν τον 

πιστέψαμε. Ήμασταν πολύ νέοι, πολύ επαναστατημένοι. Πολύ σύγχρονοι. 

Ο γιατρός: Δεν τον ακούσαμε, που έλεγε ότι της αρχαίας δημοκρατίας η 

διπλή καρδιά ήταν το γυμνάσιον και το θέατρον. Όχι η Βουλή και η Εκκλησία 

του Δήμου, ούτε η Αγορά. Δηλαδή από τη μια μεριά η κάθε μορφής παιδεία: 

το σχολείο, ο αθλητισμός, ο πόλεμος, ο έρωτας, οι κοινωνικότητες — αυτό 

ήταν το αρχαίο γυμνάσιον. Και, από την άλλη μεριά, όχι ο «πολιτισμός» 

όπως λένε συνήθως, μα ο εκπολιτισμός, δηλαδή το αρχαίο θέατρον, Κω-

μωδία και Τραγωδία. Η διασκέδαση και η μάθηση σε σετ. Πιστέψαμε ότι πρέπει 

πρώτα να δημιουργήσουμε τις «αντικειμενικές» συνθήκες. Και πετύχαμε. Μα 

σε σας αποτύχαμε. Στο γυμνάσιον, στο θέατρον, αποτύχαμε. 

Η μαμά: Αχ ο αγαπημένος φίλος. Ο Τζόνι. Πόσο γελούσαμε με το πάθος 

του. Απλά η παιδεία μας ήταν κι εμάς ελλειπής. Αποτύχαμε στα παιδιά μας. 

Ο γιατρός: Δεν είσαστε καλοί εσείς τα παιδιά, δεν είσαστε κακοί. Εμείς 

ήμασταν κάτι. Εσείς δεν είσαστε παρά πρώτη ύλη, βιολογικό προλεταριάτο. 

Κι ούτε καν όπως οι πρόγονοί μας, που αν κι αναλφάβητοι ήταν ήδη ολό-

κληροι άνθρωποι, καλοί και κακοί. 

Η μαμά: Το ξέραμε αυτό, την παρανόηση του μαρξιστικού Κεφαλαίου αλλά 

και του δικού μου δασκάλου, του Μπακούνιν, τη μυστικιστική αποθέωση του 

προλεταριάτου που καταστρέφει κάθε δυνατότητα για μια πραγματική επα-

νάσταση. Δεν μας βοήθησε αυτή η γνώση. Δεν καταφέραμε να φτιάξουμε αν-

θρώπους αλλά μια οικονομία. Όπως οι καπιταλιστές. 

Ο γιατρός: Όμως σε αυτό ήμασταν καλοί. Θα σας πείσουμε. Θα δείτε ότι 

ήμασταν καλοί. 

Η μαμά: Δεν θέλαμε την σκλαβιά και την ομοιομορφία ούτε του φεουδαρ-

χικού καπιταλισμού ούτε των κολχόζ. Κάναμε ατέλειωτες συζητήσεις μεταξύ 
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μας και με τους συντρόφους: Η απόλυτη κοινοκτημοσύνη είναι λάθος. Σκο-

τώνει τα μικρά κατσικάκια όσο και τα λυκάκια. Άσε που δεν είναι πραγμα-

τοποιήσιμη. 

Ο γιατρός: Σκοτώνει την ελευθερία. 

Η μαμά: Η ελευθερία είναι τόπος και καιρός. 

Ο γιατρός: Ο καιρός δεν είναι χρόνος, αυτό το κατάλαβαν καλά πρώτοι οι 

αρχαίοι Έλληνες, μας έλεγε ο Τζον. Ο χρόνος εξαρτάται από τα όντα, και τα 

όντα από την ελευθερία και από τον καιρό τους. Από την ώρα τους. Ο αν-

θρώπινος χωροχρόνος εντέλει εξαρτάται από την ελευθερία. Οι Ώρες είναι 

Θεές. Δεν είναι χρόνος, είναι καιρός. 

Η μαμά: Μας απασχόλησε πολύ το νόημα της ελευθερίας. 

Η μαμά: Ο Τζον, κι ο άλλος συντροφος, μετανοημένος ναζιστής, μέγας νο-

μικός από το Βερολίνο, μας κάναν εισηγήσεις. Ήρθε κι αυτός να μας συμπα-

ρασταθεί, ίσως προσέξατε εκείνο τον γοητευτικό, ξανθό νέο. 

Ο γιατρός: Μιλούσαμε για τη Γαλλική και τη Ρωσική Επανάσταση, εμείς 

τους αναλύαμε την Επανάσταση του ’21. Μιλούσαμε για την αμερικανική 

Ιστορία. Έχουν ματώσει πολύ για την ελευθερία οι Αμερικανοί, μα για την 

ώρα έχουν νικηθεί από όσους τους εξουσιάζουν και από τον εαυτό τους. 

Η μαμά: Ο εαυτός· ο εαυτός είναι πάντα ένας εχθρός που πρέπει να τον 

κάνουμε φίλο — θα παραμείνει πάντα ξένος, αλλά αν τον κάνουμε φίλο, έναν 

ξένο-φίλο, μπορούμε να αγαπηθούμε μαζί του. Αυτό σημαίνει ανθρωπισμός. 

Ο γιατρός: Η ελευθερία είναι ο τόπος κάθε ανθρωπισμού, αλλιώς κάθε 

ανθρωπισμος γίνεται ψέμα και περούκα. 

Η αστυφύλακας [με ύφος γοητευμένο και συνάμα απογοητευμένο]: Εί-

σαστε εξαιρετικοί άνθρωποι. Πολλά μπορεί κανείς να μάθει από σας. Αλλά 

μου φαίνεται πως δεν έχετε καθόλου καλοσύνη. 

[Μετεωρισμός. Ο λόγος των ανθρώπων έχει νόμους, και οι νόμοι αυτοί είναι 

των γραμματικών κι όχι των κατοίκων του Ζεφυριού, εκεί όπου γεννήθηκε 

και μεγάλωσε, όπως μάθαμε αργότερα, η νεαρή αστυνομικός. Σιωπή και α-

μηχανία μας. Μετά, η κυρά λέει:] 

Η μαμά: Όντως. Η καλοσύνη δεν ήταν ποτέ μέσα στους στόχους μας. Ούτε 

στα μέσα που χρησιμοποιούμε. 

Ο γιατρός: Σε παρακαλώ, μην το λες αυτό, αγαπημένη μου… Η καλοσύνη 

δεν είναι ένας τελετουργικός στόχος; μια πηγή απ’ όπου όλοι θέλουμε να 

πιούμε νερό; 

Η μαμά: Όχι. Η καλοσύνη δεν έχει καμιά θέση στην επανάσταση. Είναι μια 

κατάσταση του ανθρώπου που ανήκει στα προεπαναστατικά και στα μετε-

παναστατικά χρόνια, και τότε μόνο όταν απολιπαίνεται από το ψεύδος που 

της πρόσαψε ο χριστιανισμός. 

Ο γιατρός: Αχ! Μην το λες αυτό μπρος στα παιδιά, γλυκιά μου! 

Η μαμά: Συμφωνήσαμε ότι θα είμαστε ανελέητοι. Το έλεος, η σπλαχνιά, 

δεν έχει θέση στη μάχη κατά της πραγματικότητας. 
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Η αστυφύλακας: Να, αυτό λέω. Δεν ξέρω τα γράμματά σας. Είμαι μια 

απόφοιτη τεχνικής σχολής. Η Σχολή της Αστυνομίας είναι μια εξειδικευτική 

τεχνική σχολή, όπως μας λέει πάντα ο κ. αστυνόμος. Καταλαβαίνω αρκετά 

απ’ όσα λέτε, μα όχι όλα. Αυτά που σχεδιάζετε μπορεί να είναι άριστα. Μου 

αρέσει ότι παραδεχόσαστε την αρχαία Ελλάδα. Τα άλλα, για τη Γαλλία και τη 

Ρωσία δεν τα εννοώ. Πώς θα εφαρμοστούν όλα τούτα άμα δεν καταλαβαίνει 

ο λαός. 

[Η νεαρή αστυφύλακας είναι ζωικά εναργής, ένα ον με τη λειψή τελειό-

τητα του ζώου άνθρωπος και την ιστορία Μανιάτισσας από μάνα και πατέρα, 

γεννημένη και μεγαλωμένη στο Ζεφύρι. 

Είμαι μόνη χωρίς τον Λε, σκέφτεται η Ερευνήτρια. Ο Λε μού ανήκει δι-

καιωματικά μα τι να τον κάνω. Είναι ένας γιος, εγγονός, απόγονος των Πα-

λαιών. Είναι ασύγχρονος. Σύγχρονοί μου είναι ο Αρίστος, η μπατσίνα, ο 

Βαγγέλης και ο υπαρχηγάκος του, η ασυνείδητη νεολαία. Λέω:] 

Ερευνήτρια: Καλά όλα αυτά. Μπορεί και κακά. Μα εδώ υπάρχει ένα λάθος. 

Έπρεπε να καλούσατε σε τούτη τη συνάντηση την κυρία Ελένη. 

[Σιωπή, αυτήν τη φορά διαλεκτική, που είναι η χειρότερη και πιο αν-

θρώπινη σιωπή. Σιωπή. Όλων. Μετά ο Αρίστος σηκώνεται από τα πόδια (λέω 

η ζηλιάρα) του Λε, κάθεται στον πάγκο δίπλα στον φίλο του. Ο φίλος του 

εραστή μου είναι μια απεχθής έννοια για μένα, για μια γυναίκα που μετράει 

τις αδιόρατες παραμέτρους. Λέει η μαμά του Λε, η πεθερά μου:] 

Η μαμά: Εδώ που φτάσαμε, μπορώ να το πω: Η ξαδέρφη μου ήταν πάντα 

πολύ πιο ηθική από μένα. Τι σημαίνει ηθικός. Είναι μια έννοια σχετικιστική. 

Δηλώνει ότι δεν ξέρουμε τίποτα για τον αληθινό κόσμο. Ποιος είναι ο αλη-

θινός κόσμος, πολλά έχουμε πει για την κοινωνία και τους νόμους της, αλλά 

ο αληθινός κόσμος είναι οι ανήμεροι άνθρωποι. Όχι ήμεροι, όχι εξημερω-

μένοι, όχι της ημέρας. Άνθρωποι ανήμεροι, ό,τι κι αν κάνουν για να μας ρίξουν 

στάχτη στα μάτια. Η μάνα σου, Αρίστο. 

Ο γιατρός: Συμφωνήσαμε, αγαπημένη μου, να μην μιλήσουμε πολύ για 

τους εαυτούς μας. Ο εαυτός ως προϋπόθεση, δεν είναι κατάλληλο υλικό για 

την επανάσταση. Η επανάσταση όμως που γίνεται εαυτός, τούτο είναι ο 

σκοπός μας. Πρέπει να είναι. 

Η αστυφύλακας: Να τα! Τα βλεπετε; Δεν τα καταλαβαίνω αυτά που λέτε. 

Γιατί δεν είναι φτιαγμένα για μένα. Ακόμα κι η κοπελλιά από δω, με σιχαί-

νεται που είμαι αστυνομικός… Κι ας είμαστε συνομήλικες. 

Ερευνήτρια: Δεν σε σιχαίνομαι. Απλά μου είσαι ξένη. 

Η αστυφύλακας: Ξένη. Κι έχουμε περίπου την ίδια ηλικία. Ξέρω πως με 

θεωρείς χαζή. Ο κ. αστυνόμος με έμαθε πολλά. Καταλαβαίνω πάντα τι θέλει 

να μου μάθει και γιατί το θέλει. Ακόμα κι αν διαφωνώ. Από σας πώς μπορώ 

να καταλάβω τι θέλετε; 

Ερευνήτρια: Δεν φαίνεσαι καθόλου χαζή. 

Ο γιατρός: Αστυνόμε, μπορείς να πεις να φέρουν την Ελένη; 

Η αστυφύλακας: Θα πάω εγώ. Μόνο πέστε μου τη διεύθυνση.  
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Ξαναχτίσιμο από το μηδέν 
 

 

Ελένη 
 

[Τάιμ-άουτ. Δεν μιλάμε. Κοιταζόμαστε. Μόνο ο αστυνόμος κινείται. Βάζει ρακί 

στα ποτηράκια όλων μας, γιομίζει ένα ποτήρι και το κρατάει στο χέρι του. 

Κάποτε έρχεται η μαμά του Αρίστου, της δίνει το ποτήρι.] 

Αστυνόμος: Κυρία Ελένη, πιες ένα ποτηράκι. 

Η Ελένη: Ευχαρίστως [πίνει]. 

Η μαμά: Απολογούμαστε. Απολογούμαστε για ό,τι φτιάξαμε στον τόπο μας. 

Απολογούμαστε στα παιδιά μας. Για τον χωρισμό μας από σένα, ξαδέρφισσα. 

Ελένη: Δεν χωρίσαμε. Απλά πάψαμε να συνδιαλεγόμαστε. 

Η μαμά: Ελένη, μην ξαναρχίζουμε τα παλιά. Αποχώρησες, δείλιασες, και 

πήρα δικό μου τον αγαπημένο μας. Δεν φταίω εγώ. 

Ελένη: Δείλιασα. Αυτό έκανα λοιπόν λες. Έτσι νομίζεις. Παντρεύτηκα τον 

εχθρό, τον γιο του δολοφόνου. Είμαι με τον φονιά ολημέρα, του μαγειρεύω, 

τον πλένω, του φέρνω τον καφέ και το τσίπουρο. Και αυτό σημαίνει ότι δεί-

λιασα. Έτσι μου λες. 

Η μαμά: Έτσι σου λέω. 

Αρίστος: Μάνα. 

Ελένη: Μη θλίβεσαι αγόρι μου. Σε έκανα παλληκάρι. Εγώ σε έκανα, εγώ 

σε έφτιαξα ό,τι κι αν είσαι. Τον πατέρα σου δεν τον αγάπησα, μα τον σεβά-

στηκα. Είναι καλός άνθρωπος. Ο πατέρας σου είναι απλά ένας σπόρος του 

παππού σου. Εγώ κι ο παππούς σου είμαστε υπόλογοι για σε. 

Ο γιατρός: Ελένη. Το ξέρω πως με μισείς. 

Ελένη: Το ξέρεις πως σε αγαπώ. Και την ξαδέρφη μου. Άλλους ανθρώ-

πους δεν έχω αγαπήσει από σας, εχτός από τα παιδιά μου. Τον Άρη. Γιατί τα 

κορίτσια έχουν άλλο τρόπο, θα ζήσουν χωρίς βαριές εντυπώσεις. 

Αρίστος [πάει κοντά στη μάνα του, στέκεται μπροστά της]: Δεν μπορεί να 

σου κάνει κανείς τίποτα κακό. Εγώ είμ’ εδώ. 

Ελένη: Κανείς δεν μπορεί να μου κάνει κακό, αγόρι μου. Ό,τι κακό έπαθα, 

το έκανα η ίδια στον εαυτό μου. Μόνο πήγαινε κοντά στους φίλους σου και 

κοίτα καλά κι άκου. 

[Ο Αρίστος πηγαίνει και κάθεται σεμνά ανάμεσα στον Λε και στην Ερευνή-

τρια, η Ερευνήτρια σκυλιάζει και ζηλεύει. Κι ο Λε, αυτός ο μηδενιστής του 

χάους, αυτός ο Αρλεκίνος της άκρας Τραγωδίας του εαυτού, στέκει στη θέση 

του ευθυτενής, δεν ζυγιάζει το δίκιο κι ούτε υποχωρεί μπρος στο άδικο. 

Είναι απλά ο ερωμένος μου, ο εραστής μου, αυτός που προορίζεται να κάνει 

παιδιά μαζί μου. Ο μπαμπάς του Λε μιλάει με το κοσμικό του ύφος:] 
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Ο γιατρός: Νομίζω ότι έχει ξανοίξει ο ουρανός. Το πρωί φαινόταν συν-

νεφιασμένος. Πάντα το φαίνεσθαι και το Είναι. 

Ελένη: Η κοπέλλα [δείχνει τη νεαρή αστυνομικό], μου είπε μέσες άκρες τι 

συζητάτε. Αγαπάτε τον λαό, όμως αυτός ακόμα κι αν κάνει λάθος για σας, 

ακόμα κι αν δεν σας καταλαβαίνει, και πάντα κάνει λάθος, και πάντα δεν σας 

καταλαβαίνει, ακόμα και τότε σας περιγράφει σωστά: Είσαστε εχθροί του. 

Η μαμά: Αγαπημένη μου, τα έχουμε πει αυτά εδώ και τριάντα χρόνια. Ο 

μόνος εχθρός του λαού είναι ο εαυτός του. Μην αυταπατάσαι με λαϊκισμούς 

και με ρητορείες. 

Ο γιατρός: Κορίτσια, αυτά θα τα λύσουμε μετά. Ή δεν θα τα λύσουμε 

ποτέ: Αφού δεν λύθηκαν τόσους αιώνες, μάλλον δεν λύνονται. Εδώ έχουμε 

τις ερωτήσεις της Ηρώς και της νεολαίας, κι αυτές πρέπει να απαντησουμε. 

Η Ερευνήτρια: Κυρία Ελένη. Συζητάμε για την οικονομική δράση των φί-

λων σας. Νομίζω ότι εξαιτίας της τους εγκαταλείψατε [τι πουτανιά, σκέφτομαι, 

να προσπαθώ έτσι ύπουλα να πάρω την μαμά του Αρίστου με το μέρος μου]. 

Ελένη: Δεν τους εγκατέλειψα ούτε με εγκατέλειψαν. Αυτά, για τα οικο-

νομικά του τόπου μας, τα είχαμε ήδη σχεδιάσει πριν παντρευτώ. Εκείνο στο 

οποίο διαφωνώ είναι το ότι η κατάσταση χρόνισε. Έμεινε δίχως εξέλιξη, δεν 

έβγαζε πουθενά. Κι έτσι θα έμενε, εάν δεν έρχονταν τα μνημόνια. Αν δεν ερ-

χόταν δηλαδή το ίδιο το σύστημα, να σπρώξει τα πράγματα στα άκρα. — Κι 

αν δεν γίνονταν αυτά με τον Λεωνίδα και την καταστροφή του Αρχοντικού. 

Ο γιατρός: Έχεις δίκιο. Αλλά τι μπορούσαμε να κάνουμε; Να κηρύξουμε 

την επανάσταση οι τρεις μας εναντίον του ελληνικού κράτους, της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, του καπιταλισμού κι όλου του πλανήτη; Προσπαθήσαμε τουλά-

χιστον να φτιάξουμε οικονομία και ανθρώπους. Δεν ήταν εύκολο· δεν ήταν 

απλό κυρίως για τύπους όπως εμείς, με συγκροτημένη ιδεολογία. Έπρεπε να 

παρακάμψουμε ολόκληρη την ιστορία της Αριστεράς. Για την Αριστερά, είτε 

μαρξιστική είτε σοσιαλιστική, είτε αναρχική, οι διαδικασίες προς την επανά-

σταση και την αλλαγή της κοινωνίας είναι συγκεκριμένες, γραμμένες στα ιερά 

κιτάπια. 

Η μαμά: Κανείς δεν τις αμφισβητεί, και κανείς δεν βάζει τη φαντασία του 

να δουλέψει σε διαφορετική κατεύθυνση, την ψυχή, τον νου, ό,τι τέλος πά-

ντων δημιουργικό διαθέτει. 

Ο γιατρός: Εμείς όντως, όπως λέει κι η Ηρώ, δημιουργήσαμε έναν τοπικό 

μικροκαπιταλισμό. Δώσαμε μάχες. 

 

 

Τα μέσα παραγωγής και η μαφία ως Κοινωνική Φρουρά 
 

Η μαμά: Προχωρήσαμε σε όλα τα επίπεδα. Παράγουμε εξαιρετικά προϊόντα, 

φτηνά, για κατανάλωση στην επαρχία μας και πανελληνίως. Κάνουμε, όπως 

θα ξέρετε, και λίγη εξαγωγή κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων σε 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραγωγή μας είναι μικρή, μα διάσημη 
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για την ποιότητά της και την απουσία επικίνδυνων χημικών στις καλλιέργειες 

και στην εκτροφή των ζώων. Το κρέας μας, ζώων ελεύθερης βοσκής ή από 

αγροκτήματα, έχει βραβευτεί σε διεθνείς εκθέσεις, το ίδιο και τα αγροτικά 

προϊόντα μας, το λάδι μας, τα κρασιά μας. 

Ο γιατρός: Εντάξει, ξέρετε για το κρασί μας. Το μόνο οικογενειακό πε-

ριουσιακό στοιχείο που κράτησε για τον εαυτό της η φαμίλια μας, είναι οι 

αμπελώνες. Και η μόνη εταιρεία που επισήμως κατέχουμε, είναι το οινοποιείο. 

πρόκειται για το ανέκδοτο της επαρχίας μας: «Ο γιατρός όλα τα χάρισε ή τα 

ξεπούλησε, αλλά μας επιβάλλει τι αμπέλια θα φυτέψουμε και πώς θα τα καλ-

λιεργήσουμε. Για να αρπάζει την παραγωγή μας, να φτιάχνει τα ωραία κρα-

σιά του και να παίρνει διεθνή βραβεία»· έτσι λένε. 

Ελένη: Α, όλα κι όλα, σε τούτο καλά κάνατε, αυτό δα έλειπε να αφήσετε 

το άγιο κρασί στο έλεος των καταστροφέων κάθε καλού κ’ αγαθού! 

Ο γιατρός: Η Ελένη το πρότεινε κι αυτό, να κρατήσουμε τους αμπελώνες 

και να φτιάξουμε το οινοποιείο. Να επιβάλουμε σε όλους υπέροχες ποικιλίες, 

ελληνικές εκλεκτές, μα και πολλές ξένες. Επίσης, να επιβάλουμε τρόπους 

καλλιέργειας όπου η παράδοση να συνδυάζεται με την τελευταία λέξη της 

επιστήμης και της τεχνολογίας. Και να δίνουμε και καλά λεφτά για τα στα-

φύλια, ώστε όλοι να πωλούν σε μας την παραγωγή τους. 

Η μαμά [κομψά και κάπως κυνικά]:  Φροντίσαμε, βεβαίως, να αποτραπεί 

παντελώς η δημιουργία άλλου οινοποιείου στη επαρχία μας.  

Ο γιατρός: Ελένη, μην είσαι σκληρή με τους συμπατριώτες μας… Εν πάση 

περιπτώσει, έτσι προχωρήσαμε σε κάθε τομέα της παραγωγής. 

Η μαμά: Κατόπιν, όμως, τίθεται ένα σπουδαίο ζήτημα: Όλα αυτά έπρεπε 

να τα προστατέψουμε από το σύστημα αλλά κι από μας τους ίδιους. Δυστυχώς, 

η ανθρώπινη φύση δεν καθορίζεται από τη γραμμικότητα των ιδεολογιών. 

Είναι πολύ πιο πλούσια και πολύτροπη σαν τον Οδυσσέα, και στο καλό και 

στο κακό της. Πολλοί άνθρωποι έχουν μια τάση προς την παραβατικότητα, 

ακόμα και στο έγκλημα. 

Ο γιατρός: Δεν έχει για μας σημασία το γιατί, δεν μας ενδιαφέρουν εδώ 

οι θεωρίες για την αθωότητα ή την ενοχή του ανθρώπινου είδους, ούτε το 

πώς δημιουργείται ένας εγκληματίας. 

Η μαμά: Μελετώντας καλοπροαίρετα αυτές τις θεωρίες, η πρόοδος έχασε 

εδώ και πολλά χρόνια το παιχνίδι αθωώνοντας τους πάντες λόγω της υποτι-

θέμενης ενοχής των οικονομικών δομών της κοινωνίας. Εμείς, δηλαδή οι άν-

θρωποί μας, απλά παίρναμε έναν-έναν τους νέους που έδειχναν τάση προς 

την παραβατικότητα, και τους χρησιμοποιούσαμε εν αγνοία τους για το καλό 

της προσπάθειάς μας και του τόπου. 

Ο γιατρός: Κανέναν από αυτούς δεν τον αφήναμε να αυτονομηθεί. Τούτα 

τα παιδιά στείλναμε να ανατινάξουν τη μηχανότρατα που έμπαινε στη θαλάσ-

σια περιοχή μας για να τη λεηλατήσει. Ή για τις ληστείες στις τράπεζες, που 

μετά ένα μικρό μέρος από το αποκομιζόμενο μοιραζόταν σε αυτούς, στους 

ίδιους, και το μεγαλύτερο μέρος έμπαινε επενδυτικά στην κοινότητα. Τα ίδια 
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αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας δίδασκαν τους νεότερους, τους ανακάλυπταν 

έναν-έναν από την εφηβεία τους και τους χρησιμοποιούσαν όπως εμείς τους 

είχαμε διδάξει. 

Ελένη: Είχα συμφωνήσει από την αρχή, αν και δεν πρόλαβα να συμμετά-

σχω στην οργάνωση του συστήματος. Υπάρχει μια τάση του ανθρώπινου είδους 

για το κρυφό και το απαγορευμένο, για την ένοπλη δράση την εχθρική 

απέναντι στην οργανωμένη κοινότητα των ανθρώπων. Κυρίως στην Ελλάδα, 

βεβαίως, με τις αιώνιες πειρατοκλέφτικες παραδόσεις της. Αυτά τα παιδιά θα 

επιδίδονταν αναπόφευκτα σε κλοπές, εμπόριο ναρκωτικών, νταβατζηλίκια 

και ληστείες. Όπως με την υπόθαλψη του συστήματος συνέβη σε όλη την κα-

τεστραμμένη χώρα. 

Η μαμά: Εμείς τους στέλνουμε να χτυπούν τις τράπεζες και τις διεθνείς 

αλυσίδες καταστημάτων που απειλούν τον τόπο μας με καταστροφή. Τους 

χρησιμοποιούμε εναντίον των απείθαρχων. Είναι η μυστική αστυνομία μας, οι 

ανυποψίαστοι ένοπλοί μας. 

[Η αστυφύλακας σχεδόν εξεγερμένη, ο αστυνόμος ξεφυσάει υπομονετικά 

και της πιάνει το χέρι για να τη συγκρατήσει.] 

Η μαμά: Βέβαια, μόνο ορισμένοι αρχηγοί τους μας ήξεραν, μέχρι τώρα. 

Υπάρχει ένας μυστικός ιστός, μέσω του οποίου τους ελέγχουμε. Δεν είναι δύ-

σκολο, αρκεί να συνεννοείται κανείς με εκείνους που είναι φτιαγμένοι για 

αρχηγοί. 

Ο γιατρός: Εμείς, βέβαια, είμαστε αναρχικοί και ελευθεριακοί κομμουνιστές, 

όχι αντιεξουσιαστές — αυτή η σαχλαμάρα που πάσαρε το σύστημα και δεν 

σημαίνει τίποτα, ακόμα και ακραίοι νεοφιλελεύθεροι μεταφασίστες πασάρο-

νται ως αντιεξουσιαστές. Και σε περίπτωση απειθαρχίας κάποιων, τους χρη-

σιμοποιούμε τον έναν εναντίον του άλλου. Έτσι, η οργάνωσή μας λειτουργεί 

μόνη του και αυτοαναπαράγεται, δεν χρειάζεται να πονοκεφαλιάζουμε εμείς 

συνεχώς για κάθε μικροπρόβλημα. 

Ελένη: Άλλωστε, οι μαφιόζοι ακριβώς έτσι λειτουργούν, γι’ αυτό είναι 

πάντοτε απαραβίαστοι και ακαταμάχητοι. 

Ο γιατρός: Το ίδιο επίσης κάνει πάντα η κρατική εξουσία και τώρα ο πα-

γκοσμιοποιημένος καπιταλισμός, αλίμονο αν όσοι ασκούν εξουσία νοιάζονταν 

ολοένα για κάθε πρόβλημα — έχουν γι’ αυτό ιεραρχικά τα στελέχη των ε-

ταιρειών τους και στρατούς μπράβων. 

Ελένη: Αχ, ο Μαρξ, πάντα ο Μαρξ και ο «υποκειμενικός παράγοντας». 

Η μαμά: Δυστυχώς, δεν γινόταν αλλιώς. Σ’ οποιαδήποτε επαναστατική 

οργάνωση με πολιτικό σχήμα κι αν θα φτιάχναμε, δεν θα συμμετείχαν ούτε 

πέντε άτομα. Στην Αθήνα, σήμερα, καμιά οργάνωση με εξεγερτικό αιτούμενο 

δεν έχει ούτε δέκα άτομα πραγματικά μέλη… 

Ελένη: …Μαζί με τους πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών, φυσικά, που 

τις κατευθύνουν σχεδόν όλες τους! 

Η μαμά: Ναι. Στην κοινωνική μαφία μας, όμως, έχουν οργανωθεί οι νέοι 

κατά εκατοντάδες. Χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, φυσικά. Δεν διατηρείται 
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αλλιώς η συνοχή. Και οι ομάδες δεν συγκοινωνούν μεταξύ τους αλλιώς παρά 

ανά δύο ή τρεις, αλλιώς θα διαλύονταν, όπως διαλύθηκαν οι μαζικές οργα-

νώσεις της επαναστατικής Αριστεράς τη δεκαετία του ’70. Έτσι, η μυστικότη-

τα είναι όντως μαφίας. Και ο ενθουσιασμός τους, και η ενότητά τους αληθινά 

σε συγκλονίζουν. 

Ο γιατρός: Εντάξει, ένα ποσοστό μακιαβελισμού από μέρους μας είναι 

απαραίτητο. Αλλά τούτοι οι δύσκολοι νέοι, που θα μπορούσαν να γίνουν α-

ντικοινωνικοί, τελικά προσαρμόστηκαν ως τώρα σε γενικές γραμμές. Και χωρίς 

να τους φορτώσουμε με ιδεολογίες. Αν προσπαθούσαμε να τους τοποθετή-

σουμε σε ένα, οποιοδήποτε, ιδεολογικό υπόβαθρο, δεν θα υπάκουαν. 

Η μαμά: Το μόνο που ξέρουν, και το καταλαβαίνουν, είναι εκείνο που 

πάντα υποθάλπουμε ως γενική ιδέα μεταξύ τους μέσω την ηγετών τους, 

ώστε να μεταδίδεται ως κατευθυνόμενη «γνώση» από τον έναν στον άλλο και 

να γενικεύεται: Πως κάνουν το κέφι τους, το συμφέρον τους. Μα και, αυτό 

είναι το σπουδαιότερο, πως εντέλει όλα γίνονται για το καλό της κοινότητας, 

των πατεράδων και των μανάδων τους. Πως αν θα μάθουν τη δράση τους οι 

γονείς τους, θα είναι περήφανοι για τα παιδιά τους αντί να ντραπούν που 

είναι παράνομοι. 

Ελένη: Τούτο, πιάνει πάντα. Και φυσικά πολλοί από τους νεότερους γονείς 

τους ξέρουν τι γίνεται, άλλωστε κι οι ίδιοι όταν ήταν μικρότεροι συμμετείχαν 

σε αυτές τις ομάδες — ο σχεδιασμός μας ήδη μετράει πάνω από 20 χρόνια 

ζωής. 

Η μαμά: Είναι ένας ένστικτος νόμος της ανθρώπινης αγέλης. Είναι επίσης 

σύμφωνος με την πειρατοκλέφτικη επαναστατική παράδοση στην πατρίδα 

μας, γραμμένη στο DNA όλων μας, αλλά και γενικά σε όλο τον κόσμο. Οι πα-

ραβατικοί που πιστεύουν ότι εντάσσονται σε ένα σύστημα αποενοχοποίησης 

μέσω της ένταξης στην κοινότητα (άλλο η κοινωνία), είναι περήφανοι για τον 

εαυτό τους. 

Ελένη: Αυτό κάνει άλλωστε παντού η μαφία στο δημόσιο, το κοινοτικό 

επίπεδό της, άλλως δεν μπορεί να λειτουργήσει. Για τούτο λειτουργούν κοι-

νωνικά οι συμμορίες στις υποβαθμισμένες περιοχές των ΗΠΑ, στις φαβέλες 

στις νοτιοαμερικάνικες πόλεις, αλλά πια και σε πολλές ευρωπαϊκές: Η αυτα-

πάτη ότι δουλεύουν για τη γειτονιά, για την κοινότητα, έστω και διακινώντας 

ναρκωτικά. 

Ο γιατρός: Η μαφία όμως, κάθε συμμορία που επιδίδεται στο οργανωμένο 

έγκλημα, είναι πάντοτε εντέλει άκρως αντικοινωνική, ενώ η δικιά μας οργά-

νωση είναι στην πραγματικότητα μια Κοινωνική Φρουρά. 

Η μαμά: Γι’ αυτό δεν υπάρχει στην επαρχία μας εγκληματικότητα, όπως 

σε όλη την Ελλάδα που την έκαναν ξέφραγο αμπέλι. Γι’ αυτό οι πόρτες των 

σπιτιών ακόμα δεν κλειδώνουν εδώ. Φυσικά, πάντα ξεφεύγουν κάποιοι, με-

ρικοί πιτσιρικάδες αποφασίζουν να δράσουν μόνοι του. Κάνα κλεψιματάκι, 

καμιά τσάντα, κάνα κινητό, τέτοια… Αλλά οι Κοινωνικοί Φρουροί μας τους 
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βρίσκουν γρήγορα, τους δίνουν ένα καλό χέρι ξύλο και τους εντάσσουν στις 

ομάδες τους. 

Τελικά, όλοι πιστεύουν απλά ότι υπάρχει στην περιοχή μας μια περίπλοκη 

συσπείρωση συμμοριών, κάποιου είδους μαφίας, που δεν επιτρέπει παραβα-

τική δραστηριότητα σε κανέναν όταν δεν είναι μέλος των ομάδων της. Κι αυ-

τό ακριβώς συμβαίνει, αλλά… 

Ο γιατρός: …Αλλά, έτσι, δεσμεύται στους σκοπούς μας η δράση οποιου-

δήποτε παραβατικού, καθιστάμενη αγαθή για την κοινότητά μας, από αντι-

κοινωνική που θα ήταν ως ανεξέλεγκτη. Και ικανοποιούνται οι ίδιοι από ένα 

μέρος της λείας, που τους αποδίδεται δικαιωματικά. 

 

 

Εκτελέσεις κι άλλες παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα 
 

Αστυνόμος [κάπως ασταθώς, τείνοντας το ποτήρι στην αστυφύλακα]: Βάλε 

ακόμα λίγο. 

Ο γιατρός [προσεχτικά, με «τίμιο» ύφος]: Αποστόλη, αναλαμβάνω πλή-

ρως την ευθύνη. Σε χρειαζόμαστε εδώ. Εσείς, οι αστυνομικοί, θα πρέπει να 

γίνετε η Κοινωνική Φρουρά μας.  

Η αστυφύλακας [πνιγμένη από την υπομονή που έκανε τόση ώρα]: Τι 

αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη! Τι να κάνει ο κ. αστυνόμος! Εσείς εδώ 

πέρα έχετε διαπράξει όλα τα εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα! 

Αστυνόμος [στην αστυφύλακα, μαλακά]: Τώρα ακούμε, δεν μιλάμε. [Στους 

άλλους:] Θα απαγγελθούν εν ευθέτω χρόνω κατηγορίες σύμφωνα με τους 

κείμενους νόμους. Ή σύμφωνα με τους όποιους νόμους. Για όλα τα άλλα, θα 

δούμε. 

Ελένη: Σωστά το είπες, αστυνόμε. Οι νόμοι γίνονται «κείμενοι» μόνον 

εφόσον συμφωνήσει σε αυτούς ο λαός. 

Αστυνόμος: Θα δούμε αν είναι κείμενοι, αν θα γίνουν τέτοιοι, και πότε. 

Και ο προκάτοχός μου, γιατρέ;  

Ερευνήτρια: Αυτό ετοιμαζόμουν να ρωτήσω κι εγώ! 

Ελένη: Ε, καλά, αυτό είναι ευκολάκι! Είχα ήδη πατήσει πόδι, πριν αποχω-

ρήσω: Όχι ναρκωτικά στην πόλη. Μόνο λιγάκι δική μας φούντα, να την καλ-

λιεργούμε εμείς! 

Αρίστος: Μάνα… 

Ελένη: Αγόρι μου, θα αγαπηθούμε στο εξής όσο δεν φαντάζεσαι. 

Αρίστος: Μάνα, εγώ… 

Ο γιατρός: Καλά, αυτά θα τα βρείτε… 

Η μαμά: Χασίς φυτεύουμε λίγο εμείς, και προσέχουν γεωπόνοι και φαρ-

μακοποιοί δικοί μας την παραγωγή του και την επεξεργασία του, κι οι εντε-

ταλμένοι τη διανομή του στο κόστος του. Αλλιώς οι νέοι μας θα ψάχναν 

αλλού, και θα είχαμε πρόβλημα. Απλά προσέχουμε να μη γίνεται από κάποιους 
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υπερκατανάλωση. Μην ξεχνάμε ότι οι παλιοί έμπειροι χασικλήδες το χασίς το 

λέγαν «κουτόχορτο»... Κι όντως, ξεκουτιαίνει άμα το πίνει κανείς μέρα-νύχτα. 

Ο γιατρός: Άλλο λέμε τώρα, όμως: Στην αρχή αποτρέψαμε την εξάπλωση 

των ναρκωτικών. Ήταν ακριβώς η εποχή που το εμπόριο ναρκωτικών είχε 

εξελιχτεί πανελλήνια σε καταιγίδα. Μέχρι τότε δεν ξέραν οι άνθρωποι στις ε-

παρχίες για τέτοια πράγματα. Ούτε και στις γειτονιές των πόλεων. Τα επέβα-

λαν, στη μαλθουσιανική λογική, το κράτος και το σύστημα: Όποιος χρειάζεται 

ναρκωτικά είναι άχρηστος στην παραγωγή, μα μέχρι να πεθάνει θα πληρώνει 

και θα κάνει πλούσιους τους ναρκέμπορους, που, τους ξέρουμε όλοι, είναι 

από τα πρώτα ονόματα της οικονομίας και της πολιτικής. Πρόκειται για έναν 

ακόμα τρόπο του μαλθουσιανού καπιταλισμού για να ξεφορτωθεί πλεονά-

ζουσες μάζες, και να κερδίσουν κιόλας οι μεγαλοκεφαλαιούχοι. Μέσω των 

δικών μας μαφιόζων, τσακίσαμε το εμπόριο ναρκωτικών. Το σύστημα κράτος-

ναρκέμποροι δουλεύει καλά παντού. Επέβαλλαν τα ναρκωτικά με την υπό-

θαλψη και τη συνεργία της  Αστυνομίας και της ξεπουλημένης Δικαιοσύνης… 

Η αστυφύλακας: Όχι με τη συνεργία του κ. αστυνόμου… 

Ο γιατρός: Εντάξει. Όμως με την συνεργία του προκατόχου του. Που τον 

έστειλαν εδώ ακριβώς γι’ αυτό, για να δει τι δεν πάει καλά με το σύστημα 

στον τόπο μας. Τι γίνεται με τη μαφία την ανεξέλεγκτη από την αστυνομία — 

ενώ παντού το οργανωμένο έγκλημα ελέγχεται από τις Υπηρεσίες Ασφα-

λείας. Και γιατί δεν πάει καλά το ναρκεμπόριο, φυσικά. Στην Αθήνα, υπήρχε 

μια διάχυτη εντύπωση ότι δεν πάει καλά εδώ το πράγμα. Άσε το ζήτημα που 

έκαιγε ιδιαίτερα, αυτό της ανισχυροποίησης των τραπεζών σε μια επαρχία 

εύπορη, μέσω της κυριαρχίας του δικού μας χρηματοπιστωτικού δικτύου… 

Ερευνήτρια: Της τοκογλυφίας. 

Η μαμά: Εμείς το λέμε εμπόριο χρήματος. Έτσι το ονόμασε επιτυχημένα ο 

πολύ ικανός σύντροφος που είναι ο επικεφαλής. 

Αστυνόμος: Ο παπα-Νικόλας. 

Ο γιατρός: Τον ξέρεις; 

Αστυνόμος: Έχω κάνει κι εγώ τις έρευνές μου. 

Η μαμά [ψυχρά]: Παρόμοιες έρευνες, δεν του βγήκαν σε καλό του προ-

κατόχου σου. Θεός σ’χωρέσ’ τον. 

Ο γιατρός: Ήρεμα, αγάπη μου, ήρεμα. Ο προηγούμενος αστυνομικός διευ-

θυντής, πριν τον κ. Αποστόλη, ήταν άμεσα συνδεδεμένος στην Αθήνα με το 

μεγαλεμπόριο ναρκωτικών. Ένας απόλυτα διεφθαρμένος μεγαλομπάτσος, κα-

λυπτόμενος από την κυβέρνηση. Με το ίδιο το κράτος, αλωμένο πλήρως από 

το οικονομικό σύστημα, να βρίσκεται πίσω απ’ όλα, ανεξαρτήτως κυβερνή-

σεων τάχα δεξιών κι αριστερών. Αλλά με το δικό μας εμπόριο χρήματος δεν 

μπορούσε να βγάλει άκρη. Υπερέβαινε τις γνώσεις του, την δυνατότητά του 

για κατανόηση. Κι άλλωστε έχουμε φροντίσει να λειτουργεί κάτω από μια 

στοιχειώδη νομική κάλυψη, στις παρυφές του επίσημου συστήματος. Απλά ο 

εγκληματίας αυτός συγκέντρωνε πληροφορίες. Ακόμα και στο δικό μας σύ-

στημα, υπάρχουν ρουφιάνοι των Υπηρεσιών Ασφάλειας. 
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Η μαμά: Κατάφερε όμως πολύ σύντομα να φέρει ανθρώπους από την πρω-

τεύουσα, εμπόρους ναρκωτικών. 

Ο γιατρός: Η πρέζα, η κόκα, η μεθ, τα χημικά νεοναρκωτικά που φτιά-

χνονται με σκουπίδια της χημικής βιομηχανίας, όλα αυτά τα σκατά δεν μπαί-

νουν στον τόπο μας. Η «μαφία — Κοινωνική Φρουρά» μας, φροντίσαμε να 

μην αστειεύεται. Σπάζουν χέρια και πόδια σε κάθε επίδοξο έμπορο. Το ξέ-

ρετε καλά. Και κάτι πρεζάκια συμπατριώτες μας που έρχονταν από την Αθήνα 

με μικροποσότητες “για δική τους χρήση”, τρώγαν προειδοποιητικά ξύλο: Ή 

να μη φέρνουν τέτοια εδώ, ή να μην ξαναπατήσουν. 

Η μαμά: Φτιάξαν με χίλια μέσα μια κουλτούρα των ναρκωτικών. Βλέπεις 

μια ταινία είτε της πλάκας είτε «τέχνης», κι οι υπέροχοι νεαροί ήρωες την 

ωραιότερη στιγμή, του έρωτα ας πούμε, ρουφάνε και λίγες γραμμούλες κόκας ή 

παίρνουν κάνα σκατοχάπι, καπνίζουν πιππάκια με χημικά, ό,τι μπορείς να 

φανταστείς.  

Ο γιατρός: Τα ναρκωτικά είναι ένα ακόμα από τα μέσα της κεφαλαιοκρα-

τίας για να σκοτώσει από τη νεολαία όσους δεν θεωρεί ότι της χρησιμεύουν. 

Γέμισε η ανθρωπότητα παιδιά-ζόμπι με ζωή τελειωμένη, κι αυτό υποχρέωσαν 

τον μέσο άνθρωπο να το αποδεχτεί σαν φυσικό. Και τους αριστεροαντιξου-

σιαστές τους έπεισαν να το θεωρούν τούτο ηλιθιωδώς ως ελευθερία — τον 

βασανισμό και την δολοφονία των ανθρώπων από την γκεστάπο των ναρκε-

μπόρων που την ελέγχει η κεφαλαιοκρατική εξουσία. 

Ελένη: Η τέλεια παγίδα — να είσαι «ανθρωπιστής του μεσαίου πολιτικού 

χώρου», «αριστερός», «αναρχικός», «αντιεξουσιαστής», να βλέπεις ένα παιδί να 

ψοφάει μπρος σου σαν σκυλάκι που του δώσαν φόλα, και εσύ με κατάψυχρα 

μάτια να υπερασπίζεσαι το δικαίωμα του συστήματος να μοιράζει αυτές τις 

φόλες. Φτου! 

Ο γιατρός: Και συγχρόνως να υπερασπίζεσαι το άλλο κόλπο μεγαλοκο-

νόμας, τις κολοσσιαίες επιχειρήσεις της χημικής βιομηχανίας με τις μεθα-

δόνες, όπως και των ιδιωτικών ΜΚΟ «απεξάρτησης» με την κοπαδιαστή δια-

χείρηση των χρηστών… Ενώ την απεξάρτηση μπορεί και πρέπει να την ανα-

λάβει το Δημόσιο. Γιατί ιδιωτικές εταιρείες; Ιδιωτικοποίηση κι εδώ, όπως 

είναι γενικά όλη η κομπίνα με τις ΜΚΟ. 

Ελένη: Αυτό ήταν άλλωστε και το μεγάλο όπλο του συστήματος παγκόσμια, 

να μην διώκεται ο ναρκομανής που κατέχει μικροποσότητες για δική του 

χρήση, λόγω ανθρωπισμού τάχα. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 1990 

σταμάτησε στην Ελλάδα η Αστυνομία, με εντολή της τότε κυβέρνησης, να 

διώκει τους χρήστες και τους μικροδιακινητές. Θυμόμαστε οι μεγαλύτεροι που 

ξαφνικά γέμισε χρήστες ναρκωτικών το κέντρο της Αθήνας, οι συνοικίες, οι 

επαρχιακές πόλεις, κι αναρωτιούνταν οι περισσότεροι πολίτες γιατί δεν τους 

μαζεύει η αστυνομία, πώς τους αφήνει να κάνουν χρήση κι εμπόριο ναρκω-

τικών δημόσια. 

Ο γιατρός: Μετά ψήφισαν και σχετικό νόμο, που θεωρήθηκε νίκη από τους 

ηλίθιους αριστερούς κι αντιεξουσιαστές, καθώς και από τους επίσης ηλίθιους 
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«ανθρωπιστές» κάθε πολιτικής κατεύθυνσης — αυτούς ακριβώς που έπρεπε 

από βασική ιδεολογική θέση να είναι εχθροί κάθε χρήσης βαριών ναρκω-

τικών ουσιών. 

Η μαμά: Έτσι, όμως, άμα δεν διώκεται ο χρήστης που κατέχει “μικροπο-

σότητες για δική του χρήση”, ή “εμπορεύεται λίγη πρεζα για να κονομήσει 

τη δόση του”, απλά αποποινικοποιείται η χρήση ναρκωτικών, και το μικρε-

μπόριο και το μεσαίο, γιατί όπου υπάρχει χρήστης δημόσια, δίπλα του κάθεται 

κι ο έμπορος, κι οι Υπηρεσίες Ασφαλείας ξέρουν καλά και τον μικρέμπορο 

και τον μεσαίο και τον μεγάλο. Η κοινωνία μένει απροστάτευτη. 

Ο γιατρός: Τα ΜΜΕ τους, οι δήθεν ελευθεριακοί επιστήμονές τους, έριξαν 

σ’ όλους το πιο ηλίθιο κόκκαλο, κι όλοι το δάγκωσαν αμέσως και το πε-

ριφέρουν στο στόμα τους μασουλώντας το: Ότι η χρήση ή όχι των ναρκωτι-

κών πρέπει να καθορίζεται από την «ελεύθερη βούληση» του καθενός. Δεν 

καταλαβαίνουν ότι η αχαλινωσία των πάντων που εξαπέλυσε το οικονομικό 

σύστημα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης δεν είναι ελευθερία, αλλά ότι 

απλά δολοφονεί τις κοινωνίες, τις κοινωνικότητες, και προάγει τον νεοφεου-

δαρχικό καπιταλισμό. 

Ελένη: Τι αβυθομέτρητη βλακεία! Αφού μια από τις κοινές κύριες αρχές 

και της μαρξιστικής και της αναρχικής θεωρίας, όσο και γενικά του ορθού 

Λόγου από την εποχή του Αριστοτέλη ως τον Φρόιντ, τον Ράιχ, την Άρεντ και 

τον Φουκό, είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν υπάρχει ελευθερία στη βούληση. Ότι 

η βούληση διαμορφώνεται από το κοινωνικό καθεστώς σε συνδυασμό με την 

όποια παιδεία και τις τάσεις του καθενός. Κάποιος που γεννιέται μες σε μια 

περιχαρακωμένη θρησκεία ή αντιδραστικό κοινωνικό χώρο, δεν μπορεί να 

ξεφύγει εύκολα, ζει με την “ελεύθερη βούληση” ότι πρέπει να είναι ένας 

σκλάβος του Θεού, του Ηγέτη κ.λπ. 

Ο γιατρός: Η βούληση, δηλαδή αυτό που θέλουμε και που πιστεύουμε, 

οικοδομείται είτε αντιδραστικά είτε ελευθεριακά μέσω κοινωνικών διαδικα-

σιών, ιδεών πολιτικών ή θρησκευτικών, αλλά και εθισμού. Χρειάζεται πάλη 

ατομική και συλλογική, πολλή δουλειά με τη γνώση και με τον ίδιο τον εαυτό, 

το υποσυνείδητο, για να ξεφύγεις, να διαμορφώσεις δική σου βούληση ακη-

δεμόνευτη από τις συνθήκες της θρησκείας, οικονομίας, πολιτισμικότητας, 

συνήθειας.  

Η μαμά: Τι στο διάολο, αυτά είναι το αλφαβητάρι της φιλοσοφίας. Αλλά 

και του Μαρξ και του Λένιν, και το ίδιο γράφει κατηγορηματικά και ο Μπα-

κούνιν, ο Κροπότκιν κι όλοι οι θεωρητικοί του Αναρχισμού! Τόσο έχουν αποϊ-

δεολογικοποιηθεί πια οι δημοκρατικοί κι οι αναρχικοί, ώστε αγκαλιά με τους 

εγκάθετους φασιστοκήρυκες του νεοφιλελευθερισμού να δικαιολογούν μέσω 

της «ελεύθερης βούλησης» την πρέζα, την κόκα; Την κάθε θρησκεία, και 

μάλιστα τη μοδάτη μουσουλμανική καταδυνάστευση της γυναίκας, των γκέι 

και εντέλει των ίδιων των στρέιτ ανδρών, τη βίαια επιβαλλόμενη μετανάστευ-

ση; όλα τα σκατά του συστήματος που τους σερβίρει η πολιτική ορθότητα, η 

μόνη «ηθική» του καπιταλισμού; 
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Ο γιατρός: Τέλος πάντων ας μην μακρηγορούμε. Ο προκάτοχος του 

Αποστόλη εκτελέστηκε. Εγώ προσωπικά φρόντισα για τούτο. Είχε εκτελεστεί 

ήδη και ένας Αλβανός μεγαλέμπορος ναρκωτικών που παρά τις προειδοποιή-

σεις επέμενε να εγκαταστήσει ναρκεμπόριο στον τόπο. Επίσης εκτελέστηκαν 

και ένας-δύο Έλληνες και ξένοι που επέμεναν να φέρνουν σκλάβες-γυναίκες 

από τις τέως σοσιαλιστικές χώρες. Φρόντισε για όλα αυτά η μαφία — Κοι-

νωνική Φρουρά μας. Η κακοποίηση της γυναίκας μάς εξαγριώνει. Όσο για τις 

επαγγελματίες του έρωτα, σε μας είναι ελεύθερες να εργάζονται όπως θέ-

λουν, για τον εαυτό τους. Νταβατζήδες και εκμεταλλευτές, γιοκ σε μας. Ανα-

λαμβάνω για όλα αυτά την πολιτική και ποινική ευθύνη. 

Ελένη: Η αλήθεια να λέγεται, είναι επικίνδυνο όλο αυτό. Ο νέος που 

γευέται το αίμα ως εκτελεστής, γίνεται αναπόφευκτα άλλος άνθρωπος… Ο 

σκυλάκος που γεύεται ανθρώπινο κρέας δεν απομένει πια σκυλάκος· γίνεται 

θεριό… 

Η μαμά: Εντάξει. Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Δύσκολη όχι για τον ίδιο 

τον σκοτωμό, αλλά για τα παρεπόμενά του. Για το πώς επιδρά το φορτίο του 

αίματος πάνω σε εκείνον που σκοτώνει και στην ομάδα… 

Ο γιατρός: Δεν γινόταν αλλιώς. Διαλέξαμε προσεχτικά τους εκτελεστές. 

Να μην τους προκαλέσουν βαθιές εντυπώσεις οι σκοτωμοί μα και να είναι δυ-

νατόν να ελεγχθούν μετά. Κυρίως φροντίσαμε να μοιραστεί η ευθύνη στις 

ομάδες και να πάρουν συλλογικό, δηλαδή πολιτικό, χαρακτήρα οι εκτελέσεις. 

Η μαμά: Α, οι ενοχές, η υπουλία του υπερεγώ, όλα αυτά δουλεύουν αθώ-

ρητα στην ψυχή. Αλλά… Αλλά. Πάντως τα παιδιά της Κοινωνικής Φρουράς 

είναι περήφανα για την εκτέλεση του μπάτσου και των εμπόρων ναρκωτι-

κών. Δεν έχουν ενοχές. 

 

 

Καθαρή ενέργεια και ανεμογεννήτριες 
 

«Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα: Καθαρή ενέργεια και ανεμογεννή-

τριες», είπε η μητέρα και, μαζί με τον γιατρό, μας εξήγησαν τη λογική των 

«επενδύσεών τους σε φωτοβολταϊκά», όπως τις ονόμασαν. 

Χοντρικά, τα πράγματα είναι έτσι: Στην υποεταιρεία, «Ήφαιστος», όπως 

λέγεται, ανήκει το τοπικό εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος, το πρώην της 

ΔΕΗ, που είχε αγοράστει και εκσυγχρονίσει, τότε που υποτίθεται για μείωση 

των εξόδων το κράτος είχε διαλύσει και ξεπουλήσει όλα τα άλλοτε κατά 

τόπους μικρά εργοστάσια της τότε ακόμα Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρι-

σμού. Μόλις καταργήθηκε το κρατικό μονοπώλειο του ρεύματος, είχε συστα-

θεί αμέσως ο «Ήφαιστος» ως τοπική μικρή εταιρεία ενέργειας, σύμφωνα με 

τον νόμο, και λόγω του πολύ φτηνού ρεύματος αλλά και της τοπικής 

συγκοινωνικότητας, είχαν συμβληθεί με αυτή σχεδόν όλα τα νοικοκυριά. 

Η εταιρεία παράγει ρεύμα κατά το μεγαλύτερο μέρος με ενέργεια από τα 

πολλά φωτοβολταϊκά που είχε πολύ γρήγορα εγκαταστήσει, τις μεγάλες 
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συστοιχίες στα χωράφια και τις μικρές ιδιωτικές στα σπίτια, και επειδή δεν 

φτάνει ακόμα η παραγωγή, αγοράζει και ρεύμα από τη ΔΕΗ, όπως κι οι άλ-

λες ιδιωτικές εταιρείες παροχής ενέργειας. Με συμφωνία με μεγάλο εργοστά-

σιο κατασκευής φωτοβολταϊκών στην Κίνα, εισάγει και παραδίνει σε όποια 

οικογένεια θέλει με τιμή σχεδόν στο κόστος συστοιχίες οικιακών φωτοβο-

λταϊκών, από τις οποίες παίρνει όσο ρεύμα χρειαζόταν κάθε συμβαλλόμενη 

οικογένεια και το υπόλοιπο παραδίνεται σε λογική τιμή στον «Ήφαιστο». 

Καθότι τούτη ήταν μια από τις τερατωδέστες απατεωνιές του καπιταλισμού 

και των κρατών, βεβαίως πρωτίστως του κατσαπλιάδικου ελληνικού. Ενώ το 

κόστος κατασκευής των οικιακών φωτοβολταϊκών είναι ασήμαντο σε σχέση 

με των ανεμογεννητριών και το ποσοστό αποδιδόμενης ενέργειας αναλογικά 

πολύ μεγαλύτερο, το κράτος μέσω της ξεπουλημένης από χρόνια στους ιδι-

ώτες ΔΕΗ επιτρέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μόνο με συμφωνία της 

με κάθε ιδιώτη, πουλώντας του πανάκριβα τις οικιακές συστοιχίες και υπο-

χρεώνοντάς τον να δίνει πάμφθηνα το ρεύμα στην ίδια τη ΔΕΗ — καθι-

στώντας έτσι την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα σπίτια ασύμφορη. 

Και μετά, οι ίδιοι μεγαλοεγκληματίες των κυβερνήσεων, δηλ. των εται-

ρειών, και οι συνεταίροι τους των παγκόσμιων «οικολογικών» και «περιβαλ-

λοντικών» οργανώσεων, μιλούν για καθαρή ενέργεια, επιβάλλοντας τις κο-

λοσσιαίου κόστους παραγωγής, μεταφοράς από τη Γερμανία και εγκατάστα-

σης ανεμογεννήτριες, σε υπόδουλες αποικίες του γερμανικού καπιταλισμού, 

όπως η Ελλάδα. Αυτά τα τέρατα, οι γερμανικές ανεμογεννήτριες, όχι μόνο 

είναι δολοφονικές του περιβάλλοντος, αλλά και κοστίζουν στον φορολογού-

μενο Έλληνα αφανταστα η παραγωγή, η μεταφορά τους από τη Γερμανία, η 

εγκατάσταση και η συντήρησή τους, το πολυάριθμο προσωπικό, πακτωλούς 

ενέργειας και χρημάτων. 

Δεν πρόκειται για επενδύσεις «ενός δισεκατομμυρίου και πλέον», όπως 

ψευδώς λένε οι Γερμανοί καπιταλιστές και οι ντόπιοι δωσίλογοι υπουργοί,  

πρόκειται για πληρωμένη από τον Έλληνα φορολογούμενο παραγωγή και ε-

γκατάσταση — οι εταιρείες μόνο παίρνουν, δεν δίνουν δεκάρα. 

Ας σκεφτεί κανείς τι κοστίζει σε χρήμα, ενέργεια, ρύπανση του περιβάλ-

λοντος κάθε ανεμογεννήτρια: εξόρυξη, παραγωγή και επεξεργασία εκατομ-

μυρίων τόνων μετάλλων, λειτουργία ολόκληρης βαριάς βιομηχανίας, μεταφορά 

από τη Γερμανία που και μόνο αυτή κοστίζει ποσά δυσθεώρητα, εγκατά-

σταση, συντήρηση, μόνιμο προσωπικό. Αυτή δεν είναι “καθαρή ενέργεια”, 

αυτής η παραγωγή και η μεταφορά κι η εγκατάσταση κι η συντήρηση ρυ-

παίνουν πολύ περισσότερο απ’ ό,τι ο συκοφαντημένος λιγνίτης!  

Όσο για την καταστροφή στη φύση που επιτελείται με τις ανεμογεννή-

τριες, μόνιμη καταστροφή κι όχι περαστική, τούτη πραγματικά μόνο με ετήσιο 

βομβαρδισμό των βουνών μπορεί να συγκριθεί. 

Όλα αυτά συνυπολογίζονται σε ένα κόστος, σε πραγματικά ποσά, που δεν 

αποσβαίνεται ποτέ από την αποδιδόμενη ενέργεια. Και, το πιο ωραίο είναι 
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ότι το ρεύμα δεν προορίζεται για τον κοσμάκη, αλλά για τη βιομηχανία, και 

δεν θα φτηνήνει ποτέ για τους ιδιώτες, αλλά όλο και θα αυξαίνει η τιμή του. 

Αυτό ήταν το κόλπο. Κι έτσι, ενώ από παντού στην Ευρώπη σταματάει 

εδώ και χρόνια η εγκατάσταση των ασύμφορων και καταστροφικών για το 

περιβάλλον ανεμογεννητριών, στην Ελλάδα καίγονται κάθε χρόνο τα βουνά 

μας, επειδή αλλιώς είναι δύσκολο να ξεπατώσουν δάση ολόκληρα για την 

εγκατάσταση, χιλιάδες δέντρα και βλάστηση μπρος στα μάτια των πολιτών, 

να δουλεύουν τα αλυσοπρίονα, να μεταφέρονται με κομβόι φορτηγών οι 

κορμοί και ο κόσμος να βλέπει. 

Πρόκειται για γελοίο ψέμα αυτό που λένε στα ΜΜΕ εκπρόσωποι των 

ιδιωτικών μεγαλοεταιρειών, των «διεθνών οργανώσεων προστασίας του 

περιβάλλοντος», ότι «η φωτιά είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να αποτραπεί 

η εγκατάσταση ανεμογεννητριών». Είναι αδιανόητο να πετιούνται στα μούτρα 

του λαού τέτοια ψέματα και να μην αντιδρά κανείς, επιστήμονες, ευαισθη-

τοποιημένοι πολίτες, οργανώσεις γνήσιες κι όχι ιδιωτικές εταιρείες όπως οι 

ΜΚΟ, οποιοσδήποτε έχει λόγο. Αφού μια βόλτα να κάνει κανείς ακόμα και 

τριγύρω στην Αττική, παντού οι ανεμογεννήτριες στήθηκαν σε καμένα, στη 

νότια Εύβοια, στις τεράστιες εκτάσεις βουνών ανάμεσα σε Κιθαιρώνα και 

Ελικώνα, γύρω στα Δερβενοχώρια — ακόμα και στην Πάρνηθα, όλες σχεδόν 

στα καμένα στήθηκαν, εκτός από τόπους που δεν είχαν δάση. 

Κι είναι και στο μέγεθος τέρατα οι ανεμογεννήτριες που φέρνουν στην 

Ελλάδα, 125 ή 155, ή 198,5 μέτρα, δεν είναι οικιακές ανεμογεννητριούλες, 

και το μέγεθος συνεχώς αυξάνεται, φέρνουν όλο μεγαλύτερες. Η καταστρο-

φή στα βουνά όπου εγκαθίστανται, δεν μοιάζει με τίποτα στην ιστορία της 

ελληνικής φύσης ως τώρα.  

Ας πάρουμε για παράδειγμα το βουνό Μουγκουλτός ή Μουλωχτός της 

Πάρνηθας και τις συνεχόμενες ράχες προς τα δυτικά μέχρι τα Δερβενοχώρια. 

Από τις ράχες αυτές ακριβώς ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά το 2007, που κα-

τέστρεψε τον Εθνικό Δρυμό, κι ακριβώς εκεί εγκαταστάθηκαν ανεμογεννή-

τριες λίγο μετά, μάλιστα σε τόπο ο οποίος προστατεύεται από το νομικό κα-

θεστώς που προβλέπει το ευρωπαϊκό σύστημα Natura. Τόσο ξεδιάντροπα όλα! 

Τότε που η κυβέρνηση κοίταζε αμέριμνα, δεν επέτρεψε καν να σηκωθούν τα 

πυροσβεστικά αεροπλάνα, παρά μόνο ένα ελικόπτερο με έναν κάδο για τα 

μάτια του κόσμου, μέχρι που έφτασαν οι φλόγες κοντά στην κορυφή όπου 

βρίσκονται οι στρατιωτικές βάσεις, ο πύργος του ΟΤΕ και οι κεραίες τηλε-

φωνίας — και τότε σηκώθηκαν τα αεροπλάνα και σβήσαν, βεβαίως, τη φωτιά.  

Άμα σταθείς λοιπόν στον Μουγκουλτό, 959 μ., και κοιτάξεις δυτικά προς 

τα Δερβενοχώρια, όλες οι ράχες έως και 200-300 μ. ύψος είναι ισοπεδωμένες 

από τα πελώρια γήπεδα που χρειάζεται κάθε ανεμογεννήτρια και από το 

τεράστιο δίκτυο δρόμων και βοηθητικών εγκαταστάσεων. Κι οι ανεμογεν-

νήτριες αυτές εγκαταστάθηκαν κι εδώ στο καμμένο, την ώρα που οι διεθνείς 

«περιβαλοντολογικές» μεγαλοεταιρείες «προστασίας της φύσης» βγαίνουν στα 

ΜΜΕ και λένε ότι «είναι λάθος ότι οι πυρκαγιές έχουν σκοπό την εγκατάστα-
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ση αιολικών πάρκων, αντίθετα η φωτιές αποτελούν προϋπόθεση ότι ανεμο-

γεννήτριες δεν θα εγκατασταθούν». Τέτοια αδιαντροπιά.  

Έτσι λοιπόν σαρώνονται μετά από κάθε «τυχαία» πυρκαγιά με τις μπουλ-

ντόζες πλαγιές, βουνοκορφές και κορυφογραμμές, για να πουλάνε δύο-τρεις 

γερμανικοί κολοσσοί καταστροφή στους αποικιοποιημένους ιθαγενείς, να 

πλουτίζουν και οι ντόπιοι αντιπρόσωποί τους, να παίρνουν τη μίζα τους και 

οι δεξιοαριστεροί κυβερνήτες. Όσο για την ηθική και ιδεολογική στήριξη σε 

όλο αυτό το έγκλημα κατά της φύσης και των ανθρώπων, την προσφέρουν 

πρωτίστως  οι ξεπουλημένες από δεκαετίες παγκόσμιες «περιβαλλοντικές» 

μεγαλοεταιρείες-ΜΚΟ, επίσης ο έντυπος και ηλεκτρονικός Τύπος, με πληρω-

μένα δημοσιεύματα σε τακτά χρονικά διαστήματα που διαφημίζουν τα υπε-

ροχα αγαθά τα οποία θα απολαύσουν οι λαοί — μετά θάνατον της φύσης και 

των κοινωνιών. Και τα ψευδοεπιχειρήματά τους περί «καθαρής αιολικής ε-

νέργειας» επαναλαμβάνουν οι αφελείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Αν ήθελαν καθαρή ενέργεια, σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που ο ήλιος 

λάμπει τα εννιά δέκατα του έτους, θα παρήγαγε το ίδιο το κράτος οικιακές 

φωτοβολταϊκές συστοιχίες και θα τις έδινε στις οικογένειες στο κόστος τους. 

Αλλά φυσικά έτσι δεν θα πουλούσαν τα μεταλλικά τέρατα οι Γερμανοί νεο-

αποικιοκράτες, ούτε θα κέρδιζαν τόσα δισεκατομμύρια οι ντόπιοι δωσίλογοι 

όλων των κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως «ιδεολογικής» τάχα κλίσης. Και οι 

ψευτοπεριβαλοντολογικές οργανώσεις θα απαιτούσαν αυτήν τη λύση, όχι 

όλο καινούργιους, όλο πιο τεράστιους Γκοτζίλες. 

Έτσι μας είπαν οι γονείς του Λε και η κυρία Ελένη, κι έτσι εξήγησαν την 

επένδυσή τους. Στην ερώτηση του αστυνόμου, προφανώς πληροφορημένου 

από τους φακέλους του, γιατί οι μεγαλοεταιρείες δεν εγκατέστησαν ανεμο-

γεννήτριες και δικά τους φωτοβολταϊκά πάρκα στα βουνά μας, ο γιατρός 

είπε απλά: 

«Γιατί ενημερώσαμε πολύ κομψά τους κατάλληλους ανθρώπους ότι θα τα 

ανατινάσσαμε. Είναι πολύ εύκολο, παρά το μέγεθός τους. Και λόγω της οικο-

νομικής μας επιτυχίας ξέρουν ότι θα το κάναμε». 

«Αν αυτό τους το έλεγε μια πολιτική οργάνωση, απλά θα τους συλλά-

μβαναν», συμπλήρωσε η κυρά. «Αλλά εμείς δεν είμαστε πολιτική οργάνωση, 

για αυτούς είμαστε οι τοπικοί μικροκαπιταλιστές. Προσπάθησαν απλά να μας 

εξαγοράσουν με μια αρκετά δελεαστική πρόταση, που φυσικά απορρίψαμε. 

Οι ίδιοι, άλλωστε μόνο τέτοια γλώσσα μιλούν μεταξύ τους — συνεχώς αλ-

ληλοσφάζονται». Ο γιατρός παρενέβη για να εξηγήσει: 

«Δεν θέλουν μπλεξίματα τώρα, γιατί έτσι θα ανοίξουν κυριολεκτικά οι... 

Ασκοί του Αίολου. Περιμένουν να ολοκληρώσουν το έργο της καταστροφής 

στην υπόλοιπη Ελλάδα και τότε φυσικά θα επιχειρήσουν να μας περιλάβουν. 

Γιατί ο τόπος μας είναι ανεμώδης, έχει μόνιμα ρεύματα στα βουνά μας, κα-

τάλληλα για αιολοτέρατα». 
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Η θέση του Αστυνόμου 
 

Αστυνόμος: Ξέρω πολλά από αυτά. 

Ο γιατρός: Γνωρίζεις τον σχεδιασμό μας, το πολιτικό πλαίσιο του; 

Αστυνόμος: Έχω φτάσει σε ασφαλή στοιχεία για πολλά γύρω από τη δράση 

σας, μόνο που είναι αποσπασματικά. Γνωρίζω ότι υπάρχει εδώ ένας ιδιόρρυ-

θμος τύπος μαφίας, κι έχω πρόσβαση σε ονόματα και γεγονότα. Ξέρω επίσης 

πολλά για τις επιχειρήσεις σας και ότι συνδέονται με αυτή την τοπική μαφία. 

Αλλά πάντα η οικονομική εξουσία συνδέεται με τη μαφία, πιο φανερά μάλι-

στα στους μικρούς τόπους. Κάτι μου διέφευγε — δεν μπορούσα να καταλάβω 

τι ακριβώς γίνεται. Νόμιζα πως απλά το ζήτημα είναι το χρήμα. 

Βέβαια, μελέτησα τους φακέλους σας στην Αθήνα, στα Κεντρικά. Εντάξει, 

πρώην αριστεριστές, όμως εδώ μιλάμε για επιχειρήσεις. Ένα σωρό μεγαλοε-

πιχειρηματίες και κεντρικά πρόσωπα της εξουσίας είναι πρώην αριστεροί κι 

αναρχικοί, στην Ελλάδα και παντού. Μου διέφευγε η έκταση του συστήματός 

σας και η αληθινή φύση της ιδεολογίας σας. Επίσης, δεν καταλάβαινα σε τι 

αποσκοπούσατε — μέχρι τώρα η ιδεολογία της Αριστεράς και των αναρχικών 

ήταν μονόδρομος: Επανάσταση. Εδώ όμως τα πάντα ήταν νόμιμη επιχειρημα-

τική δραστηριότητα πολλών εκατομμυρίων Ευρώ. Κάτι άλλο παιζόταν κι 

ήθελα να το μάθω. 

Η μαμά: Και γιατί δεν προχώρησες σε συλλήψεις; 

Αστυνόμος: Γιατί όσο έψαχνα, τόσο πιο μεγάλο και περίπλοκο αποδει-

κνυόταν το πράγμα. Έπρεπε να βγάλω όλο το παγόβουνο από τη θάλασσα 

στη στεριά, πριν ενημερώσω τους ανωτέρους μου. Για να λέμε την αλήθεια 

δεν εμπιστεύομαι τους ανωτέρους μου — τους περισσότερους, όχι όλους. 

Καθόλου την κυβέρνηση, ούτε την παρούσα ούτε τις προηγούμενες. Καθόλου 

τις Μυστικές Υπηρεσίες, φυσικά, οι οποίες ενδιαφέρονται για σας και δυ-

στυχώς ελέγχονται σχεδόν εξολοκλήρου από το Εξωτερικό. 

Όλα ήταν έντεχνα καλυμμένα πίσω από νόμιμα πλαίσια. Πώς θα στεκόταν 

στο δικαστήριο δίωξη για κάθε επιμέρους παραβατική δραστηριότητά σας; 

Ακόμα κι η δική σου ηθική αυτουργία, γιατρέ, για τους φόνους του προκατό-

χου μου, του εμπόρου ναρκωτικών κ.λπ., δεν μπορούσαν να αποδειχτούν. Δεν 

θα είχε νόημα για μένα να συλλάβω δυο-τρεις πιτσιρικάδες, ή κάποιους από 

τους διευθυντές σας. Διαπίστωνα όλο πιο σίγουρα ότι κάτι μεγάλο, το κυ-

ριότερο, μου διέφευγε. 

Η αστυφύλακας [περήφανα για τον διοικητή της και υποδορείως τρυ-

φερά]: Τίποτα δεν ξεφεύγει από τον κ. διοικητή. 

Αστυνόμος: Εσύ μη μιλάς κι άκου καλά να μαθαίνεις. 

Η αστυφύλακας: Μάλιστα κ. διοικητά. Συγγνώμη. 
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Ένα ιντερμέδιο υποκειμενισμού 
 

Ερευνήτρια: Εδώ όμως, κ. αστυνόμε, έχουμε πια ομολογίες! Τελικά θα 

τους συλλάβετε ή όχι; 

Ο γιατρός: Μόνο εγώ είμαι υπεύθυνος για οτιδήποτε παράνομο. 

Η μαμά [σε μένα, γλυκά, με κάτι σαν συνενοχή στη φωνή]: Βιάζεσαι να μας 

ξεφορτωθείς, ε; Για να μείνεις ανενόχλητη με τον εραστή σου και τον Αρίστο! 

Και να κάνεις και τη μελέτη σου στο πανεπιστήμιο! 

Ερευνήτρια: Όχι και με τον Αρίστο! Τελικά, είσαστε υπέρ μου ή εναντίον 

μου; 

Η μαμά: Είμαι φυσικά υπέρ σου. Είμαστε γυναίκες, σύμμαχοι, και πολεμού-

με εναντίον των ανδρών εδώ και χιλιετίες. Άλλο ο έρωτας, εκεί τα πράγματα 

είναι πάντοτε συγκρουσιακά μεταξύ ημών των γυναικών. 

Ερευνήτρια: Τότε γιατί δείχνετε να με μισείτε; 

Η μαμά: Δεν σε μισώ, σε αγαπώ. Αλλά, φυσικά, σαν μάνα που είμαι, ζη-

λεύω πολύ την γκόμενα του μοναχογιού μου. Όχι όμως και τον κολλητό του. 

Όλες οι μανάδες αγαπούμε τον καλύτερο φίλο του γιού μας — είναι σαν να 

διπλασιάζεται μπρος στα μάτια μας η αγαπημένη σάρκα του αγοριού μας. 

Άσε που, όπως και να ’ναι, ο κολλητός του γιου μας είναι μεν ένα δεύτερο 

παιδί μας, μα επιπροσθέτως μπορούμε δίχως ενοχές να τον παίρνουμε μάτι 

κάπου-κάπου… Ενώ τον γιο μας όχι· αλίμονο, δεν πρέπει! 

Ελένη: Σ’ έχω πάρει χαμπάρι πώς κοιτάς τον ανιψιό σου! Το μάτι σου 

γυαλίζει. Εντάξει, κι εγώ αγαπώ πολύ τον Λεωνίδα μας. Τι γλυκό παιδί! 

Ερευνήτρια [στη μαμά]: Φρικτό! Αποκαλύπτεσθε ως ικανή για τα πάντα! 

Ως μια Βυζαντινή αυτοκρατόρισσα! Πάντως, μιας και μιλάτε για έρωτα, κυ-

ρία, μιας και γίναμε τόσο φιλαλήθεις πια όλοι εδώ, λύστε μου μια απορία: Τι 

στο διάολο σας νοιάζει στο τέλος-τέλος τι θα κάνουμε στο κρεβάτι εγώ κι ο 

γιος σας, έστω κι ο Αρίστος; 

Ελένη: Μα πώς, κοριτσάκι μου, είναι δυνατόν να μη μας νοιάζει η ποιότη-

τα του έρωτα των παιδιών μας; Θελήσαμε να απελευθερώσουμε το ποιητικό-

ερωτικό υπόβαθρο της Ιστορίας από τη σκλαβιά των ιδεών και των αξιών. 

Ακόμα και από τη βιολογία των φυσικών τάσεων και των συναισθημάτων — 

μ’ όλο που αυτή είναι έτσι κι αλλιώς ασαφής. Τούτο ήταν το κύριο ζήτημα 

όλων των προσπαθειών μας. Είναι η προϋπόθεση κάθε ριζικής κοινωνικής 

αλλαγής. 

…Εντάξει, δεν είναι εύκολα όλ’ αυτά, άφησα τον γιο μου να γίνει ό,τι είναι, 

να βασανίσει τόσο τον Λεωνίδα και τους φίλους του. Να βασανιστεί κι ο ίδιος 

τόσο. Λυπούμαι για ό,τι έγινε, δεν τα ήξερα όλα, δεν μπόρεσα να τα φαντα-

στώ… Έβλεπα μόνο κομμάτια τους και μου ξέφευγε η ίδια η εικόνα. 

Αρίστος: Μάνα. Είναι… Είναι τόσα που… 

Ελένη: Θα μιλήσουμε οι δυο μας σύντομα γι’ αυτά αγόρι μου. Εγώ φταίω, 

τόσα χρόνια δεν σου επέτρεψα να δεις ποια είναι στην πραγματικότητα η μάνα 
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σου. Από λάθος αντίληψη σεβασμού προς τον πατέρα σου, προς τον παππού 

σου. Από λάθος μου. 

Ερευνήτρια: Αυτό που φαινόταν παλιά πιο σαφές, είναι ότι απλά δεν σας 

καιγόταν καρφάκι για μας, κυρία Ελένη. Όπως και στους γονείς του Λε. Λυ-

πούμαι που το λέω, γιατί σας συμπαθώ πολύ.  

Ελένη: Αναγνωρίζω ότι έσφαλα σε πολλά. Υποχώρησα στους νόμους της 

Τραγωδίας, της δικής μου και των άλλων. 

Ο γιατρός: Ας μην το ερευνήσουμε τώρα αυτό, παιδιά μου. Ο Έρωτας, 

άλλωστε —στον Θεό Έρωτα αναφέρομαι— σκοτώνει και ξαναγεννά. Ας μεί-

νουμε στο τελευταίο θέμα μας, στην εμπλοκή του κ. αστυνόμου στις εξελί-

ξεις. Τώρα πια πήρε τούμπα η ιστορία του τόπου μας. Έχει ξεφύγει από τα 

χέρια μας. Αλλά ο κ. αστυνόμος έχει εμένα στα δικά του. Όσο για τους άλλους, 

ας μην ανησυχεί. Δεν φεύγει κανείς από δω. Αν θεωρήσει ότι πρέπει, μπορεί 

να συλλάβει όποιον θελήσει και να τον κάνει ό,τι θέλει, οποτεδήποτε θα το 

απόφασίσει. Πιστεύω πως έχει βαθιά μέσα του ολοζώντανη την αίσθηση της 

λαϊκής δικαιοσύνης, του ιστορικού συμφέροντος του ελληνικού λαού. 

Η αστυφύλακας [βιαστικά, να μην τη σταματήσει ο αστυνόμος]: Αν ήταν 

άλλος, θα τον εκτελούσατε κι αυτόν, πάντως. 

Ο γιατρός: Ε, μάλλον. 

Η μαμά: Εμένα, Αποστόλη, μπορείς να με συλλάβεις και τώρα αμέσως. Να 

με κλείσεις φυλακή να ησυχάσω. Με έχει κουράσει η πιτσιρικαρία με τα συ-

ναισθηματικά προβληματάκια της.  

Ελένη: Κι εμένα! συλλάβετέ με κι εμένα, κ. αστυνόμε! Ευχαρίστως να 

πάω στο ίδιο κελί με την αγαπημένη μου ξαδέρφισσα και τον γιατρό. Έχουμε 

πολλά να πούμε, μετά τόσα χρόνια χωρισμό. 

Αρίστος [ξύλινα, αντανακλαστικά, ολοζώντανα]: Μάνα… 

Ελένη: Θα με μισήσεις αγόρι μου. Και μετά θα ξανααγαπηθούμε δυνατά 

και τελειωτικά. Αυτός είναι ο νόμος της φάρας σου, του παππού σου. 

Αστυνόμος [μηχανικά]: Όταν έρθει η ώρα, θα αποδοθούν ευθύνες σε ο-

ποιονδήποτε αποδειχθεί ένοχος. Και θα γίνουν συλλήψεις. 

 

 

Εμπόριο χρήματος 
 

Ερευνήτρια [στον γιατρό]: Και το «εμπόριο χρήματος», όπως λέτε την αι-

σχρή τοκογλυφία; 

Η μαμά: Αν προονομάσεις οτιδήποτε ως «αισχρό», το έχεις ήδη προκατα-

δικάσει. 

Ο γιατρός: Εντάξει, αγάπη μου, φαίνονται τρομερά όλα τούτα στα παιδιά. Κι 

όμως, είναι απλό, φίλοι μου. Για αιώνες την επαγγελματική διακίνηση του 

χρήματος στο περιθώριο του εμπορίου την είχαν οι σαράφηδες, αυτοί ήταν οι 

«τραπεζίται» των αρχαίων Ελλήνων, ονομασία που προήλθε από τα τραπε-

ζάκια που τα έστηναν στην αγορά οι αργυραμοιβοί, οι οποίοι ζύγιζαν τα νο-
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μίσματα των διαφόρων πόλεων ή κρατών. Διαπίστωναν τις ισοτιμίες των 

νομισμάτων με βάση το μέταλλο, το βάρος τους, και ενίοτε την ισχύ του κράτους 

ή της πόλης που τα έκοψε. Ένας έμπορος έφερνε ας πούμε στην Αθήνα νό-

μισμα της Αιγύπτου ή της Περσίας. Δεν μπορούσε να το διακινήσει στην πόλη, 

γιατί κανείς δεν ήξερε ακριβώς την αξία του: Ήταν απλά ένα κομμάτι ασήμι ή 

χρυσάφι. Το έδινε στον «αργυραμοιβό» κι εκείνος του παρείχε ισότιμο αθηναϊ-

κό νόμισμα, κρατώντας την προμήθειά του. 

Ελένη: Τις περισσότερες φορές το ασήμι και τον χρυσό των ξένων νομι-

σμάτων δεν ήξεραν κι οι ίδιοι οι τότε σαράφηδες τι να τα κάνουν. Έδιναν στο 

νομισματοκοπείο της πόλης ή στους χρυσοχόους κι αργυροχόους τα νομίσμα-

τα για λειώσιμο και φτιάξιμο ντόπιων νομισμάτων, κοσμημάτων, σκευών. Τότε 

το «χρήμα» δεν είχε την απόλυτη αξία τη σημερινή. 

Η μαμά: Ενίοτε όμως οι «τραπεζίται», έχοντας περίσσεια χρήματος, έδιναν 

δάνεια με κάποιον μικρό ή μεγάλο τόκο, όπως άλλωστε και γενικά κάποιοι 

που διέθεταν χρήμα, κεφάλαιο. Οι περισσότεροι όμως πλούσιοι δανειοδότες 

απαιτούσαν μεγάλο τόκο από τους έχοντες ανάγκη, και σε περίπτωση αδυνα-

μίας αποπληρωμής κεφαλαίου και τόκων έπαιρναν την όποια περιουσία των 

δανειζομένων. 

Ο γιατρός: Ακόμα και τους πωλούσαν κατά τους νόμους πόλεων και κρατών 

για δούλους, τους ίδιους και την οικογένειά τους, για τούτο ο Σόλωνας στις 

απαρχές της αθηναϊκής Δημοκρατίας απαγόρευσε το «δανείζεσθαι επί σώμασι», 

τον δανεισμό με αντάλλαγμα τη δουλεία του δανειζόμενου σε περίπτωση μη 

αποπληρωμής κεφαλάιου ή τόκων. Το ίδιο έκαναν κι άλλες πόλεις. Κι άλλες 

απαγόρευαν την πώληση της βασικής περιουσίας κάθε οικογένειας, για πα-

ράδειγμα η Ηλεία ήδη από ομηρικές εποχές καθώς μαρτυρείται στις αρχαίες 

πηγές. 

Η μαμά: Αυτό το απλό πράγμα ήταν για χιλιετίες στην απολύτως αντικει-

μενική βάση του το εμπόριο χρήματος. Μπορούσε να είναι ευεργετικό των 

τοπικών κοινωνιών, με δράση έντιμων ανθρώπων που εμπορεύονταν με ήπια 

μέσα και χαμηλούς τόκους χρήμα — όπως άλλοι εμπορεύονταν αρνιά ή λά-

χανα με νόμιμο και ευνόητο κέρδος. Μπορούσε να είναι και εγκληματικό σε 

περιπτώσεις μεγάλων τόκων και βίαιων μέσων για την εξόφληση των δα-

νείων, κι έτσι ήταν συνήθως, εξαιτίας των άναρχων οικονομιών κρατών και 

κοινωνιών, κι επίσης εξαιτίας της ανθρώπινης απληστίας. Αυτά μας τα δίδαξε ο 

παπα-Νικόλας — μακάρι να ήταν εδώ να σας τα εξηγήσει παραστατικότερα. 

Και οι σύντροφοι απ’ όλο τον κόσμο, πολύ σπουδαίοι οικονομολογοι, τα προ-

συπόγραψαν ασμένως, παρ’ ότι οι δικές τους μελέτες είναι απείρως περιπλο-

κότερες. 

Ο γιατρός: Αλλά, αυτωνών, τους λείπει κάτι σημαντικότερο από τη θε-

ωρία: Η απλή ιστορική προοπτική. 

Ελένη: Βέβαια, το εμπόριο του χρήματος λόγω της κομβικής σημασίας 

του για την οικονομία, αντίθετα με το εμπόριο των άλλων ειδών, έχει φορ-

τωθεί με πολλή αρνητική και θετική ιδεολογία. Κι ο μαρξισμός, δυστυχώς, με 
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τις ιδεολογικές και επιστημονικές ακροβασίες του, συνετέλεσε να γίνει ακα-

τάληπτη η οικονομία στις μάζες. Για να μην αναφέρουμε τον αναρχισμό, που 

απλά το παρακάμπτει, λες και δεν υπάρχει. 

Ο γιατρός: Πάντα αντιμαρξίστρια, βρε Ελένη... 

Ελένη: Ε, ναι, σε κάτι τέτοια πάντα θα διαφωνούμε. 

Η μαμά: Τέλος πάντων. Κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση προέκυψε ο 

μεγαλέμπορος χρήματος, ο πρόγονος των σημερινών τραπεζών. Και μετά 

ήρθε η ιστορική κυριαρχία του καπιταλισμού, που γέννησε τις σημερινές 

τράπεζες. Τότε πια το εμπόριο του χρήματος αποτέλεσε εξαρχής όχι πια μια 

παράπλευρη αναγκαιότητα της αγοράς, μα δομικό όπλο εναντίον των κοι-

νωνιών, με τη γιγαντιαία υπερσυγκέντρωση αλλά και τον απόλυτο έλεγχό 

του, σε οποιονδήποτε κι αν ανήκει. 

Ο γιατρός: Έτσι, στις μέρες μας τα χρήματα οποιουδήποτε, και του πλούσιου 

και του φτωχού, δεν μπορούν να υπάρξουν εκτός του τραπεζικού συστήμα-

τος, δεν υφίστανται αλλού παρά στα αρχεία των τραπεζών. Και αυτές τα 

μετακινούν με τρόπο που άνετα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μεταφυσικός, 

αφόσον έχουν απωλέσει κάθε πραγματική υπόσταση κι άλλωστε κάθε νόημα, 

πέραν εκείνου που εξυπηρετεί το φαντασματικό συμφέρον των κεφαλαιο-

κρατών. Που εντέλει δεν είναι συμφέρον, είναι βαριά ψύχωση. 

Η μαμά: Γι’ αυτό άλλωστε τώρα σχεδιάζουν να καταργήσουν εντελώς το 

υπαρκτό χρήμα, το χάρτινο και το μεταλλικό. Να το υποκαταστήσουν εξολο-

κλήρου με κάρτες. Έτσι, ολοκληρώνεται η απόλυτη κυριαρχία των τραπεζών, 

δηλαδή του κεφαλαίου πάνω στους ανθρώπους: Το χρήμα δεν θα μπορεί να 

υπάρξει στο σπίτι του καθενός, κανείς δεν θα κατέχει χρήμα σε οποιαδήποτε 

μορφή. Το χρήμα όλου του πλανήτη, του καθενός από μας, θα υπάρχει μόνο 

ως σκιά στους υπολογιστές των τραπεζών, κι αυτές θα το εκμεταλλεύονται 

σαν δικό τους. 

Η αστυφύλακας: Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα σχεδόν από αυτά που είπατε. 

Ελένη: Είπες «σχεδόν», άρα κάτι κατάλαβες. Τι; 

Η αστυφύλακας: Ότι όλο αυτό το μπέρδεμα με τις τράπεζες ξεκίνησε από 

κάποιους αρχαίους που έκαναν εμπόριο χρήματος, και κέρδιζαν κάτι απ’ 

αυτό, όχι πολλά πάντοτε. 

Ελένη: Ε! αυτό είναι το ουσιώδες. Αυτό σχεδιάσαμε κι εμείς. Απλά δεν 

κρατάμε το όποιο κέρδος, το δίνουμε πίσω στην πόλη μας. 

Ο γιατρός: Για να σκοτώσουμε τις τράπεζες στον τόπο μας, φτιάξαμε μέσω 

εμπίστων μας ένα δίκτυο υποτιθέμενων τοκογλύφων με επικεφαλής τον αγα-

πημένο μας φίλο, τον παπα-Νικόλα. Δανείζουν νόμιμα με πολύ χαμηλό επι-

τόκιο, και μεγάλο χρόνο αποπληρωμής κεφαλαίου και τόκων. Φυσικά, το 

παίζουν άτεγκτοι και σκληροί, γιατί αλλιώς δεν θα πλήρωνε κανείς. Αλλά, 

πέστε μου αν ξέρετε κανέναν που έχασε το σπίτι του. Γρήγορα επεκταθήκα-

με, γιατί όλα τα χρήματα που απέδιδαν οι τόκοι εμείς δεν τα σωριάζαμε στις 

κανονικές τράπεζες, μα τα προωθούσαμε για επενδύσεις στις κοινωνικές 

επιχειρήσεις μας. 
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Η μαμά: Έτσι, με αυτό τον απλό τρόπο, με την «κοινωνική τοκογλυφία», 

τσακίσαμε στην περιοχή μας το τραπεζικό σύστημα. Το οποίο βασίζεται όχι 

μόνο στην προνομιακή συσσώρευση του ιδιωτικού χρήματος στα θησαυροφυ-

λάκιά του, αλλά κυρίως στην καταλήστευση των πολιτών μέσω των δανείων 

και των υψηλών τόκων. Τα τραπεζικά δάνεια και οι τόκοι σήμερα έχουν ρυ-

θμιστεί έτσι ώστε, από τον ίδιο τον οικονομικό σχεδιασμό τους, δεν μπορούν 

να αποπληρωθούν ποτέ. 

Συγχρόνως, τσακίσαμε και την πραγματική τοπική τοκογλυφία, δηλαδή 

τον υψηλότοκο δανεισμό. Γιατί κανείς δεν μπορούσε να μας ανταγωνιστεί, 

εφόσον εμείς δεν θέλαμε παρά μικρό κέρδος, ώστε να ισοσταθμίζουμε απλώς 

τη φύρα του κεφαλαίου λόγω του χρόνου ως την αποπληρωμή. Κι έτσι τους 

κλείσαμε όλους. 

Ο γιατρός: Η αλήθεια είναι ότι κάποιους τοκογλύφους παλιότερους από 

μας, που δάνειζαν με υψηλό τόκο, αληθινούς τοκογλύφους κι όχι «κοινωνι-

κούς», τους τσακίσαμε κυριολεκτικά. Σπάσαμε μερικά χεροπόδαρα και κε-

φάλια για να πειστούν να μας αδειάσουν τη γωνιά. Τους πιο έντιμους, τους 

ενσωματώσαμε στο σύστημά μας. 

Η μαμά: Βέβαια, για απολύτως αναγκαίες δουλειές δικές μας και των 

πολιτών με το κράτος, συνεργαζόμαστε ως προς τις διεθνείς υποχρεώσεις 

μας με μια βραζιλιάνική τράπεζα που ακριβώς με αυτά ασχολείται. Και για 

τις ντόπιες με το τοπικό υποκατάστημα μιας μικρής τράπεζας, του οποίου το 

διευθυντικό προσωπικό είναι συνεργάτες μας. Δεν γινόταν, στη φάση που 

βρισκόμαστε τώρα, να προβαίναμε σε ίδρυση δικής μας τράπεζας, παρά το 

ότι έχουμε σχεδιάσει λεπτομερειακά το ζήτημα με τη Διεθνή των συντροφων. 

Πολύ μεγάλοι οικονομολόγοι, φιλόσοφοι, κοινωνικοί επιστήμονες από την 

Αμερική και την Ευρώπη, καλοί σύντροφοί μας, έχουν δουλέψει γι’ αυτή την 

επαναστατική τράπεζα, αλλά… 

Ο γιατρός: Τέλος πάντων, αυτά είναι του μέλλοντος. Το θέμα είναι ότι η 

μικρή τράπεζα χαίρεται με τις καλές δουλειές της στην επαρχία μας, και δεν 

νοιάζεται για τον λόγο που όλοι εμείς προτιμάμε αυτήν και όχι τις μεγάλες 

συναδέλφους τους, οι οποίες έχουν λυσσάξει για την αποτυχία τους. 

Η μαμά: Ουσιαστικά όμως, πέρα από τα αναγκαία, δεν συσσωρεύουμε 

χρήμα, μα κάθε κέρδος το επενδύουμε για την εξυπηρέτηση των στόχων μας. 

Αυτό είναι το κυριότερο μυστικό της επιτυχίας μας. 

 

 

Νομική, ιστορική και κοινωνική δικαίωση 
 

Οι τρεις τους, η κυρά, η κ. Ελένη και ο γιατρός, μας κοίταξαν. Κανείς δεν α-

ντέδρασε. 

«Απορίες;» είπε ο γιατρός. 

«Για ό,τι εμπίπτει στη δουλειά μου, μετά την παρούσα ομολογία του γιατρού, 

θα κάνω περαιτέρω έρευνα», είπε ο αστυνόμος. «Δεν ήξερα την έκταση του 
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ζητήματος με τους εμπόρους χρήματος που λέτε ότι ελέγχετε. Όσα διαπί-

στωσα κατά την ως τώρα έρευνά μου για τους τοκογλύφους κ.λπ., δεν φαί-

νονταν παράνομα. Άλλωστε, μελέτησα τους φακέλους των ειδικών ράμπο 

της εφορίας και της ΑΑΔΕ: Δεν βρήκαν σημαντικές παρανομίες. Απλά δεν 

είχαν τη δυνατότητα κι αυτοί να κατανοήσουν το φαινόμενο σε όλη την έ-

κτασή του. Υποψιάζονταν μόνο κάποια φοροδιαφυγή από μέρους των τοκο-

γλύφων και κάποιων εταιρειών σας. Αλλά αυτοί πληρώνουν κανονικά ό,τι 

φόρους τους αναλογούν, δεν διακινούν μαύρο χρήμα». 

«Εμείς κινούμαστε σαν σκορπιοί μες στις ρωγμές του συστήματος», είπε ο 

γιατρός. «Λίγοι ξέρουν ότι οι τράπεζες έχουν επιβάλλει νόμους που τις απαλ-

λάσσουν από τη φορολογία των διακινούμενων κεφαλαίων και των κερδών 

τους. Ουσιαστικά, δεν πληρώνουν φόρους, μα παίρνουν και τα ρέστα, κολοσ-

σιαία ποσά του κράτους άρα των φορολογούμενων ως ενίσχυση — τα ξέρετε 

αυτά. Εμείς βρήκαμε ότι εν μέρει μπορούμε να στεγαζόμαστε στην περι-

φέρεια αυτών των νόμων, ως νόμιμοι πάροχοι ιδιωτικών δανείων. Σε αυτά, ο 

φίλος μας ο Γερμανός νομικός μάς βοήθησε πολύ. Επίσης, βοήθησαν αποφα-

σιστικά οι σύντροφοί μας οικονομολόγοι, κυρίως Αμερικανοί ακαδημαϊκοί 

που είναι μανούλες σε τέτοια. Έτσι, ως τώρα πληρώναμε μόνο τον νόμιμο 

φόρο για τις χρηματοπιστωτικές εργασίες μας και για τις εταιρείες μας, κι 

αυτόν ακόμα όχι στις περισσότερες των περιπτώσεων, αφού αφαιρούνταν 

νόμιμα από κοινωνικές μας δραστηριότητες. Τα όποια κεφάλαιά μας είναι 

διαρκώς εν κινήσει, εφόσον εμείς δεν σωρεύουμε, μα επενδύουμε. 

«Από την άλλη μεριά, σιγά μη βγούμε με την ντουντούκα να αποκαλύ-

ψουμε το ύψος των διακινούμενων κεφαλαίων, τις εταιρείες offshore και 

όλες τις λεπτομέρειες!» παρενέβη η κυρά. «Στο Υπουργείο Οικονομικών μας 

ξέρουν. Αν βάλουν χέρι σε μας, όμως, θα χτυπήσουν και τα αφεντικά τους, 

αλλά και όλους τους νόμιμους παρόχους δανείων, τα funds, μικρά τοπικά ή 

τεράστια της παγκοσμιοποίησης, τους πάντες. Και άλλωστε γιατί να μας 

ενοχλήσουν; Εμείς απλά λειτουργούμε στο πλαίσιο των διεθνών νόμων του 

καπιταλισμού, το τι κάνουμε τα λεφτά μας είναι άλλο πράγμα. Οι Μυστικές 

Υπηρεσίες μάς θεωρούσαν ως τώρα που έσκασε η μπόμπα τοπικούς καπιτα-

λομαφιόζους κι όχι επαναστάτες, κι άλλωστε δεν στοχεύουν σε μας τους δύο, 

αλλά σε ένα μπερδεμένο πλέγμα δεκάδων εταιρειών, μετόχων, υπευθύνων, 

ή εμφανιζόμενων ως ιδιοκτήτες. Και λοιπόν; Όλη η σύγχρονη ανώτατη τάξη 

είναι καπιταλομαφιόζοι». 

Ο γιατρός, συμπλήρωσε: 

«Οι αναλυτές των Μυστικών Υπηρεσιών δεν καταλαβαίνουν τον ιδεολο-

γικό τύπο μας, γιατί είναι μαστεράκηδες δίχως εγκύκλιο παιδεία, οι πρώτοι 

της τάξης τους στα πανεπιστήμια, άριστοι ο καθένας στην επιστήμη του, μα 

που δεν κατέχουν κανενός είδους γνώση εκτός από εκείνη των σχολικών 

ασκήσεων που απαίτησαν τα πτυχεία τους. Η σκέψη τους είναι απλοϊκή και 

μηχανιστική, μαθητή Γυμνασίου, ούτε καν Λυκείου. Η πολυδιάστατη γνώση 

είναι που κάνει τους ανθρώπους “έξυπνους”, τέχνη, κοινωνιολογία, φιλοσοφία, 
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ανθρωπολογία, ποίηση, λογοτεχνία... Ακόμα και τώρα που έσκασε η μπόμπα 

διερωτούνται. Νομίζουν ότι απλά η περιοχή μας αντιδρά στα μνημόνια κάπως 

πιο συντεταγμένα απ’ ό,τι άλλες περιφέρειες τις χώρας». 

«Αγαπητέ αστυνόμε, μπορείς να κάνεις έρευνα για όλα», δήλωσε η κυρά. 

«Στο τέλος θα διαπιστώσεις την ιστορική και κοινωνική νομιμότητά των 

ενεργειών μας». 

«Κάνω έρευνα για τα πάντα», είπε ο αστυνόμος με κουρασμένο ύφος, που 

προκάλεσε αμέσως τη συμπονετική αναστάτωση της νεαρής μπατσίνας.  

«Λοιπόν», αναφώνησε αποφασιστικά ο γιατρός. «Ηρώ, καλύψαμε όλες τις 

ερωτήσεις σας για μας; Νομίζω ότι εξηγήσαμε τα πάντα. Για ό,τι τυπικά 

παράνομο, αναλαμβάνω την ευθύνη και γι’ αυτό άλλωστε παραμένω στη φυ-

λακή. Για οτιδήποτε άλλο, ο αστυνόμος ας απαγγείλει κατηγορίες και θα 

δούμε πώς θα κυλήσει η ιστορία. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε κι ο 

ίδιος, μπορεί να μας κατηγορήσει μόνο για ορισμένες ασήμαντες εκτελέσεις, 

κανένα σπάσιμο χεριών ή ποδιών, μερικές ληστείες σε τράπεζες και με-

γαλοκαταστήματα… Πράξεις απολύτως ευνόητες στις μέρες μας». 

«Μπορεί και να μην βρω στοιχεία», είπε ουδέτερα ο αστυνόμος. «Μπορεί 

και να βρω, κρατούμενε». Γάτος μαύρος ο μπάτσος. 

«Εν ευθέτω χρόνω, θα ομολογήσω κι άλλα πολύ διασκεδαστικά», είπε με 

ευχάριστη διάθεση ο γιατρός. «Λοιπόν, Ηρώ, τι λετε;» 

 

 

Λε σε ναυτία και Λε στον πυρήνα της πόλης 
 

Για να λέμε την αλήθεια, έτσι κι αλλιώς δεν διακρινόμουν ποτέ για ιδιαίτερα 

μανιχαιιστική διάκριση καλού και κακού, κυρίως όταν παρέμβαινε στην κρίση 

μου η αισθητική περισσότερο παρά η ιδεολογία. 

«Εσύ, Λε, τα ήξερες όλα αυτά;» ρώτησα, για να ξεφύγω προς στιγμήν. 

«Νιώθω μια τάση για εμετό», μουρμούρισε. 

«Είσαι άρρωστος, αγόρι μου;» ανησύχησε η κυρά, ενώ ο Αρίστος πλησία-

σε αμέσως ταραγμένος και τον αγκάλιασε από τους ώμους. Τι αηδία! 

«Θες να πεις ότι η πολιτική δράση μας σου προκαλεί ναυτία, γιε μου; Ότι 

έχεις αρνητική γνώμη γι’ αυτή;» είπε ο γιατρός. 

«Όχι. Δεν ξέρω… Απλά μου ’ρχεται να ξεράσω», έκανε ο Λε ζαλισμένα. 

Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Όρμησα, έσπρωξα μακριά τον Αρίστο 

και άρπαξα τον αγαπημένο μου από το σαγόνι, ανασηκώνοντας βίαια το κε-

φάλι του ώστε να με κοιτάξει. 

«Άσ’ τα αυτά ρε!» μούγκρισα. «Εγώ σε ρώτησα! Δεν με ξεγελάς εμένα με 

αυτά τα θεατριλίκια. Τα ήξερες ή δεν τα ήξερες;» 

Με κοίταξε από χαμηλά, ικετεύοντας με το βλέμμα, ενώ η γιατρίνα συγκρα-

τούσε τον Αρίστο που ήθελε να μου ορμήξει. 

«Δεν είμαι φτιαγμένος για να ξέρω τέτοια πράγματα», είπε παρακλητικά. 
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Η απάντησή του με προσγείωσε απότομα, ντράπηκα που είχα για μια 

στιγμή αμφιβάλει γι’ αυτόν. Γονάτισα δίπλα του, χάιδεψα τα μαλλιά του. 

«Εντάξει. Θες να σε πάω στην τουαλέτα; Θες νερό;» 

«Ναι… Όχι, ίσως μόνο λίγο νερό». 

Για μια ακόμη φορά ο Λε έγινε το επίκεντρο, εκείνος που όλοι τον νοιά-

ζονται είτε για να τον βασανίσουν, είτε επειδή τον αγαπούν και τον θαυ-

μάζουν, και θέλουν να τον φροντίσουν για να κερδίσουν την καρδιά του. Οι 

γονείς του, η κ. Ελένη, τον κανάκευαν, ο Αρίστος έτρεξε για νερό. Μα η 

αστυφυλακίνα γέμισε το ποτηράκι του εραστή μου ρακί και του το έβαλε με 

το ζόρι στο στόμα, σιάζοντας και χαϊδεύοντάς του τη φράτζα: 

«Τι νερό και μαλακίες. Πιες ρε παλληκάρι να συνέλθεις». 

Πράγματι, κανακεύτηκε εκείνος με το χάδι της μπατσίνας, ήπιε και φά-

νηκε να συνέρχεται λίγο. Σκέφτηκα ότι δεν έπρεπε να τον είχα λυπηθεί. Όλοι 

μπορούσαν να τον λυπούνται εκτός από μένα, δεν ήταν τέτοια η αγάπη μας. 

«Φτάνει χαϊδολόγημα, ρε κοπελλιά, θα τον κατσιάσεις! Ωραία, Λε, δεν τα 

ήξερες αυτά. Ο κόσμος σου είναι άλλος. Τώρα που τα έμαθες, τι λες;» 

Ο Λε ήπιε από το ποτηράκι του. Κοίταξε μια εμένα, μια στράφηκε να δει 

τον Αρίστο, που έστεκε δίπλα σκοτεινός. 

«Προσπάθησα πολύ να μην πονάω», είπε με αρκετά καθαρή φωνή. «Δεν 

καταλάβαινα γιατί έπρεπε να υποφέρω συνεχώς, από μικρό παιδάκι. Το σόι 

μου… το χωριό… ο παππούς μου. Ο Αρίστος. Ήσουν ό,τι καλύτερο μου συ-

νέβη, Ηρώ, δεν θα τα ’βγαζα πέρα χωρίς εσένα. Τώρα πια μπορώ να δω ως 

ζωντανούς ανθρώπους τον παππού μου, τον παππού του Αρίστου, τον Αρίστο. 

Σε όλα τα παιδικά μου χρόνια οι τρεις τους ήταν αγάλματα. Και τα αγάλματα 

δεν είναι ζωντανά. Τα αγάλματα δεν είναι ο εαυτός τους, μπορείς μόνο να 

θαυμάσεις ή να μισήσεις ό,τι απεικονίζουν. Τώρα που το έμαθα αυτό, μπορώ 

να αγαπήσω και να μισήσω οποιονδήποτε». 

Η κυρία Ελένη πήρε τον Λε στην αγκαλιά της, τον φίλησε και στα δυο 

μάγουλα. 

«Αγόρι μου», είπε. «Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο έχω υποφέρει για 

σένα. Υπέφερα για τη ζωή μου, για τον γιο μου, μα πιο πολύ για σένα. Είσαι 

το πετράδι στο κέντρο αυτής της πόλης, στο επίκεντρο του αγώνα μας. Δεν 

έχει σημασία τι πιστεύεις για μας, για τον κόσμο που θελήσαμε να φτιάξου-

με. Αρκεί να μείνεις στο κέντρο μας και να λάμπεις». 

Είδα με λύσσα μου ότι είχαν γίνει όλοι ακτίνες γύρω από τον Λε. Τα πάντα 

ώχρηναν, η αποκάλυψη, το γιγάντιο σύστημα που είχαν ξεσκεπάσει μπρος 

μας ο γιατρός, η κυρά και η Ελένη, ξεθώριασαν μπρος σε αυτό που ήταν 

πάντα ο Λε, ο δικαιωματικός κληρονόμος των Παλαιών, ο ακούσιος και δίχως 

νόημα πυρήνας της Ιστορίας του χωριού μας. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα. 

Έπρεπε να ζήσω με όλα αυτά. 
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Η ανταλλαγή των ενδυμάτων 
 

 

Πολιορκημένη πόλη 
 

Απ’ όταν λοιπόν όλη η ιδιοκτησία πέρασε στα χέρια των νέων και ιδρύθηκε ο 

Συνεταιρισμός, ο περίφημος Συνεταιρισμός που είχαν σχεδιάσει με κάθε λεπτο-

μέρεια από την πλευρά της οικονομίας, της κοινωνιολογίας, φιλοσοφίας, ψυ-

χολογίας, ανθρωπολογίας και της επιστήμης της Νομικής εδώ και δεκαετίες ο 

γιατρός, η κυρία Ελένη, η γιατρίνα και η Διεθνής των συντρόφων τους 

διανοουμένων, κυρίως όμως απ’ όταν σταματήσαμε επίσημα, δεδηλωμένα, 

όλοι ανεξαιρέτως στην περιφέρειά μας, πόλη και χωριά, να πληρώνουμε φό-

ρους, ΦΠΑ, ΕΜΦΙΑ κ.λπ. (πληρώναμε πλέον μόνο ένα είδος εισφοράς στην 

κοινότητά μας), και φυσικά απ’ όταν διώχτηκαν κλοτσηδόν ο δεξιός βου-

λευτής, ο «αριστερός» περιφεριάρχης και οι βρομόσκυλοί τους, ο δήμαρχος 

και όλα τα κόμματα, τότε ήταν που επιτέλους το κράτος ξύπνησε και κίνησε 

τους μηχανισμούς του: 

Αναγγέλθηκαν έρευνες των Υπηρεσιών Ασφαλείας, «αρμόδιοι» υπουργοί 

κι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου βοούσαν από τα κανάλια, απαγγέλθηκαν 

κατηγορίες σχεδόν για το σύνολο του πληθυσμού της περιοχής μας, μας χώσαν 

μέσω της «ψηφιακής διακυβέρνησης» εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμα 

και δεν ξέρω τι άλλο στον καθένα. Και λοιπόν; Ας έρθουν να τα εισπράξουν, 

λέγαμε γελώντας. Εφόσον για μια φορά είχαμε όλοι κινηθεί προς την ίδια 

πλευρά της Ιστορίας και των αποφάσεων, με την «κίνηση κοπαδιού ψαριών» 

όπως έλεγε κι ο καθητής μου, τι θα κάναν; λέγαμε. Θα μας βομβαρδίσουν; 

Για την ώρα γελούσαμε, δεν είχαμε άλλωστε και πολλή συνείδηση του τι 

σήμαιναν όλα αυτά, ούτε ιδιαίτερη αίσθηση του μέλλοντος. Αυτοδικαιολογού-

μασταν υποστηρίζοντας ότι οι εξεγέρσεις διαδραματίζονται πάντα μες στο 

απόλυτο παρόν — αν καθένας σκεφτόταν σε οριακές συλλογικές στιγμές το 

μέλλον, δεν θα άλλαζε ποτέ τίποτε. 

Για να λέμε την αλήθεια αντιληφθήκαμε τότε ακριβώς τη σημασία του τε-

ράστιου συστήματος που είχε εφεύρει και εγκαταστήσει το τρίγωνο κυρά- 

Ελένη-γιατρός: Η περιοχή μας ήταν σχεδόν αυτάρκης από τρόφιμα παραγό-

μενα από μας, μηχανήματα, είδη πρώτης ανάγκης. Ο τόπος μας παρήγαγε τα 

πάντα για διατροφή αρίστης ποιότητας, κρέας, λαχανικά, τυριά, γάλα, όσπρια, 

φρούτα, και φρέσκα και τυποποιημένα, μέχρι τρόφιμα γκουρμεδιάρικα. Ενέρ-

γεια και τηλεπικοινωνίες είχαμε, ο «Συνεταιρισμός», δηλ. οι εταιρείες του 

σογιού, πλήρωνε ό,τι έπρεπε για τούτα. Νερό άφθονο από τις πηγές, το πο-

τάμι και τις γεωτρήσεις μας, βιοτεχνείες, καταστήματα, ό,τι ήθελες, κι όλα 

λειτουργούσαν ρολόι,όπως τα είχαν κανονίσει από χρόνια το θείον ζεύγος, η 
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διεθνής των συντρόφων τους και τα γκόλντεν γκέρλς και μπόις που είχαν ως 

υπεύθυνους παντού. Το μόνο που έμενε να κάνουν ήταν να μας κόψουν τον 

ανεφοδιασμό σε ό,τι μας έλειπε, ρούχα, κ.λπ., τις τηλεπικοινωνίες και ό,τι 

ρεύμα αγοράζαμε από τη ΔΕΗ. Μα δεν είχαν ακόμα αποφασίσει για τέτοια. 

Όμως, τότε ακριβώς, με την υποκίνηση της κυβέρνησης, των κομμάτων, 

των ΜΜΕ, σύμπασα η χώρα είχε πέσει πάνω στη μικρή μας κωμόπολη να τη 

φάει συγκόκκαλη: 

Οι καθεστωτικοί κάθε είδους από την Δεξιά μέχρι την «Αριστερά», επειδή 

έβλεπαν ότι τα δρώμενα εδώ εγκυμονούσαν ενδεχομένως κίνδυνο για τα 

μνημόνια, πιθανή εξάπλωση και σε άλλες πόλεις ακόμα και στην Αθήνα και 

ανάσχεση της καταστροφής της Ελλάδας και της γενοκτονίας του ελληνικού 

λαού, την οποία με τόσον κόπο όλοι τούτοι προωθούσαν τόσα χρόνια. Οι 

ακροδεξιοί κι οι «πατριώτες», γιατί τους έλεγαν οι ηγέτες τους ότι είμαστε 

τρομοκράτες και κομμουνιστές, οι ηγέτες τους εκείνοι οι οποίοι ήταν έμ-

μισθοι πράκτορες των ίδιων των ξένων δυνάμεων που δολοφονούσαν τη 

χώρα. Οι παλαιοκομμουνιστές γιατί δεν ηγούντο, κι αν εκείνοι ηγούντο, φυ-

σικά δεν θα συγχωρούσαν τίποτε απ’ όσα έγιναν. 

Το ΚΚΕ πάντως, για να λέμε την αλήθεια, παρά το ό,τι διώχθηκαν τα 

στελέχη του από τη διεύθυνση του Εργατικό Κέντρου και μπήκαν συμβούλια 

μάλλον απολιτικών ή ιδεολογικά απολίτιστων νέων κάτω από τα 30 σε ηλι-

κία, ήταν το μόνο μεγάλο κόμμα που δεν ωρυόταν, μα απλά έβγαλε μια 

ανακοίνωση με σοβαρότητα. Σε αυτήν έλεγε περίπου ότι ο λαός εξεγείρεται 

επιτέλους έστω και σε μια μικρή πόλη, ότι το Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ε. του 

κόμματος στηρίζει για την ώρα τη λαϊκή εξέγερση, αλλά επίσης ότι ο ελι-

τίστικος χαοτισμός και τα λανθασμένα ιδεολογικά μέσα της ηγεσίας μας δεν 

συνάδουν με την επαναστατική θεωρία, και καταδικάζουν εκ των προτέρων 

τον αγώνα του λαού σε αποτυχία. Εντάξει, τυπικά δεν είχε κι άδικο... 

Αντίθετα, οι ακροαριστεροί, αντιεξουσιαστές, αναρχικοί, μας καταδίκαζαν 

αγρίως ως δενξέρωτί, κι αυτοί οι ίδιοι δεν ξέραν πώς να μας αποκαλέσουν, 

επειδή δεν τους είχαμε καλέσει κι επειδή γενικά οι ακροαριστεροί, αντιεξου-

σιαστές, αναρχικοί δεν είναι εδώ και πολλά χρόνια ούτε ακροαριστεροί, α-

ντιεξουσιαστές, αναρχικοί ούτε καν στοιχειωδώς λογικοί σε κανένα θέμα, αλλά, 

πλήρως αποϊδεολογικοποιημένοι διανοητικά όσο και υποπρολεταριοποιημέ-

νοι ψυχικά, χάφτουν ό,τι ανοησία τους πετάει στο πιάτο η ευρωαμερικανική 

πολιτική ορθότητα, μέσω πρακτόρων που τους αποπροσανατολίζουν έχοντας 

διεισδύσει στις οργανώσεις τους γράφοντας καθοδηγητικά κείμενα στα σάιτ 

και στα έντυπά τους. Κείμενα που είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να παρεκτρέ-

πουν τη μάχιμη νεολαία από κάθε ορθολογικά δομημένο αγώνα και να την 

κάνουν να ασχολείται με ανοησίες. 

Μόνο μερικοί ελευθεριακοί μας υποστήριζαν, οι ομοϊδεάτες της γιατρίνας, 

αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν καμιά απόφαση να μας βοηθήσουν ουσια-

στικά, δεδομένου ότι γενικά οι [πραγματικοί, όχι χουλιγκάνοι] αναρχικοί και 

ελευθεριακοί δεν καταφέρνουν να συμφωνήσουν σε τίποτα ούτε καν ανά 
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τρεις για ζέοντα θέματα, φαντάσου να αποφασίσουν να κάνουν κάτι για μας 

τους «ιδιοχτήτες γης», που επιπλέον είμαστε και άξεστοι χωριάτες, redneck, 

κάτι φριχτό για αυτούς καταβάθος, και δεν είναι δυνατόν να ενταχθούμε πο-

λιτικά και περιπτωσιολογικά στη λεπτή εννοιολόγηση των «εξεγέρσεων των 

μητροπολιτικών εργατών». 

— Πάντως, κάποιες ελευθεριακές ομάδες ήταν οι μόνες που κυκλοφόρη-

σαν στην Αθήνα θετικές για μας αφίσες στις οποίες έγραφαν: 

 

Συμπαράσταση στους εξεγερμένους εργάτες γης! 

Λευτεριά στους συλληφθέντες! 

 

Η γιατρίνα έγινε έξαλλη με εκείνο το «εργάτες γης» που απέκλειε τους άλλους, 

δηλαδή όλους μας, γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων της περιοχής μας ερ-

γαζόταν σε εργασίες σχετικές με τη γη ή εξαρτούνταν απ’ αυτές συστημικά 

και οικονομικά, μα σχεδόν κανένας δεν θα μπορούσε να ονομαστεί με ελαφριά 

την καρδιά «εργάτης γης» εφόσον οι πάντες είχαμε ακόμη στις μέρες μας 

από κάτι, κατάστημα, μικροεπιχείρηση, σπίτι ή ένα χωραφάκι. 

Όσο για εκείνο το «συλληφθέντες», δεν μπορούσαν βέβαια να γράψουν 

το όνομα του γιατρού, του μοναδικού «συλληφθέντα», του πρώην τσιφλικά, 

ο οποίος δεν ήταν καν αναρχικός. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται πως η ό-

μορφη γιατρίνα είχε ακόμα φίλους ή ποιος ξέρει τι άλλο στα αυτογκεττοποι-

ημένα Εξάρχεια, σκέφτηκε φιλύποπτα η Ερευνήτρια. 

Κι ακόμα πιο φιλύποπτα σκέφτηκε ότι οι ελευθεριακοί, και η ίδια για να 

λέμε τη μαύρη αλήθεια, νιώθουν κατά παράδοση περισσότερη φυσική, ιδεο-

λογική και εντέλει αισθητική συγγένεια προς τους χαοτικούς αριστοκράτες 

παρά προς εμάς τους άξεστους χωριάτες. Ιδιαίτερα άμα οι κοτζαμπάσηδες 

αυτοί δεν είναι καθόλου χαοτικοί μα εξαιρετικά ευφυείς, πανέμορφοι και 

πανερωτικοί, όπως η κυρία και ο γιος της ο Λε. Μα ας είναι. 

 

 

Η ανταλλαγή των ενδυμάτων 
 

Υπήρχε ένα παμπάλαιο έθιμο στα χωριά της περιοχής μας: Το βράδυ της τε-

λευταίας Κυριακής του Καρναβαλιού να γυρνούν τα νεαρά αγόρια και κορί-

τσια κάθε σογιού στα σπίτια των συγγενών με αλλαγμένα μεταξύ τους τα ρούχα 

τους, τα παλληκάρια με κοριτσίστικα, οι κοπέλλες με ανδρικά, να συγχω-

ρούν τους μεσήλικες και τους γέρους. Να τους φιλούν το χέρι και να τους 

λένε: 

«Συχωρεμένος/η να ’σαι». 

Και κάθε ηλικιωμένος και ηλικιωμένη, να λέει: 

«Να ’σαι συχωρεμένος/η κι εσύ». 

Αυτό το έθιμο, και άλλα συναφή, σωζόταν μέχρι τη δεκαετία του ’60 σε 

πολλούς τόπους της Ελλάδας, μάλιστα στους Σαρακατσάνους, και όλ’ αυτά 
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κατάγονται από αρχαιοελληνικά και ακόμα παλαιότερα, προϊστορικά έθιμα 

με άλλες συνιστώσες, με την ίδια εναλλαγή ενδυμασιών μεταξύ των δύο φύ-

λων και το ίδιο βαθύτερο νόημα. Το συγκεκριμένο, εντεταγμένο κατ’ ανάγκην 

λόγω της εναλλαγής φυλετικών ενδυματολογικών σταθερών στην καρναβα-

λική παράδοση, δεν ήταν καθόλου αποκριάτικο. Κάναν τα παιδιά βέβαια 

πλάκες μεταξύ τους καθ’ οδόν, τα αναμενόμενα αστεία για τα φουστάνια των 

αγοριών, για τα παντελόνια και παλιότερα για τις φουστανέλες των κορι-

τσιών τότε που το να φορέσει μια γυναίκα παντελόνι ή φουστανέλα ήταν αδια-

νόητο, μα μπαίναν στα σπίτια ντροπαλά και σεμνά όπως αρμόζει σε νέους 

μπρος σε γέροντες και γερόντισσες, όλοι είχαν συνείδηση ότι επιτελείται κάτι 

επίσημο, και τα ενήλικα μέλη των οικογενειών ήταν μες στη σοβαρότητα αν 

εξαιρέσουμε τα κρυφογελάκια για κανένα βαρβάτο παλληκάρι με φουστάνι, 

κι άλλωστε το κλίμα της απόδοσης και της λήψης συγχώρεσης δεν σήκωνε 

πλακίτσες. 

Το κέρασμα στη νεολαία δεν ήταν φυσικά οινοπνευματώδη, κρασί ή ρακί, 

μα γλυκά, φρούτα της εποχής, καρύδια και αμύγδαλα, αυγά, τίποτες κέρματα. 

Όλα αυτά τα καλούδια, στην αιωνιότητα της φτώχιας των χρόνων εκείνων 

των προ της ελληνικής αστικής απομαλάκυνσης (κοινωνιολογικά και μαρξι-

στικά: αστικοποίησης) είχαν μεγάλη αξία. Τα αγόρια και τα κορίτσια έτρω-

γαν κάποια γλυκά, ξεροκάρπια, φρούτα καθ’ οδόν, και τα υπόλοιπα καλούδια 

τα μοιράζονταν στο τέλος και τα πήγαινε ο καθένας με χαρά στο σπίτι του. 

Με τη δικαιολογία αυτού του πολύ σοβαρού για τα ήθη των παλαιότερων 

εποχών εθίμου, συναντιόνταν σε ώρα γιορτής και χαράς τα λουλουδάκια των 

δυο φύλων, νεαροί και κοπέλλες στην εφηβεία τους ή ως λίγο μετά, μια 

ευκαιρία σπάνια για τα αιώνια ως τη δεκαετία του ’60 ειωθότα. Το έθιμο 

βέβαια προέβλεπε ότι σε κάθε παρέα μεταμφιεσμένων έπρεπε να μετέχουν οι 

νέοι και οι νέες της λεγόμενης στην Κοινωνιολογία και στην Ανθρωπολογία 

«μείζονος οικογένειας», δηλαδή του εν Ελλάδι λεγόμενου σογιού ή φάρας, 

το οποίο μπορούσε να συμπεριλαμβάνει μέχρι και είκοσι ή τριάντα ή και πε-

ρισσότερες πυρηνικές οικογένειες. Αλλά οι παρέες συναντιούνταν στους δρό-

μους του χωριού, διασκέδαζαν η μία με την εμφάνιση της άλλης, σχεδόν 

πάντοτε αναμιγνύονταν και επισκέπτονταν μαζί σπίτια παράλληλων φίλων 

και συγγενών, εφόσον οι «μείζονες οικογένειες», φυσικά, δεν ήταν απομο-

νωμένα κάστρα, μα συνδέονταν οι φαμίλιες που μετείχαν σε κάθε μια τους με 

σπίτια άλλων σογιών, συμπλέκονταν και δημιουργούσαν δίκτυα. 

Έτσι λοιπόν, πάνω στη χαρά και στο μπέρδεμα φύλων και ενδυμασιών 

ανταλλάσσονταν ματιές και λογάκια, και συνυπογράφονταν μεγάλοι έρωτες, 

όρκοι πίστης, κανονίζονταν κρυφές συναντήσεις, και πολλά από τα λουλου-

δάκια επιτελούσαν ως συνέπεια αυτής της γιορτής συγχώρεσης και ειρήνευ-

σης τον βιολογικό σκοπό τους μες σε χίλια βάσανα, αναστεναγμούς λαχτάρας, 

ευτυχίας, έρωτα και πόνου, και συντελούνταν με τον καιρό βουκολικές εκ-

παρθενεύσεις αμφοτέρων των φύλων στα γύρω ρέματα και στους λόγκους, 

μεταξύ τού υποτίθεται επιτιθέμενου φυλετικού μισού του ανθρώπινου είδους, 
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και του εκ παραδόσεως αλλ’ όχι και εξ ουσίας σθεναρά ανθιστάμενου· εν 

πάση περιπτώσει του τελευταίου, δηλαδή των κοριτσιών, όχι πάντοτε και 

τόσο σθεναρά ανθιστάμενου, ώστε να επιτευχθεί επιτέλους η επ’ αμφοτέρων 

πολυπόθητη άλωση του κάστρου. 

Και προοικονομούνταν έτσι παιδοβολήματα κρυφά και φανερά, γάμοι, με-

ρικές φορές προδοσίες, ενίοτε σκοτωμοί και βεντέτες. Όλα αυτά τα γνώριζε 

το έθιμο, που ο σκοπός του εντέλει ήταν τριπλός: 

 

α. Η συγχώρεση: 

Σωστά το έθιμο προέβλεπε να δίνουν κατ’ αρχήν συγχώρεση οι νέοι στους 

γέρους, οι αθώοι στους αμαρτωλούς. Πάντα, στη θρησκεία, στα κάθε εποχής 

καθεστώτα, εκτός τούτων των θεσμικά υπονομευόντων την καθεστηκηία ηθική 

εθίμων, ισχύει η τερατωδία: Οι γέροι να κρίνουν τους νέους, η κτηνωδία της 

αμαρτίας την αθωότητα, η ηλικία της απάνθρωπης χρήσης, των παθών και 

της διαφθοράς να δικάζει την αγνότητα. 

Ενώ αντιθέτως οι νέοι είναι που θα πρέπει να επιλέγουν τι θα συγχω-

ρήσουν, κι όχι, όπως λένε όλες οι θρησκείες και οι προφήτες τους. Όχι να 

υφίστανται την κριτική των ίδιων εκείνων των αβυσσαλέων αμαρτωλών, των 

γερόντων, μάλιστα των χείριστων μεταξύ χειρότερων, δηλαδή του κάθε 

είδους ηθικού, θρησκευτικού, κοινωνικού και πολιτικού παπαδαριού, κι ε-

ντέλει η αθώα νιότη να κληρονομεί το κατεστημένο και το δυσμάχητο κάθε 

βαρβαρότητας των ενηλίκων, όλη τη σημειωτική του Κακού, και να καλείται 

να βαδίσει στα χνάρια εκείνων, που οδηγούν στην ιδιοτέλεια, την απληστία, 

την εκδίκηση, την καταστροφή και τον θάνατο. 

Το νόημα του εθίμου όμως είναι ότι η νιότη, μέσω αυτής της γιορτής 

συγχώρεσης των αμαρτωλών γερόντων, μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να 

φέρει τη χαρά, την ανιδιοτέλεια, την κοινότητα, την άπλωση του καθενός 

προς τον άλλον, τον έρωτα και την ειρήνευση. Πρέπει λοιπόν, κατά το έθιμο, 

να συγχωρέσει η νιότη τους γέρους για το κακό που έχουν κάνει. Μα να 

προσπαθήσει να μην τους μιμηθεί. 

Και αναπόφευκτα οι γέροι πρέπει να απαντούν: «Συγχωρεμένος/η να εί-

σαι κι εσύ». Γιατί οι νέοι είναι καινούργιοι στον κόσμο και αθώοι. Αλλά οι 

γέροι είναι γνώστες των δρόμων της διαφθοράς κάθε αγνότητας, ξέρουν πως 

και τα παιδιά, τα αθώα, θα πάρουν εντέλει τα περισσότερα τους ίδιους δικούς 

τους δρόμους του μίσους και του θανάτου. Τους συγχωρούν λοιπόν προκα-

ταβολικά σαν απάντηση της αθώας τους συγγνώμης, προϊδεάζοντάς τους για 

τη μελλοντική διαφθορά τους, και κυρίως ειρωνευόμενοι. Η συγγνώμη των 

γέρων προς τα παιδιά δεν είναι μόνο προφητεία της μέλλουσας διαφθοράς, 

μα και αλαλάζων σαρκασμός.  
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β. Ο έρωτας 

Το έθιμο, με την εναλλαγή της αυστηρά προκαθορισμένης ενδυμασίας και 

την συνάντηση μεταξύ των ανύπαντρων νέων των δύο φύλων, είναι σαφέ-

στατα μια τελετουργία της άνοιξης και του έρωτα. 

 

γ΄: Υπενθύμιση σε νέους και ενήλικες της οντολογικής ενότητας της υ-

πόστασης του ανθρώπου, ανεξάρτητα από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 

του φύλου 

Η εναλλαγή των εξωγενών χαρακτηριστικών των δύο φύλων που συνιστούν 

τα ρούχα, τα κοσμήματα, τα παπούτσια και τα καλύμματα των κεφαλιών, 

διδάσκει υποδόρεια την ενότητα της φύσης του ανθρώπου, που είναι μία, α-

νεξαρτήτως σε πρώτο επίπεδο των σωματικών ή ψυχικών διαφορών των δύο 

φύλων, καθώς και των φυλετικών, οικογενειακών και κοινωνικών ρόλων 

που αυτές υποβάλλουν. Αποδεικνύεται πως ο πυρήνας των βαθύτερων αντι-

λήψεων της ελληνικής παράδοσης περί της φύσης του ανθρώπου θεωρεί τα 

σύμφυτα με το φύλο σωματικά χαρακτηριστικά ως δύο διαφορετικά «ενδύμα-

τα» ενός μοναδικού όντος, που είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν χωρίζεται 

ως το βαθύτερο Είναι του σε άνδρα και γυναίκα, μα λαβαίνει τα μορφολογικά 

στοιχεία του φύλου με μόνο σκοπό την αναπαραγωγή μέσω του έρωτα. Οι 

εικόνες του άρρενος και του θήλεος είναι μορφές εξωτερικές, απλά «στολές» 

της μιας και ενιαίας ανθρώπινης υπόστασης. 

Ένας νέος στην καλύτερη, την «ανοιξιάτικη» ώρα των μορφικών και σε-

ξουαλικών χαρακτηριστικών του φύλου του, που θα δει τον εαυτό του και θα 

τον δουν όλοι με φουστάνια σε μια επίσημη τελετή, θα ενδυθεί συμβολικά όχι 

τα ρούχα του γυναικείου φύλου, μα την ίδια την ουσία της φαινομενικά αντί-

παλης προς την αρσενική ταυτότητά του θηλυκότητας. Διδασκόμενος έτσι 

πάνω στην ίδια τη σάρκα του και στην ψυχή του ότι το γυναικείο φύλο, ε-

πιθυμητό ως ερωτικό αντικείμενο μα τότε μη αποδεκτό ως ταυτότητα λόγω 

των υποδεέστερων (για την αρσενική οπτική) κοινωνικών λειτουργιών του, 

δεν είναι παρά μια «στολή», κάτω από την οποία υπάρχει η μια και ενιαία 

ανθρώπινη φύση. 

Επίσης, μια νέα στην ίδια ανοιξιάτικη ώρα, που έχει ταυτίσει από μικρή το 

φύλο της με μια συγκεκριμένη ανθρωπολογική και πολιτισμική αντίληψη περί 

της λειτουργίας του από την άποψη της εξωτερικής μορφολογίας, του σεξου-

αλισμού, της κοινωνικότητας και της συμπεριφοράς, ενδυόμενη την εικόνα 

του άνδρα όχι ηθελημένα μα μέσω αναγκαστικών τελετουργιών, διδάσκεται 

ότι η ετερότητα της εξωτερικής εικόνας όσο και των ρόλων των φύλων είναι 

απλά τα δύο περιβλήματα μιας κοινής οντολογικής φύσης. 

Μα και κάτι εξίσου σπουδαίο: Η ένδυση καθενός φύλου με την εικόνα του 

άλλου ταπεινώνει την έπαρση του αρσενικού σε έναν πολιτισμό άκρως πατρι-

αρχικό και εξυψώνει το καταπιεσμένο θηλυκό, υπεθυμίζοντας και στους δύο 

ότι τα χαρακτηριστικά του φύλου είναι ενώπιον της κοινής μοίρας μια απλή 
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συμπτωματολογία, αλλά και παροτρύνοντάς τους στην ειρήνευση, την ομόνοια 

και την αγαπητική συνύπαρξη. 

Αλλά και κάτι ίσως ακόμα πιο ενδιαφέρον: Η εναλλαγή ενδυμάτων οπότε 

και εικόνας εξαναγκάζει τους εκπροσώπους των δύο φύλων να διδαχτούν και 

να υιοθετήσουν είτε εξ ανάγκης είτε θεληματικά, είτε συνειδητά είτε ασυνεί-

δητα, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, ένα μέρος έστω από το σύνολο των 

μικροετεροτήτων συμπεριφοράς, βαδίσματος, χειρονομιών, λόγου, που θα μπο-

ρούσαμε να ονομάσουμε ως «τρόπο του φύλου». Γνωρίζουμε καλά τη σχεδόν 

αυτόματη διαδικασία της μεταμφίεσης, που ως ένα σημείο γίνεται μαγική με-

ταμόρφωση: Όποιος, άνδρας ή γυναίκα, μεταμφιέζεται για πλάκα στο καρ-

ναβάλι σε καουμπόι, μαρκησία, σε ιππότη, σε πειρατίνα, σε κάποιο ζώο ή σε 

Διάβολο, υιοθετεί αυτομάτως, μισοσυνειδητά-μισοασυνείδητα, κωμικά ή με 

προσπάθεια σοβαρότητας, ό,τι ο ίδιος και ο πολιτισμός του θεωρούν ως εικόνα, 

τρόπο, συμπεριφορά, βάδισμα, χειρονομίες, λόγο, στάση ζωής, του καουμπόι, 

της μαρκησίας, του ιππότη, της πειρατίνας, του συγκεκριμένου ζώου, του 

Διαβόλου. 

Κι όλα αυτά τα είχε υπόψιν του το προϊστορικό αυτό έθιμο. 

 

 

Το έθιμο ξαναζωντανεύει 
 

Απ’ όταν, λοιπόν, οι περιουσίες σχεδόν όλες πέρασαν στους νέους κάτω των 

30 χρόνων και συνετελέσθη ο περίφημος Συνεταιρισμός, σημειώθηκε, ως συ-

νήθως σε περιστάσεις καθολικής ρήξης με το κλίμα μιας εποχής, ένας ριζο-

σπαστισμός εναντίον των πάντων μα και μια αταβιστική μανία επιστροφής σε 

ξεχασμένα εν πολλοίς δρώμενα και σημεία της κοινοτικής παράδοσης, κυρίως 

σε εκείνα που φαίνονταν να μην έχουν κανένα νόημα και καμιά σύνδεση προς το 

ρηξικέλευθο παρόν. 

Η αλήθεια είναι ότι πολλά από αυτά τα έθιμα, τις παραδόσεις, ψοφοζού-

σαν περιθωριακά, ακόμα και τουριστικά. Για παράδειγμα, το φαινομενικά καρ-

ναβαλικό έθιμο της ανταλλαγής ρούχων μεταξύ των νέων των δύο φύλων, 

και της συγχώρεσης των γερόντων, συνηθιζόταν ακόμα μερικώς σε κάποια 

πολύ παραδοσιακά ή και οπισθοδρομικά σόγια. Μα και το είχε αναβιώσει 

κάνα-δυο φορές ο πρώην Δήμος κουτσά, στραβά και ανάποδα μόνο για να φάνε 

λεφτά κάτι ημέτεροι και για τουριστικό χαβαλέ. 

Τώρα που διαλύθηκε ως κατευθυντήρια εξουσία ο δολοφονικός ιστός της 

κρατικής και δημοτικής Αρχής απομένοντας μόνο ως υπηρεσίες διοικούμενες 

από την κοινότητα τη δική μας, των νέων, επίσης τώρα που ο μαζικός του-

ρισμός ο οποίος κατέστρεφε συνειδήσεις, περιουσίες και ζωές είχε επιτέλους 

ψοφήσει, αναδύθηκαν ξάφνου οι παμπάλαιοι συμβολισμοί, που έπλαθαν τους 

νεότερους, εμάς, πάνω σε μια σκηνή θεάτρου και μες σε μια ατμόσφαιρα ε-

ποχιακά ανακυκλιζόμενου πανηγυριού. 
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Αλλ’ εδώ συνεπενέβη ο υποκειμενικός παράγοντας, εκείνος που τον ανέ-

φερε ως μισό της ουσίας της Ιστορίας ο Μαρξ, μα που ανέλυσε προς δυστυ-

χία της ανθρωπότητας μόνο το άλλο μισό, τον λεγόμενο «οικονομικό παρά-

γοντα». 

Αυτό το λανθάνον μισό, η υποκειμενικότητα, αντιπροσωπευόταν στο χωριό 

από τον Αρίστο, τον Λε, τον Βαγγέλη με τον υπαρχηγούλη του, ακόμα και 

από την Ερευνήτρια, και από κάμποσα ακόμα κορίτσια κι αγόρια που ξεχώ-

ρισαν αυθόρμητα μες από πολύτροπες κοινωνικές και χαρακτηρολογικές δια-

δικασίες. Μα η ιδεογενετική του πηγή εκφραζόταν, φθεγγόταν κάπως σαν το 

Δελφικό μαντείο, μέσω του γιατρού στη φυλακή, της προσφάτως επανεμφα-

νισθήσης στο προσκήνιο κυρίας Ελένης και της όμορφης μαμάς του Λε. 

Η ωραία μαμά, λοιπόν, υποτονθόριζε ολοένα στ’ αυτιά μας τα λογάκια της 

υποβάλλοντας καίριες στροφές στις εξελίξεις, εκείνη, η ελευθεριακή, η εξου-

σιαστική-αντιεξουσιάστρια, που τα κορίτσια μας την έβλεπαν σαν τοτέμ, σαν 

άγαλμα της Ελευθερίας και μιας ώριμης Αφροδίτης, και που τα αγόρια μας 

την επιθυμούσαν και λέγαν γι’ αυτήν στις νεανικές συντροφιές χυδαιότητες 

του τύπου: 

«Με πόσους λες να ’χει πάει;» 

«Θα είναι τέλεια στο… και στο…, ε;» 

«Εγώ παρά την ηλικία της θα την άφηνα να μου… και να μου… και μετά 

θα…» — παίρνοντας πάντα παθητική στάση απέναντί της, λες και την επιθυ-

μούσαν μονάχα ως εκμαυλίστρια και βιάστρια, λαχταρώντας την πάντοτε δη-

λαδή ως ερωτικό υποκείμενο και παίρνοντας αυτοί τη θέση του αντικειμένου. 

Βεβαίως, οι νέοι είναι από τη φύση τους ερωτικά αντικείμενα — να λέμε 

την αλήθεια! Γίνονται υποκείμενα επίπονα, συχνά επίμορτα, και το κοινω-

νικό καθεστώς διαπλάθει την ποιότητα του υποκειμενισμού τους, αν θα είναι 

ανθρωποι που γελούν, αν θα είναι άνθρωποι που κλαίνε, αν ο Έρωτας και ο 

Παν θα είναι οι θεοί τους και θα συμβολίζουν την κοινωνία που θα θέλαν να 

διαπλάσουν και που θα πεθαίναν ή θα θριάμβευαν γι’ αυτή παρελαύνοντας 

με τον νου αναπέπταμένο όπως οι Μαινάδες, με τα όπλα ή τον θύρσο. Η 

Ιστορία είναι ένα επόμενο, ποτέ ένα προηγούμενο, και αυτό δεν το κατάλα-

βαν ποτέ οι πιο πολλοί ιστορικοί. Το κατάλαβαν ο Πλάτων, ο Χέγκελ (δυστυχώς, 

όσον αφορά τη δική του επίδραση στη σκέψη), και ο Καβάφης. 

 Ακόμα και τα κορίτσια λέγαν: 

«Εγώ ψοφάω για τα αγόρια, αλλά άμα είναι για την κυρά… Αχ πόσα θα 

ξέρει αυτή! 

Κάθε θετικότητα εκκινά από την επιθυμία και είναι κατά βάθος χυδαία, 

και η όμορφη κυρία μάλλον χαιρόταν τη λαχτάρα και τα λογάκια των πιτσι-

ρικάδων, αρκεί να μη λέγονταν μπρος της φανερά, να διαβαίνει ή να κάθεται 

ανάμεσά μας ορθοστητή. Και, βεβαίως, αρκεί να βγάζαμε τον σκασμό όταν 

μιλούσε, α, σ’ αυτό δεν ήταν καθόλου αντιεξουσιάστρια, είχε φάει φαίνεται 

όλα αυτά τα χρόνια στη μάπα τη φλυαρία και την προπέτεια των ομοϊδεατών 

της, και δεν την άντεχε και από μας τα νέα βλαστάρια. Ήταν αυτή μαζί με 
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την κυρία Ελένη, που μας μάζεψαν λοιπόν ένα βράδυ του καρναβαλιού, όσους 

τέλος πάντων μάζεψαν. 

«Καλά τρώτε σουβλάκια και λουκάνικα» είπε η κυρά [δεν είχαμε λεφτά για 

μπριζόλες και κοντοσούβλια, γιατί, αλίμονο, τα λεφτά κυριαρχούσαν ακόμα στο κράτος μας το 

εν κράτει], «καλά πίνετε κρασιά, μπίρες και ρακιά και λιανοτραγουδάτε μα-

λακίες, ποπ, ραπ και χιπ-χοπ. Δεν κάνετε και κάνα καλό, καλό για την ψυχή 

σας, να σηκώσετε σερνικά και θηλυκά τα όμορφα κωλαράκια σας από τις 

καναπεδοκαρέκλες, να βγείτε να πατήσετε της Τρίχας το Γιοφύρι, όπου περ-

νάει ο Χάροντας με τους αλυσωμένους;» 

«Δηλαδή, για να μη μακρηγορούμε», προσέθεσε η κυρία Ελένη, εκνευρι-

σμένη με τη δημοτικοφανή ποιητικότητα του λόγου της ξαδέρφης της, «θυ-

μάστε εκείνο το αστείο έθιμο που αλληλοσυγχωρούνται νέοι και γέροι, και τ’ 

αγόρια φορούν γυναικεία, και τα κορίτσια αντρικά; Θα το ζήσουμε τώρα». 

Οι περισσότερες/οι από εμάς, τα επαναστατικά υποκείμενα-αντικείμενα 

που ήμασταν ακόμα παιδιά αν και λόγω της υπουλίας του ζεύγους γιατρός-

γιατρίνα κυβερνούσαμε πια τον τόπο μας, δεν καταλάβαμε τι ακριβώς εννο-

ούν οι ωραίες κυρίες, όμως φχαριστηθήκαμε πολύ που ανέφερε η κυρά επαι-

νετικά τα όμορφα κωλαράκια μας για τα οποία ήμασταν πολύ περήφανοι, 

και είπαμε, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά, αντιπολεμώντας ο ένας τον 

άλλο για το ποιο θ’ ακουστεί καλύτερα ή μουρμουρώντας  

«Ναι! Ναι!» 

«Να πατήσουμε της Τρίχας το Γιοφύρι!» 

«Δεν ξέρουμε τι τρίχα είν’ αυτή, μα ας την πατήσουμε!» 

«Ο Χάροντας!» 

«Οι αλυσωμένοι!» 

«Τα όμορφα κωλαράκια μας!» 

Τότε ακούστηκε η βαριά φωνή του Αρίστου: 

«Εντάξει, καρναβάλι είναι, μα εγώ δεν έχω καμιά διάθεση να φορέσω γυ-

ναικεία ρούχα. Ας τα φορέσει ο Λεωνίδας». 

Κι ο αιώνιος Αρλεκίνος, ο Λε, δήλωσε τινάζοντας με επισημότητα το κα-

ρεδάκι των μποτιτσελικών μαλλιών του: 

«Τα φοράω, δεν έχω πρόβλημα. Και μάλιστα θα ζητήσω από την Ηρώ τα 

πιο σέξι εσώρουχά της, και θα τα βάλω κι αυτά μες από το φουστάνι». 

Φυσικά έγινε ο ανάλογος τζερτζελές, και ένας μικρός, που έπαιζε τσακί-

ρικα μονίμως το ματάκι του, έφερε ακόμα πιο μεγάλο ενθουσιασμό σε όλους, 

όταν είπε: 

«Και γαμώ θα είναι τα εσώρουχα της Ηρώς. Μα μου φαίνεται της μαμάς 

σου θα είναι πιο γαμάτα, Λεωνίδα. Αυτά να φορέσεις». 

Ακόμα και η γιατρίνα χαμογέλασε υποδόρεια μες στον γενικό χαμό που 

επηκολούθησε. Η Ερευνήτρια όμως διέκοψε τον θόρυβο λέγοντας: 

«Φαντάζομαι ότι για να το προτείνετε, κυρίες, θα σκέφτεστε ότι είναι κάτι 

σημαντικό η αναβίωση αυτού του εθίμου. Δεν πρέπει όμως να γίνουν εξαι-

ρέσεις. Μάλιστα ο Αρίστος, κυρία Ελένη, λόγω του παρελθόντος του, πρέπει 
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οπωσδήποτε να το ζήσει αυτό. Να τον δουν όλοι και να δει κι ο ίδιος στον 

καθρέφτη τον εαυτό του με ένα σέξι φουστανάκι». 

Έγινε μια ταραχή καθώς πολλοί κυριολεκτικά ξεκαρδίστηκαν στα γέλια, 

πρωτίστως η κυρία Ελένη, ενώ κάποιοι της παλιάς συμμορίας του Αρίστου 

διαμαρτύρονταν. Ο Βαγγέλης μούγκρισε κάτι, αλλά μετά, σαν να το ξανα-

σκέφτηκε, το βούλωσε αμέσως· — μάλλον θα ήθελε κι ο ίδιος καταβάθος να 

δει τον αρχηγό του με φουστάνι, ίσως και τον εαυτό του. Ο Αρίστος χλό-

μιασε, με κοίταξε με όχι πολύ αγαπητική διάθεση, αρκετά ανεξιχνίαστα πάντως, 

και είπε κάπως ξεψυχισμένα πλην δήθεν με ευθυμία: 

«Εντάξει, αφού το θέλουν η θεία μου, η μάνα μου και η Ηρώ… Να ξέρετε 

όμως οι τρεις σας, ότι δεν πρέπει να μου πάρετε τα πάντα, όλα όσα έφτιαξα 

μόνος μου». 

Ούτε εγώ ούτε η γιατρίνα ούτε η κυρία Ελένη απαντήσαμε σε αυτό τον 

πυθιακό λόγο, ούτε όμως και χαμογελάσαμε. Η μάνα του Αρίστου μόνο ανα-

στέναξε. Κι έτσι αναβίωσε το έθιμο. 
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Στο κλειστό γήπεδο 
 

 

Στο κλειστό γήπεδο-γυμναστήριο 
 

Ήταν μια μέρα κρύα και λαμπρή που προανάγγελλε την άνοιξη. Από πάνω αυτό 

το κυανό που διαχέεται στις φλέβες σου, ενώνεται με το κόκκινο του αίματός 

σου καθώς μόνο εδώ, στην τομή τριών ηπείρων, γεννά η φύση σε τέτοια κα-

θαρότητα τέτοια γαλανή διαύγεια. Είχαμε συμφωνήσει το ντύσιμο να γίνει 

στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ-γυμναστήριο έξω από τον οικισμό, όχι στο κάθε 

σπίτι ξεχωριστά, ώστε να μη χαθεί το στοιχείο της έκπληξης. Έτσι, την κα-

θορισμένη ώρα μαζεύτηκε σχεδόν όλη η ανύπαντρη νεολαία της μικρής μας 

κωμόπολης από 15 περίπου μέχρι 25 χρόνων, με τους μπόγους και τις σα-

κούλες, και κατ’ αρχάς το κάθε φύλο πήρε τον χώρο του στη μια μεριά του 

σκεπασμένου γηπέδου και στην άλλη, στις κερκίδες. 

Όλοι το είχαν πάρει πολύ στα σοβαρά το πράγμα, όπως γενικά οι νέοι 

είναι πολύ ευαίσθητοι με τα ενδυματολογικά τους, τον φλοιό που θα δείξουν 

προς τα έξω σε αυτή την ηλικία του αυτοπροσδιορισμού και της επίδειξης, 

και λαχταρίζουν ώρες στον καθρέφτη ένα Σαββατόβραδο ή μια μέρα γιορτής, 

ακόμα κι αν πρόκειται να φορέσουν τελικά ένα ξεβαμμένο, σκισμένο τζιν. Οι 

κοπέλλες βέβαια είχαν μεγαλώσει φορώντας έτσι κι αλλιώς αγορίστικα, τέλος 

πάντων τα ρούχα που είναι ίδια για νεαρές και νεαρούς, οπότε τώρα έβαλαν 

όλες κοστούμια, τα τελευταία ενδυματολογικά οχυρά των αρσενικών που δεν 

έχουν αλώσει ακόμα οι γυναίκες. Φτιάχναν η μία την άλλη και συμφωνούσαν 

σχεδόν όλες ότι: 

«Πολύ άβολα ρούχα τελικά αυτά τα κοστούμια». 

«Άκομψα και ηλίθια!» 

«Πώς διάολο τα φοράνε οι άντρες χωρίς να ξερνάνε…» 

«Και να σκεφτείς ότι μου άρεσε πάντα το κοστούμι στ’ αγόρια. Μόνο τώρα, 

που το φοράω κι εγώ, καταλαβαίνω πόσο κακόγουστο ρούχο είναι. Πρέπει 

να καταργηθεί εντελώς». 

«Δεν παρατηρούμε πόσο άσκημα και άβολα ρούχα είναι όταν τα φοράνε 

οι άντρες, γιατί ενδιαφερόμαστε για το περιέχομενο. Αλλά και επειδή στο-

χεύουμε κυρίως στο τι σημαίνουν τα κοστούμια από οικονομικής και κοινω-

νικής άποψης», είπα με σοφολογιότατο ύφος. Συνέχισα, εξηγώντας ότι τα 

γυναικεία ρούχα, είτε φτηνιάρικα είτε πανάκριβα, είναι φτιαγμένα ώστε να 

προβάλλουν την ομορφιά του γυναικείου κορμιού. Το κοστούμι όμως είναι 

μια πατριαρχική πανοπλία. Κρύβει σχεδόν πλήρως τις γραμμές του αντρικού 

σώματος, όπως και την ίδια την προσωπικότητα αυτού που τα φορά. Αναδει-

κνύει μόνο την υποτιθέμενη ή πραγματική οικονομική και κοινωνική ισχύ του. 
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Έτσι, ένας μαλάκας με ακριβό κοστούμι μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα γίνει 

ακαταμάχητος σε πάρα πολλές γυναίκες, που δεν θα του έδιναν σημασία άμα 

φορούσε ένα τζινάκι. 

Άναψε μεγάλη κουβέντα μεταξύ των κοριτσιών. Βέβαια, δεν γλύτωσε κι η 

ίδια η Ερευνήτρια την καζούρα: 

«Ορίστε, η ανθρωπολόγα μίλησε!» 

«Τι σοφία! Κάτω από πόσα κοστούμια τα σπούδασες όλ’ αυτά;» 

«Εσύ έχεις τον Λε. Τι να λέμε κι εμείς που οι δικοί μας δεν ξέρουν καν να 

σταθούν κανονικά όρθιοι, λες κι είναι χιμπατζήδες». 

«Μην προσβάλλεις τους χιμπατζήδες. Αυτοί τουλάχιστον κάνουν σεξ, έστω 

την εποχή της γονιμοποίησης». 

«Κι όμως. Οι άντρες θα έπρεπε να είναι κοινή περιουσία των γυναικών. 

Το αντίθετο, όχι». Αυτό το είπε εξαιρετικά νηφάλια η γιατρίνα, αφήνοντάς 

μας όλες ως συνήθως να σκεφτόμαστε εμβριθώς τι σήμαιναν τα λόγια της. 

 

 

Γόβα στιλέτο για πόδι Νο 47 
 

Αλλ’ αν επικρατούσε αυτή η χαλαρότητα στα κορίτσια, στην παράταξη των 

αγοριών το πράγμα το είχαν πάρει φαίνεται υπερβολικά στα σοβαρά. Όλες 

εμείς οι παρατηρητικές γυναίκες ξέρουμε βέβαια ότι τα αγόρια είναι συχνά 

πολύ πιο κοκέτικα από εμάς, ότι πλήθος νεαροί περνούν περισσότερη ώρα 

από το μέσο κορίτσι στον καθρέφτη ενασχολούμενοι με το τι θα φορέσουν, 

με το αν θα ξεφεύγει ή όχι μια τρίχα στα υποτίθεται ατημέλητα μαλλιά τους 

— εμείς έχουμε το όνομα κι αυτοί τη χάρη, κι άλλωστε το διαρκές κοκόρεμα 

είναι μέρος της φύσης του αρσενικού ζώου. Επίσης ξέρουμε ότι στα καρνα-

βάλια, όταν νεαροί αναμφισβήτητης αρρενωπότητας, καθόλου γκέι, ντύνο-

νται για πλάκα γυναίκες, παίρνουν το ντύσιμό τους πολύ περισσότερο στα 

σοβαρά παρ’ ότι θα παίρναν οποιαδήποτε άλλη μεταμφίεση. 

Αλλά εδώ στο κλειστό γήπεδο βλέπαμε στις απέναντι κερκίδες αληθινό 

χτυποκάρδι και δράμα για το αν θα πέσει καλά το καυτό μίνι στους υπέ-

ροχους γοφούς ενός τριχωτού νταγλαρά με τατουάζ και μούσια, ή εάν το 

διχτυωτό καλτσόν και οι ψηλοτάκουνες γόβες θα αναδεικνύουν ή όχι ως 

καλλίγραμμα τα θεόστραβα ποδάρια ενός αγροτόπαιδου που ουδέποτε είχε 

φορέσει τίποτε άλλο εκτός από αθλητικά παπούτσια και αρβύλες. 

Τα νεαρότερα παιδιά, οι έφηβοι από 15 ως 17 περίπου, το είχαν πάρει 

τουλάχιστον στο σορολόπ κι έπεφτε πολύ γέλιο μεταξύ τους, σπρωξίματα, 

φάπες και αλληλοφωτογραφήσεις με τα κινητά, καθώς φορούσαν με τη φυ-

σική χάρη της ηλικίας τους τρέντι φουστανάκια και ροζ μπουφανάκια των 

αδελφών, των φιλενάδων τους και των συμμαθητριών τους. Αλλά οι μεγαλύ-

τεροι νεαροί… 

Είναι αλλόκοτο, σχεδόν υπερφυσικό το πού βρέθηκαν στο χωριό μας τόσων 

πολλών κυβικών σουτιέν, επίσης τόσες γόβες στιλέτο, φούστες σιθρού ή 
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κροσσωτές και τουαλέτες βραδινές με στρας, ξώπλατες με κόψιμο μέχρι 

βαθιά στους γλουτούς. Τα βαψίματα υπερέβαιναν κατά πολύ την υψηλή τέχνη 

των μακιγιέρ του παραδοσιακού κινέζικου θεάτρου. Όσο για τις περούκες 

κάθε είδους, χρώματος και διαβάθμησης πορνικής ποιότητας, αυτές ήταν 

υπεράνω προβλέψεων, αλλά και δυνατότητας της Ερευνήτριας να υποθέσει 

την προέλευση, την ως τώρα χρήση τους σε ένα ημιορεινό χωριό σαν το δικό 

μας, καθώς και το τι είδους χωριανές τις φορούσαν και πότε. 

Κρυφοκοίταζα τη γιατρίνα, η οποία, παρ’ ότι φυσικά λόγω ηλικίας δεν θα 

συμμετείχε στην αναβίωση του εθίμου, είχε φορέσει για συμπαράσταση ένα 

έξοχο [ό,τι και να λέμε εμείς οι αντικοστουμικές] κοστούμι του υιού της Λε, 

φυσικά, γιατί τα ρούχα του εύσωμου γιατρού δεν της πήγαιναν, και παρατη-

ρούσε ευθυτενής με απροσδιόριστης σημασίας χαμογελάκι τα τεκταινόμενα 

στις κερκίδες των αγοριών. Αποφάσισα ότι θα πρέπει να παρέμβω. 

«Φαίνεται ότι τα παλληκάρια μας θα μας προτιμούσαν να ντυνόμαστε σαν 

drag queen», της είπα. «Αυτό τουλάχιστον δείχνει η αμφίεση που σχεδόν όλα 

προτιμούν για τον εαυτό τους. Δεν παρεμβαίνετε με το κύρος σας να συμ-

μαζευτούν λίγο, μη γίνουμε σούργελο;» 

Είπε με κομψή κλίση του κεφαλιού της προς το μέρος μου: 

«Δεν νομίζεις κι εσύ, αγαπητό μου παιδί, ότι το τόσο ξεγύμνωμα μέχρι 

των πιο απόκρυφων σημείων, που πέφτει εκατέρωθεν, θα έπρεπε αν μη τι 

άλλο να προκαλεί έστω ένα απλό ηδονοβλεπτικό ενδιαφέρον στους νεαρούς 

και στις νεαρές μας; Εδώ διαπιστώνω ότι μόνο εγώ η γριά κοιτάζω απέναντι 

τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες» 

Βρήκα την ευκαιρία να ξεσκίσω την πεθερά μου, που τη συνελάμβανα να 

αγνοεί σημαντικούς άξονες της ψυχολογίας μας, εμάς των νέων. 

«Ααα…» έκανα αδιάφορα. «Αυτό; Γύμνια; Πολύ προ-2000! Ενδιαφέρον 

ίσως τον καιρό πριν γεννηθούμε εμείς. Αν ξέρατε τι γίνεται στα ελληνικά 

Γυμνάσια και στα Λύκεια, δεν θα ρωτούσατε. Κοιτάξτε στο ίντερνετ τι βι-

ντεάκια από τα κινητά ανεβάζουν τα πιτσιρίκια. Μεγάλη τέχνη, τη ζηλεύω 

τώρα που ασχολούμαι — δεν σας το έχω πει, θέλω να κάνω μια ταινία με το 

οπτικοακουστικό υλικό της εργασίας μου». 

«Βλέπω με ενδιαφέρον που κινηματογραφείς μονίμως τα πάντα. Ούτε γι’ 

αυτό δεν νοιάζονται ετούτα τα παιδιά, θηλυκά και σερνικά! Που αλληλοβι-

ντεοσκούνται τώρα σε διάφορες αξιοθέατες φάσεις ξεβρακώματος. Κι αυτά 

τα παλληκάρια με τα στριγκ, πια…» 

«Πολλά απ’ αυτά τα αγόρια και κορίτσια, ακόμα κι απ’ τα μεγαλύτερα, 

είναι ακόμα παρθένα και στο σώμα και στην ψυχή, αδιακόρευτα, σας το το-

νίζω αυτό», είπα θριαμβευτικά. «Αλλά μη γελιέστε. Το ανθρώπινο κορμί δεν 

έχει μυστήριο για τις κόρες σας και τους γιους σας, παρθένους ή όχι. Χέ-

στηκαν αν τους βιντεοσκοπώ ή που παίρνονται όλοι τώρα μεταξύ τους με τα 

κινητά. Αν αύριο όλα θα βγουν στο ίντερνετ. Έχουν μεγαλώσει μες στην 

κουλτούρα της παρουσίασης των πάντων στην οθόνη. 
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»Η γύμνια, ο ερωτισμός του ξεσκέπαστου σώματος έχει σημασία για σας 

και τον γιατρό που τα απόλαύσατε δεόντως στα κρυφά. Όχι για μας που τα 

στερηθήκαμε μες στην πλήρη αποενοχοποίησή τους, την εμπορευματοποίησή 

τους επίσης, την ευκολία της διαδικτυακής πορνογραφίας. Και που εντέλει 

τα χαρήκαμε λειψά. Την πραγματική ερωτική ελευθερία τη φχαριστήθηκε και 

τη στρέβλωσε η γενιά σας». 

Η όμορφη κυρία χαμήλωσε τα μεγάλα καστανά μάτια, σκέφτηκε και είπε 

όλο λεπτότητα ενός κόσμου ξένου μου: 

«Κι ο Λε σου; κι ο Αρίστος; τους είδα να χώνονται σε κείνη την πόρτα. Τι 

να ετοιμάζουν άραγε αυτά τα παιδιά;» 

Τότε η όμορφη κυρία επωφελήθηκε από την απορία και από τη μούγγα 

μου και πήγε στη θέση του σπίκερ των αθλητικών αγώνων που τελούνται 

εδώ, αγώνων κλειστού στίβου, μπάσκετ, βόλεϊ κ.λπ.: Ενεργοποίησε τα μι-

κρόφωνα και τους έβγαλε ένα μικρό λόγο. 

«Παιδιά μου. Εννοώ τα αγόρια. Μου αρέσει που βλέπω τα κορίτσια μας με 

ατσούμπαλα κουστούμια. Μου αρέσει που βλέπω τα παλληκάρια μας βαμ-

μένα και με δαντελωτά κιλοτάκια ή στριγκ στα γερά κωλομέρια. Αλλά τούτο 

είναι ένα από τα επόμενα στάδια της επανάστασης του χωριού μας. Τα κο-

ρίτσια είναι εντάξει, πάντα τα κορίτσια ξέρουν τι να κάνουν. Τ’ αγόρια όμως 

παένετε να φέρετε ρούχα σεμνά, όχι σαν να θέλετε να γίνετε γυναίκες μα 

σαν να είσαστε. Κι όχι βαψίματα, όχι περούκες, όχι γελοιότητα. Θα δώσετε 

συγχώρεση στους πατεράδες, στις μανάδες, στις γιαγιάδες και στους παπ-

πούδες σας και πρέπει να είσαστε ντυμένα τα αγόρια μας κόσμια με τα φου-

στανάκια τους, τα κορίτσια μας σαν σοβαρά αγόρια. Γιατί είμαι γυναίκα στα 

πενήντα μου, μπαίνω στην κλιμαρκτήριο, και πολύ επιθύμησα να δω τη 

νεολαία μας να γιορτάζει με τα σωστά ρούχα». 

Έτσι είπε και έκλεισε, κλικ, το μικρόφωνο. Κατέβηκε και στάθηκε δίπλα 

μου γαλήνια, και εγώ, η Ερευνήτρια, η βιντεοσκόπος, ντράπηκα για να λέμε 

την αλήθεια που τόσες εκατοντάδες μάτια κοιτούσαν τον ζωτικό μου χώρο ο 

οποίος συμπεριλάμβανε σε κύκλο τη γιατρίνα, εμένα και τις κάμερές μου. 

Μετά έγινε μια αθόρυβη φυγή. Τα παλληκάρια μας από δεκαοχτώ και πάνω 

φεύγαν κάπως σαν βρεγμένοι γάτοι. Τα μικρότερα τσογλανάκια χασκογε-

λούσαν με το πάθημα των μεγαλύτερων αφού τα ίδια ήξεραν καλά ότι είναι 

μια χαρά, πολύ χαριτωμένα, σκέτη γλύκα μες στα τρέντι ρουχαλάκια των 

συνομηλίκων τους κοριτσιών, δεν χρειαζόταν να τα αλλάξουν. Ήταν οι με-

γαλύτεροι που έπρεπε να τσακιστούν να κάνουν ριπλέι στη μεταμφίεσή τους, 

τα κωλόπαιδα που με τους μυς και τη βαρβατίλα τους τα καταπίεζαν, αυτά, 

τα τρυφερά και ανέμελα εφηβάκια. Καλά να πάθουν τα μαλακισμένα τα τάχα 

μου, η κυρία τούς τα έψαλε καλά. 

Μετά περιμέναμε. Η αλήθεια είναι ότι περνάγαμε μια χαρά με το κου-

τσομπολιό μας και δεν μας ξινοφάνηκε ο καιρός μέχρι να επιστρέψουν τα 

νεαρά αρσενικά. Επιστρέψανε κάποτε κατ’ άτομα, καθ’ ομάδες φιλίας και 

γειτονιές, με χαμηλωμένα βλέμματα. Ντύνονταν και στολίζονταν με πολλή 
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σεμνότητα και φροντίδα αδιαφορώντας για τα μάτια μας, καθένας μόνος του 

και οι σύντροφοι του καθενός βοηθώντας τον κάθε κολλητό τους. Κι έτσι 

ετοιμαστήκαμε. 

Ήρθε λοιπόν η στιγμή και ήμασταν όλες/όλοι έτοιμες/έτοιμοι και αντι-

μετωπιστήκαμε με περιέργεια, σχεδόν με λαχτάρα από το ένα κι από το άλλο 

στρατόπεδο του κλειστού γηπέδου μπάσκετ-γυμναστηρίου. Εμείς, τα κορίτσια, 

ήμασταν μες στη σκουράδα των κοστουμιών μας σαν κοπάδι νεκροπομποί. 

Μα τα αγόρια και οι νεαροί άντρες τι μύθος! Το χρωματιστό είναι πάντα το 

κύριο υλικό περίβλημα της γιορτής. Πάντως, ήταν όλοι πολύ ευπρεπείς. 

Φορούσαν τα καλά ρούχα των αδελφών και των φιλενάδων τους, αυτά 

που φοράει μια κοπέλλα σε γλυκιά έξοδο, ούτε στους γάμους, ούτε στα 

σκυλάδικα ούτε στις κηδείες. Ήταν όλοι άβαφοι, με τα φυσικά χρώματα της 

νιότης, κόκκινα χείλη ή ρόδινα ακόμα και χλομούτζικα, φουσκωτά ηδονικά ή 

λεπτά, στόματα γαρουφαλλένια που πολλές από μας είχαμε φιλήσει κι άλλες 

επιθυμούσαμε, ή στόματα-τριαντάφυλλο [σπανιότερα]. Δεν φορούσαν εκείνες 

τις γελοίες περούκες, μα είχαν ξέσκεπα τα μαλλιά τους, λίγοι μακριά, με-

ρικοί κοντά ή ξυρισμένα, πολλοί σε μοϊκάνες ή φράντζες σύμφωνα με τη 

μόδα, όχι σαν την καρέ και παρεξηγήσιμη του Λε μα σε στυλ καταδρομέων, 

αρρενωπές. Και δεν φορούσαν σουτιέν και τέτοια, μα ο καθένας κοινότυπα 

θηλυκά μπλουζάκια πάνω από τα γυμνασμένα ή επίπεδα στήθη, πουκαμισά-

κια, κοριτσίστικα μπουφανάκια ως ταίριαζε στον σωματότυπο του καθενός, 

με έκθετους τους γερούς λαιμούς παρά το κρύο. Και δεν φορούσαν γόβες 

στιλέτο, μα απλά ανδρικά παπούτσια εφόσον δεν γινόταν να χωρέσουν μέσα 

σε γυναικεία οι ποδάρες τους Νο 42 έως Νο 47. 

Κοιταχτήκαμε οι δυο ομάδες λες και ως τώρα δεν γνωριζόμασταν. Τότε 

άνοιξε μια πόρτα των αποδυτηρίων στο βάθος και φάνηκαν ο Λε με τον Αρίστο. 

 

 

Το κόκκινο φουστάνι με το άρωμα της μαμάς 
 

Τι να κάνω κι εγώ η Ερευνήτρια. Τόσο νωρίς, κι όμως έχω πολύ αγαπήσει 

και πολύ, νομίζω, προδοθεί. Ο Λε με τον Αρίστο έρχονταν στο τερέν πιασμέ-

νοι χεράκι-χεράκι. 

Δεν μίλησε κανείς και καμιά, δεν λοιδώρησαν ως συνήθως. Ο Λε φορούσε 

ένα υπέροχο κόκκινο φόρεμα της μαμάς του, όχι βραδινό, όχι πρωινό, ένα 

με πολύ απλή κοπή, μονοκόμματο και μεσάτο, που αναδείκνυε τις καμπύλες 

του κορμιού. Μ’ αυτό η σοφή κυρία, η αναρχική, η ελεύθερη, έκανε στράκες 

στο Παρίσι, στην Νέα Υόρκη, στη Ρώμη, στο Λονδίνο, στη Βαρκελώνη, στο 

Χονγκ-Κονγκ και στην Καλιφόρνια, μέρες και νύχτες που εμείς δεν έμελλε 

ποτέ να ζήσουμε. Ο Λε, γιος κι εγγονός και δισεγγονός κι απόγονος από 

πολλούς αιώνες κοτζαμπάσηδων, ήταν με το φουστάνι υπέροχος όσο και 

πάντα με ό,τι φορούσε. Ο Αρίστος στο μεταξύ μου έδωσε πολύ στα νεύρα με 

τα γυναικεία. 
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Πολύ ελκυστικός, με χαμηλό σεμνά το βλέμμα ο φασιστάκος, με απλά 

μαύρα ρούχα δικά μου. Τα είχε διαλέξει ο Λε, τάχα για τον εαυτό του, πώς 

με ξεγέλασε. Είχε πάρει τα πιο φαρδιά και μακριά μου, βεβαίως, πού να χω-

ρέσει στα κολλητά μου η κορμάρα του Αρίστου. Από μέρους μου, επειδή δεν 

μου άρεσαν τα υπερσοβαρά κοστούμια που μελετούσαν να φορέσουν όλες οι 

φίλες μου, διάλεξα από την —πολύ μεγάλη— γκαρνταρόμπα του Λε ένα κο-

στούμι ανθρακί νιου γουέιβ, μοβ γιλέκο, μοβ γραβάτα λεπτή, χλομοκύανο 

πουκάμισο με κίτρινα μικρά λαχούρια και λεπτό γιακά, όλα πανάκριβα. 

Τώρα, δεν καταλάβαινα πώς του πήγαιναν του Αρίστου τα ρούχα μου, 

είναι τόσο μεγαλόσωμος. Φαίνεται πως στους ωραίους πάνε τα πάντα. Μόνο 

οι μεγάλοι του ώμοι ξέσερναν, αλλά κρατούσε το ρούχο ανοιχτό μπρος για 

να χωράνε, δείχνοντας την ισχύ του λαιμού του. Στο μεταξύ επικρατούσε 

άκρα σιωπή, και ο Λε, με υπέροχα χτενισμένη σε καρεδάκι την ευλόγως λοι-

δωρημένη φράντζα του, έφτασε μπρος μας μες στον κύκλο, μας κοίταξε 

ασκαρδαμυκτί και είπε στη γιατρίνα: 

«Μαμά, φόρεσα τα ρούχα και τα εσώρουχά σου όπως το ’παν τα παιδιά, 

έχουν το άρωμά σου που με αναστατώνει αρκετά. Ο Αρίστος φόρεσε τα ρούχα 

της Ηρώς». Και σήκωσε πλαγίως με αρρενωπή κίνηση τη φλογοκόκκινη 

φούστα του κι εδειξε στους χυτούς μηρούς του λευκές ζαρτιέρες πάνω από 

ένα δαντελωτό άσπρο κιλοτάκι που έφερε σε όλες κι όλους μας ζάλη. 

Μες στη βουβαμάρα, η γιατρίνα είπε καλοπροαίρετα: 

«Αγόρι μου. Τα πόδια σου είναι πιο μακριά, πιο καλλίγραμμα από τα δικά 

μου. Άσε που δεν χρειάζεται εσύ να τα ξυρίζεις αφού είναι σχεδόν άτριχα, με 

αυτό το παιδικό χνουδάκι. Είναι άδικο! Άδικο! Όσο για σένα, Αρίστο γλυκέ 

μου, είσαι υπέροχη». 

Ήταν απόγευμα της τελευταίας Κυριακής των Απόκρεω. Από το πρωί δεν 

είχαμε φάει άλλο από κάτι πρόχειρο, θυσιαζόμασταν εδώ από το πρωί με τις 

ενδύσεις μας για την απροσδιοριστία των σκοπών της όμορφης κυράς και 

της κυρίας Ελένης, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ-γυμναστήριο. Τώρα μες σε 

μεγάλη ανακούφιση τα δύο φύλα, παλληκάρια γυναικοντυμένα και κορίτσια 

με κοστούμια, ριχτήκαμε στον χορό όπως μας ήρθε του καθενός. 

Κοίταζα τον Λε χορεύοντας. Ήξερα ότι ήμουν όμορφη μες στα ρούχα του. 

Αυτός όμως έλαμπε. Έλαμπε πάντα με τα ρούχα του, υπερέλαμπε γυμνός, 

έλαμπε και τώρα με το φλογάτο φουστάνι της μαμάς του. Είναι άδικο! Άδικο! 

όπως αναφώνησε και η μητέρα του. Είναι άδικο ο εραστής σου να είναι πιο 

ερωτικός από σένα και ως παλληκάρι και ως κορίτσι — κι ας σε λένε πολύ 

όμορφη οι πάντες, κι ας σε κυνηγούν όλοι. 

Κι έτσι ζεσταθήκαμε αρκετά με τον χορό, γελάσαμε και χαρήκαμε, και 

πήραμε αρκετό θάρρος ώστε να ξεκινήσουμε την περιοδεία μας.  
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Κωμωδία και Τραγωδία της σύγχυσης των φύλων 

καθώς και επιμέρους δρώμενα 
 

 

Το αρκουδόσογο μεταμφιεσμένο 
 

«Η αμφιβολία διαθλά την ψυχή σε θραύσματα», είπε κάποτε ο γιατρός, 

«και τίποτα δεν φαίνεται στο εξής καλό ούτε κακό: Όλα τα ζει πια κανείς ως 

μισόκαλα-μισόκακα. Είμαι υπέρ των ολόκληρων καταστάσεων». 

Η Ερευνήτρια συλλογιζόταν ολοένα με πολλή αμφιβολία την επιστημονική 

εργασία της. Τι νόημα πια είχε; Ποια ήταν η εικόνα της ενώπιον της ζώσας 

Ιστορίας της πόλης μας; Φάνταζε πια όχι ως ανθρωπολογική έρευνα μα ως 

έργο τέχνης, μάλιστα ως επιστημονική φαντασία. Στην Ερευνήτρια αρέσει πολύ 

η επιστημονική φαντασία, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με τις ακαδημαϊκές 

της προσδοκίες. Ακόμα κι αν ο καθηγητής της κατάφερνε να την περάσει στους 

ακροδεξιο/νεοφιλελευθερο/αριστερούληδες, πολιτικά ορθούς και συνεπώς 

εχθρικούς συναδέλφους του της επιτροπής, πώς θα φαίνονταν όλα αυτά στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα και στον ευπαίδευτο αναγνώστη; Και στην ίδια την Ε-

ρευνήτρια επίσης ποτέ δεν άρεσαν τα μισόκαλα-μισόκακα πράγματα. 

Στο μεταξύ, ενώ αυτά στοχαζόταν η Ερευνήτρια εμβριθώς, εμείς όλες και 

όλοι, καθ’ έκαστος εναλλάξ και κατά γένη, είχαμε βγει από το κλειστό γυμνα-

στήριο και είχαμε χωριστεί σε σόγια, με ευπείθεια ο καθείς στην καταγωγή 

του αίματός του. Κάθε ομάδα, όπου θα συμπορεύονταν οι νέες και οι νέοι 

κάθε φάρας, θα βάδιζε στα ανάλογα σπίτια για την εκπλήρωση του εθίμου 

και των μυστηριωδών προσταγών των κυριών. Εγώ πήγα με το σόι του Λε, 

φυσικά, που δεν ήταν και πολύ μεγάλο, είναι γνωστή η τάση ενδογαμίας αλλά 

και ολιγογαμίας των αριστοκρατικών (με την παραδοσιακή ελληνική έννοια 

κι όχι την ευρωπαϊκή) οικογενειών — οι φτωχοί δίπλα μας ήταν αντιθέτως 

σαν συντάγματα. 

Γενικώς, τα συντάγματα στην αρχαιοελληνική στρατηγική τέχνη δεν συνα-

ποτελούνται μόνο από φτωχούς όπως τα σύγχρονα, τούτο είναι μια ιστορική 

απροσδιοριστία όσο και οριστικότητα τής καθ’ ημάς περί φτώχιας και πλούτου 

σημειολογίας — γιατί στους αρχαιοελληνικούς λόχους της φάλαγγας συμπε-

ριλαμβάνονταν και άνδρες σαν τον Περικλή ή τον Αλέξανδρο, αυτή είναι η 

τροπικότητα της διαφοράς μεταξύ εποχών που το μόνο κοινό τους είναι ο 

ασύγχρονος καιρός: Ο στρατηγός της αρχαιοελληνικής φάλαγγας ήταν απλά 

ο άκρος δεξιός της πρώτης σειράς των στρατιωτών, αυτής που είναι πιο ευε-

πίφορη στον αγώνα και στον σκοτωμό. Δικαιοσύνη, θα έλεγε ο Ποιητής. 
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Στην ομάδα μας ήμασταν μόνο ο Λε, ο Αρίστος, οι τρεις αδελφούλες του μες 

στα κοστούμια τους πολύ χαρούμενες γιατί βρίσκονταν κοντά στο ίνδαλμά 

τους τον Λε, και δυο ξαδερφάκια του κοτζαμπασικού σογιού γύρω στα 16, 

δεν ξέρω ποιού παιδιά, τρισχαριτωμένα μες στα φουστανάκια τους. Ομορφό-

σογο το αρκουδόσογο και τα παρακλάδια του, ίσως λόγω φυσικής επιλογής· 

σ’ έπιανε μια κάποια παιδεραστική τάση άμα έβλεπες αυτούς τους εφήβους, 

κορίτσια κι αγόρια. Ο Αρίστος μού είπε, νομίζω στυφά αν και προσπαθούσε 

να φαίνεται ο λόγος του ουδέτερος: 

«Δεν πας στο σόι σου, το δεν-ξέρω-ποιο; Πρέπει να κολλάς πάντα στον Λε;» 

 «Το σόι μου είναι ο Λε», απάντησα ψυχρά. «Και δεν σου επιτρέπω να τον 

λες Λε. Είναι ένα όνομα με copyright δικό μου. Η γιατρίνα μου είπε ότι πρέ-

πει να τον παντρευτώ στον Άι-Γιώργη στο Παλιοχώρι και να της κάνω μαζί 

του τουλάχιστον τέσσερα εγγόνια». 

Του χάλασε η αιθρία, αλλά τι να έκανε. Συμμάζεψε το φουστάνι μου από 

τις ποδάρες του περιτυλιγμένες με μαύρες κάλτσες αδιαφανείς με ραφή, το 

φουστάνι μου που του πήγαινε του κωλοφασίστα τόσο όμορφα παρεχτός 

στους φαρδείς ώμους, και μουρμούρισε: 

«Άμα η γυναίκα δεν τιμά τον άντρα, δεν πάει τίποτε καλά». 

Ζαλίστηκα μ’ αυτό. Πήγαιναν οι δυο τους χεράκι-χεράκι, τους χώρισα βί-

αια, μπήκα ανάμεσά τους, έσφιξα το μακροδάχτυλο χέρι του Λε που τόσες 

φορές είχα γλείψει δάχτυλο το δάχτυλο κι αυτός το δικό μου (και των ποδιών 

αμφοτέροι αμφοτέρων, βεβαίως), έσφιξα και το τεράστιο τραχύ του Αρίστου, 

και δήλωσα με ηρεμία και κομψότητα: 

«Άντε γαμήσου Άρη. Δεν θα μου πάρει κανείς κανέναν. Και εσύ δεν είσαι 

παρά ένα παιδί εικοσιδύο χρονώ μονάχα». 

Το βούλωσε. Σφίξαν και οι δυο καινουργιοντυμένες κοπέλλες τα χέρια μου 

και ο Λε, ο Λε μου, κοιτούσε ψηλά το σκοτεινιασμένο χάος του ουρανού ευ-

χαριστημένος από τον εαυτό του, από μένα, από τον Αρίστο, από τα βα-

σανιστήρια που πέρασε, από τους γονείς του, τον σφαγμένο παππού του, τους 

ήρωες και τυράννους προγόνους του, την τάξη του, την Ιστορία, την κοινω-

νία, την Ελλάδα, την Ευρώπη, τον πλανήτη, το σύμπαν και την ύλη και την ενέρ-

γεια και την αντιύλη και τον ίδιο τον μέγα Πάνα τον Θεό του αυτοπροσώπως, 

ο Λε, αυτός ο ρεβιζιονιστής του μηδενός, αυτός ο δειλός που έλεγε με γεν-

ναιότητα πάντα ναι στη βία της ζωής, ο εραστής μου κι ερωμένος μου. 

Γιατί δεν άντεχα άλλο και είχα επιθυμίσει την πληρότητα που δίδασκε η 

γιατρίνα. Και η πληρότητα ερχόταν από ψηλά. Ήταν το λυκόφως που έπεφτε 

στο χωριό μας. 

 

 

Με συνοδεία γυναικοντυμένων μπάτσων 
 

Πήγαμε πρώτα λοιπόν στο κρατητήριο του Αστυνομικού Τμήματος, γιατί εκεί 

κατοικοέδρευε ο μπαμπάς του Λε. Στο Αστυνομικό Τμήμα της κωμόπολης ο 
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αστυνόμος κι ο γιατρός είχαν φτιάξει το σκηνικό. Μέσα στην αίθουσα ανα-

μονής κάθονταν πατείς με πατώ σε οι ένοικοι του κτηρίου και οι ξένοι παρα-

τηρητές, η Διεθνής των διανοουμένων. Ο αστυνόμος, ως οικοδεσπότης, ση-

κώθηκε, μας προσφώνησε και είπε: 

«Σεβόμαστε εμείς οι ξένοι τα έθιμά σας. Είμαστε οι εργαζόμενοι εδώ αστυ-

νομικοί, οι αλλοδαποί φιλοξενούμενοι της κυρίας γιατρίνας και ο κρατούμενος. 

Εδωνά παραπέρα βλέπετε τα αγόρια και τα κορίτσια μου τα ανύπαντρα και 

μικρά ακόμα. Τους συνομηλίκους σας». Έδειξε νεαρούς μπάτσους με φου-

στάνια, και δύο μπατσίνες με κοστούμια, μεταξύ των οποίων η γνωστή Ζεφυ-

ριώτισσα. «Πάρτε τους μαζί σας. Δεν είναι ντόπιοι, δεν έχουν εδώ πατέρα 

και μάνα. Αλλά το έθιμό σας είναι και δικό τους. Πρέπει να συγχωρέσουν. 

Και να συγχωρεθούν. Οι μεγάλοι περιμένουμε να μας δώσετε τη συγγνώμη 

σας, εσείς η νεολαία, για να έχουμε καλά γεράματα». 

Κάθονταν στη σειρά σε ό,τι καρεκλοειδές είχαν βρει, ο γιατρός, η γιατρίνα 

με το Αρμάνι, ο αστυνόμος κι η γυναίκα του μια καλή κυρία ξανθή Κρητικιά, 

μερικοί ηλικιωμένοι ή ύπανδροι αστυνομικοί με τις συζύγους τους όσες ήταν 

εδώ μαζί τους, και με τα μικρά παιδιά τους που μας κοίταζαν με μάτια και 

στοματάκια ορθάνοιχτα. Σε ξεχωριστή σειρά κάθονταν οι ξένοι με κάπως αμή-

χανη επισημότητα, με πρώτο τον κ. Τζον, τον φιλόσοφο από την Οξφόρδη, 

και κατόπιν οι άλλοι, η διάσημη Αμερικανίδα, οι δύο Γάλλοι, ο Γερμανός νο-

μικός. 

Παραδίπλα μάς περίμεναν οι νεαροί αστυνομικοί, αγόρια και κορίτσια όλα 

αλληλοντυμένα με θηλυκά-αρσενικά ρούχα, κι ενώθηκαν με την ομάδα μας. 

Περάσαμε λοιπόν, όλο το τσούρμο, μπρος από τους μεγάλους, ήταν το βά-

πτισμα του πυρός, δεν το είχαμε ξανακάνει και ντρεπόμασταν. Φιλούσαμε 

συνεσταλμένα το χέρι καθενός και λέγαμε, στον γιατρό, στη γιατρίνα, στον 

αστυνόμο και στη γυναίκα του, στους ενήλικους μπάτσους και στις συζύγους 

τους: 

«Συγχωρεμένος/η να ’σαι». 

Και καθένας έλεγε κάπως πένθιμα σαν σε κηδεία: 

«Συγχωρεμένος/η να ’σαι κι εσύ». 

 Η γιατρίνα είπε: 

«Συγχωρώ τον εαυτό μου επειδή με συγχωρείτε. Μα δεν θα έπρεπε». 

Και μετά ο γιατρός δήλωσε: 

«Δεν αγαπώ πια την ελευθερία μου. Αλλά η συγγνώμη σας με καθιστά ε-

λεύθερο μες στο κελί μου». 

«Μη λες τραγικά πράματα, αδερφέ», του είπε ο αστυνόμος. «Ευχήσου στα 

παιδιά να έχουν ελεύθερη και τιμημένη ζωή». 

Κατόπιν περάσαμε μπρος από τη Διεθνή των ελευθεριακών συντρόφων 

του γιατρού, της κυράς και της κ. Ελένης. Κι ο ηλικιωμένος Ελληνιστής και 

φιλόσοφος, ο κ. Τζον, είπε σε Ελληνικά άπταιστα πλην με ευδιάκριτα οξ-

φορδιανή προφορά και στο βάθος με αρχαιοελληνικό αχό: 
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«Παιδιά μου. Εσείς οι Έλληνες πάντα μας καταπλήσσετε, και μερικές φο-

ρές μας απελπίζετε με τον πολιτισμό σας. Σίγουρα επειδή ο κόσμος σας 

χωρίζεται σε αμέτρητα στρώματα, καλά, κακά, ολοζώντανα και ψόφια, και 

εκτείνεται σε βάθος χιλιάδων χρόνων προς τα πίσω άλλα και λοξά. Με τα 

πάμπολλα έθιμά σας, όπως αυτό της ανταλλαγής ρούχων μεταξύ των φύ-

λων, που δεν το ξέραμε. Η φίλη μας η κοινωνιολόγος» [έδειξε τη Γαλλίδα] «μας 

διαβεβαιώνει ότι είναι προϊστορικό. Η πόλις σας διενεργεί μια μεταβολή που 

δεν είναι του χρόνου μας. Που δεν είναι του πολιτισμού τον οποίο έχτισε η 

Ευρώπη και γενικά η Δύση με τα διαλυμένα και αποχυμωμένα υλικά του 

αρχαίου ελληνικού κόσμου, αλλά επίσης, μέσω της αποικιοκρατίας, με το 

αίμα και τα κόκκαλα των δολοφονημένων εθνών όλου του πλανήτη. 

»Εμείς δεν ήρθαμε εδώ να σας συμβουλέψουμε, γιατί τις ιδέες μας εμείς 

οι ίδιοι δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Αποτύχαμε ακόμα και να τις διδά-

ξουμε στους μαθητές μας. Ούτε ήρθαμε να σας κρίνουμε, γιατί η κριτική αν-

θρώπων που οι ίδιοι δεν δημιουργούν τίποτα χειροπιαστό, έχει πάντα ως αιτία 

την εξουσιομανία και φέρνει πάντα ως αποτέλεσμα τη μετριότητα κι ακόμα 

χειρότερα τη διανοητική και κοινωνική εντροπία. Εμείς, που εστοχαστήκαμε 

τόσο πάνω στην ανθρώπινη ευτυχία, που προσπαθήσαμε τόσο να διδάξουμε 

την επανάσταση και την ενότητα, φυτέψαμε εντέλει άθελά μας στους μαθη-

τές μας την αντίδραση και τη μοναξιά. Ζητούμε να μας συγχωρέσετε».  

Στεκόμασταν όλοι ντροπαλοί μπροστά τους, κι οι περισσότεροι κοίταζαν 

μόνο την Αμερικανίδα ηθοποιό, αυτή κυρίως τους έκανε εντύπωση και τα λό-

για του κ. Τζον είχαν περάσει σαν αέρας από τ’ αυτιά και από τον νου τους. 

Κι ο Λε, ο μαθητής του κ. Τζον όπως ισχυριζόταν, στεκόταν σιωπηλός, παρ’ 

ότι προς οργή μου ο Αρίστος τον κρυφοκούναγε με το χέρι από πίσω για να 

μιλήσει. Αλλά αυτός ήταν κατεπληγμένος από τα λόγια του δασκάλου του και 

δεν μίλαγε. Βγήκε λοιπόν η Ερευνήτρια μπροστά, και απάντησε επίσημα όσο 

κι αρκετά συγκρατημένα στον γέρο-φιλόσοφο: 

«Εμείς οι νέοι, πράγματι, έχουμε βαρεθεί να μας κρίνετε και να μας συμ-

βουλεύετε εσείς οι ενήλικοι. Μάλιστα εκείνοι που δεν έκριναν ποτέ τους εαυ-

τούς τους, και ουδέποτε εφάρμοσαν οι ίδιοι τις συμβουλές που δίνουν στους 

άλλους. Έχουμε όμως, κάποιοι από μας, διαβάσει τα σοφά βιβλία σας, κι 

όλοι έχουμε δει τις ταινίες της Αμερικανίδας συντρόφου σας. Και για τούτα, 

για ό,τι μεγάλο και αληθινό μας προσφέρατε, σας συγχωρούμε για όσα δεν 

κάνατε είτε από δειλία, είτε από εγωισμό είτε από ανικανότητα. Να είστε 

συγχωρεμένοι!» 

Παρατήρησα με την περιφεριακή όραση ότι η γιατρίνα κωλοσιαχνόταν 

στην καρέκλα, ψιθυρίζοντας θυμωμένα μα κι ευχαριστημένα στον σιδηροδέ-

σμιο γιατρό. 

Τότε, έσκυψα και φίλησα το χέρι του κ. Τζον, ο οποίος είπε στους άλλους 

ξένους στα Αγγλικά: 
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«Θα σας τα μεταφράσω μετά. Πάντως, μας συγχωρούν». Και σε μας, 

συγκινημένος: «Κι εμείς σας συγχωρούμε, παιδιά μου, για τα λάθη που θα 

κάνετε. Εύχομαι να μην είναι καταστροφικά σαν τα δικά μας». 

Κι έτσι περάσαμε μπρος κι απ’ αυτούς λέγοντας τον καθένα τους: 

«Συγχωρεμένος/η να ’σαι!» 

Κι εκείνοι, μιλημένοι προφανώς από την κυρά και την κ. Ελένη, απάντη-

σαν κατά σειρά Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά: 

«Κι εσύ να είσαι συγχωρεμένος/η». 

«Ωραία», είπε ο αστυνόμος — αποφασιστικά, γιατί μάλλον είχε βαρεθεί με 

όλα αυτά. «Θυμηθείτε να μην παρεκτραπείτε σε παραβατικές πράξεις και μου 

διαφθείρετε τους αστυφύλακες, κορίτσια, αγόρια, ό,τι είναι τέλος πάντων. 

Θα έχω το μάτι μου πάνω σας. Πηγαίνετε με την ευχή μας!» 

Και έσπρωξε προς το μέρος μας τα ντροπαλά μπατσάκια με τα φουστάνια 

και τις δύο αστυφυλακίνες με τα επίσημα κοστούμια. Η μοίρα είναι δική μας, 

όχι ξένη, του καθενός δική του και ζει πάνω στη σάρκα μας και ζένεται και 

πεθαίνει μαζί μας. Για την ώρα όμως ζει. 

Πού να πηγαίναμε. Πήγαμε στα σπίτια των εφήβων ξαδέρφων. Οι έφηβοι 

ξάδερφοι σκριμιδούσαν μες στην πλάκα, μα αν θέλουμε να είμαστε αντικει-

μενικοί ήταν αρκετά φρόνιμοι όταν περνούσαμε μπρος στο ανάκατο τσούρμο 

της φαμίλιας φιλώντας χέρια, συγχωρώντας και συγχωρούμενοι. Ύστερα πή-

γαμε στου Αρίστου. 

Στου Αρίστου ήταν ορθάνοιχτη η πόρτα. Μπήκαμε. Του Αρίστου το σόι ήταν 

παραδοσιακό. Ήταν όλοι καθισμένοι στη σειρά ιεραρχικά και περίμεναν: Η 

γιαγιά ως γεροντότερη μητριάρχισσα, ο πατέρας ως αρχηγός της φαμίλιας, η 

κυρία Ελένη ως η νύφη του σπιτιού. Τους είπαμε, φιλώντας το χέρι καθενός: 

«Συγχωρεμένος/νη να ’σαι». 

Και καθένας/καθεμιά απάντησε: 

«Να είσαι κι εσύ συγχωρεμένος/νη». 

Μετά, ο πατέρας του Αρίστου είπε: 

«Ελάτε να σας δώσω αυτά τα καρύδια από την καρυδιά του παππού. Λε-

φτά δεν έχουμε γιατί είμαστε φτωχοί». 

Δεν είχαμε πανέρι ως είθισται. Δεν το είχαμε σκεφτεί. Η μάνα του Αρίστου 

έφερε κάμποσα καλαθάκια και είπε: 

«Να βάλετε και όσα άλλα σας δώσουν, γιατί τώρα με την καπιταλιστική 

ολοκλήρωση έχει πέσει πείνα, και πρέπει εσείς τα παιδιά να τρώτε καλά». 

Και μου έκλεισε το μάτι παιχνιδιάρικα. 

Ήμασταν βουβοί, η Ερευνήτρια, ο Λε, ο Άρης ως γιος της οικογένειας, οι 

μικρές απλά χαζολογούσαν τριγύρω από τον Λε, και μόνο η Ζεφυριώτισσα 

μπατσίνα, δωρική στο μαύρο κοστούμι της, είπε με ύφος όλο ευπρέπεια και 

συγκίνηση: 

«Ευχαριστούμε, κυρία». 

Τότε ο πατέρας του Αρίστου μίλησε και είπε στη γυναίκα του: 
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«Δώσε μεζέδες κι από ένα ποτήρι κρασί στα παιδιά να αντέξουν. Παλιά 

δεν δίναμε οινοπνευματώδη μα τώρα άλλαξε η εποχή, τι να κάνουμε. Στα με-

γαλύτερα να δώσεις το κρασί, όχι στα μικρά· ε, εντάξει, ας πιουν κι αυτά 

από καμιά γουλιά, κάνει καλό στο αίμα». 

«Καλώς», είπε η μαμά του Αρίστου. «Ορίστε παιδιά μου». Κι έφερε μεζέ-

δες από το αποκριάτικο ψητό και ποτήρια γεμάτα κρασί. «Είναι μαύρο του 

Αρχοντικού, μου το έδωσε η ξαδέρφη μου η γιατρίνα». 

Τι να κάναμε, ήπιαμε άσπρο πάτο το μελανό κρασί γλου-γλου-γλου. Μόνο 

ένας μπατσούλης είπε δειλά: 

«Ξέρετε κυρία, δεν πίνω, με ζαλίζει…» 

Αλλά άρκεσε μια ματιά της κυρίας Ελένης, για να κατεβάσει δίχως δεύ-

τερη κουβέντα το ποτήρι μονορούφι. 

Σταθήκαμε με τα καλαθάκια στους πέντε δρόμους και δεν ξέραμε τι να 

κάνουμε, γύρω γινόταν ο χαμός, ομάδες που ενώνονταν κυρίως μα και συ-

χνά χωρίζονταν σαν αμοιβάδες, με τα πανεράκια τους και με πολλή χαρά, με 

χυδαία αστεία για την αμφίεση. Τότε, πάνω στην απορία μας, προσήλθε ο 

Βαγγέλης με τον κουκλίστικο υπαρχηγό του και μας είπε, ή μάλλον είπε στον 

Αρίστο, γιατί στους υπόλοιπους και κυρίως σε μένα δεν καταδεχόταν ούτε να 

μας κοιτάξει : 

«Μα τι κάνετε, γίνεται της πουτάνας, ελάτε μαζί μας. Έχουμε πάει σε οχτώ 

σπίτια του σογιού μας και έχουμε ακόμη να πάμε σε άλλα εικοσιέξη». 

Και ο υπαρχηγούλης του γαμωφασίστα, είπε σε μένα αποκλειστικά: 

«Ηρώ, εγώ είμαι ξενοχωρίτης. Δεν έχω εδώ δικό άλλον από τον Βαγγέλη. 

Και δεν πίνω αλλά έχω πιει. Έλα σε παρακαλώ μαζί μας, Ηρώ μου». 

Αυτό το «μου» με γονάτισε. Ήταν ένας καταναγκασμός, λέω. Ο Βαγγέλης 

άκουγε με το αριστερό φρύδι ψηλά. Ακολουθήσαμε το μεγάλο σόι του Βαγ-

γέλη. Περιηγούμασταν τα σπίτια. Σε ένα σπίτι ήταν μόνο γέροντες και γε-

ρόντισσες όλοι πολύ συγκινημένοι — μας είπαν τι ωραία περνούσαν στα νιάτα 

τους με αυτό το έθιμο που τότε ήταν ακόμα στο φόρτε του, πόσο το περί-

μεναν όλο τον χρόνο με χτυποκάρδι, πόσοι έρωτες δέθηκαν επ’ ευκαιρία. 

Μας κέρασαν δυνατό τσίπουρο, παραγωγής τους. Σε άλλο υπήρχαν μόνο γυ-

ναίκες και χάιδευαν τα γυναικοντυμένα αγόρια μας με τρυφερότητα στο πρό-

σωπο. Σε ένα τρίτο έξω από την πόλη λύσαν τα σκυλιά και από τα παράθυρα 

μας ουρλιάζαν σπαραχτικά: 

«Τη συγχώρεσή σας! Τη συγχώρεσή σας!» 

Και εμείς τρέχοντας σαν τρελοί, κυνηγημένοι από τα τσοπανόσκυλα, τα 

αγόρια σηκώνοντας ως τα στήθια τα φουστάνια τους, τους φωνάζαμε εν 

χορώ: 

«Σας συγχωρούμε! Σας συγχωρούμε!» 
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Η γιαγιά Νιόνια 
 

Σε ένα σπίτι θείων του Βαγγέλη φαίνονταν όλοι κανονικοί. Οι γέροντες και οι 

γερόντισσες ήταν σοβαροί, οι μεσήλικες κι οι νεότεροι ψιλοχαμογελούσαν 

και χαζοψιθύριζαν, κυρίως για τα φουστάνια του Αρίστου και του Βαγγέλη. 

Ο Βαγγέλης πήγαινε μπροστά συμμαζεύοντας με σεμνότητα τη φούστα του με 

τους γαλάζιους μαιάνδρους, ο υπαρχηγούλης του από πίσω σεμνός, παρα-

πίσω ο Αρίστος ευθυτενής, περήφανος, με μια ύποπτη χάρι στις κινήσεις, κα-

τόπιν ο Λε και η Ερευνήτρια, ακολούθως οι άλλοι. Δεν γνώριζα κανέναν και 

προσπαθούσα να μη γελάσω. Προσκυνούσαμε τον καθένα, την καθεμιά και 

λέγαμε: 

«Συγχωρεμένος/νη να είσαι». 

Και καθένας, καθεμία, έλεγε: 

«Να είσαι κι εσύ συγχωρεμένος/νη». 

Ώσπου φτάσαμε σε μια ψηλόλιγνη γερόντισσα η οποία, πριν προλάβουμε 

να μιλήσουμε, είπε απλά: 

«Εγώ δε θέλω να συγχωρεθώ κι ούτε σ’γχωρνάω κανέναν». 

«Νιόνια», της είπε ένας γέρος, «άρχισες πάλι τα δικά σου; Είναι το έθιμο. 

Που συγχωρνιόμαστε και συγχωρνάμε». 

«Όλα αυτά τα παιδοβόλια δεν ξέρουν ούτε πώς γεννήθηκαν. Πώς να συγχω-

ρέσουν άμα δεν ξέρουν τη φύτρα τους; Από μένα πρέπει να συγχωρεθώ». Εί-

πε παγερά η Νιόνια. 

«Θειούλα», είπε καλόβολα ο Βαγγέλης, «ξέρεις πως σε αγαπώ ιδιαίτερα. 

Δώσε την ευλογία σου και άσε τις κουβέντες». 

«Δε δίνω καμιά ευλογία», δήλωσε ξερά η γριά. «Ερωτευτήκαμε με το μα-

καρίτη τον άντρα μου σε μια τέτοια γιορτή. Δεν το ξεχνώ ποτέ κάθε τέτοια 

μέρα. Είχε φορέσει φουστάνια κι εγώ φουστανέλα. Εγώ ήμουν 17 κι εκείνος 

18. Παντρευτήκαμε και δε μας άφησαν να χαρούμε. Δε σ’χωρνάω κανέναν». 

«Εντάξει», είπε συμβιβαστικά μια άλλη γιαγιά. «Αλλά τι φταίνε τα παιδιά; 

Κοίτα τα εγγόνια σου που είναι ντυμένα κι αυτά με τα καρναβαλίστικα, κοίτα 

τον Βαγγέλη μας παλληκάρι ως εκεί πάνω, κοίτα το αρχοντόπουλο. Κοίτα τις 

κοπέλλες. Δεν είναι όμορφα παιδιά; Δε θες να ευτυχήσουν; Ζήτα τους τη 

σύγχώρεσή τους και δώσε την ευλογία σου». 

«Τα εγγόνια μου δεν ξέρουν πώς έκανα τους πατεράδες και τις μανάδες 

τους. Τον Βαγγέλη μας τον αγαπώ. Το αρχοντόπουλο το βλογάω να φτωχύ-

νει σαν και μας, να δούμε τότε αν μας αγαπάει αληθινά, αν θα το αγαπή-

σουμε. Και στις κοπέλλες εύχομαι ολόψυχα να μην ερωτευτούν ποτές και να 

μην κάνουν ποτές παιδιά», είπε ψύχραιμα η Νιόνια.  

Τότε επενέβη ο έως τότε σκυφτός πατριάρχης του σπιτιού, που είπε με 

ψευτογλύκα στη φωνή: 

«Νιόνια μου, γλυκιά μου κουνιάδα, έχουμε ζήσει σε αυτά τα σπίτια εβδο-

μήντα τρία χρόνια και κάτι μήνες. Δώσε την ευλογία σου στα παιδάκια και 

άσε να κουβεντιάσουμε οι δυο μας μετά, γαμώ το μου». 
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«Ωρέ», είπε βαριά η γριά. «Δε θέλω ούτε να πω το όνομά σου. Με τον άντρα 

μου, τον αδερφό σου τον μικρότερο, μέναμε μια ζωή στα σπίτια τα πίσω κι 

εκεί μένω ακόμα χήρα. Παντρεύτηκα και δε χάρηκα, γεροντομούνιασα και δε 

γέλασα. Ε, αφού είσαι μπρος στον τάφο κι ακόμα έχεις μούτρα και μιλάς, τέτοια 

μέρα που είναι, μέρα που ερωτευτήκαμε με τον αδερφό σου, θα τα πω». 

«Έχεις χάσει το μυαλό σου. Να μην τα πεις», είπε κομμένα ο γέρος. 

«Μωρέ θα τα πω, αφού ήρθανε τώρα τα πάνω-κάτω στο χωριό μας. Κι αφού 

τα ’γγόνια μας ζωντάνεψαν ετούτο το έθιμο. Πολλά χρόνια το συλλογιέμαι, 

δεν πρέπει να πάρω το μυστικό στον τάφο. Να μάθουν τα παιδιά μου, τα παι-

διά σου, τα εγγόνια μου και τα εγγόνια σου την αλήθεια». 

«Θες να σε σκοτώσω», είπε ξεψυχισμένα ο γέρος, που άξαφνα έμοιαζε 

σαν τηγανίτα έτσι χυμένος στην πολυθρόνα του. 

«Κακομοίρη μου, ούτε από την καρέκλα δεν μπορείς πια να σηκωθείς, τι 

να μου κάνεις. Στο κάτω-κάτω, σκοτωμένη μ’ έχεις. Και το χειρότερο είναι 

πως τα ξέρουν, και η γυναίκα σου κι οι γέροι και οι γριές του σογιού. Και μι-

λιά δεν έβγαλαν τόσα χρόνια. Το ξέρουν πως από την πρώτη μέρα που με 

έφερε ο αδερφός σου στα σπίτια σας, εσύ ήσουν που με κοιμήθηκες, όχι ο 

άντρας μου. Και πως όλα αυτά τα χρόνια με είχες μόνο εσύ, και ο μικρός 

αδερφός σου το δεχόταν γιατί σε υπάκουε σε όλα. Γιατί αυτό είναι η φάρα, 

να υπακούμε όλοι σε σένα. Ώσπου πέθανε νέος ακόμα, από τη στεναχώρια 

του. Και τα παιδιά μου είναι όλα δικά σου, κι είναι αδέρφια με τα παιδιά σου, 

όχι ξαδέρφια. Δεν άφησες τον αδελφό σου να με πλησιάσει ούτε μια φορά, με 

όλη την αγάπη μας. Από λόγου του είμαι παρθένα. Το ξέρω, είμαι η μόνη γυ-

ναίκα που ερωτεύτηκες ποτέ, όχι η κακομοίρα η γυναίκα σου, που τη χώρι-

σες. Δε θέλω λοιπόν να με σ’γχωρέσει κανείς. Ούτε σ’γχωρνώ κανέναν». 

Είχε πέσει βουβαμάρα όσο μιλούσε και μετά. Η Ερευνήτρια κοίταζε τα 

πρόσωπα των παιδιών και των εγγονιών των δύο γερόντων. Τα αδέρφια. 

Μουντάδα λάμψης του μαργαριταριού, χλομάδα και σιωπή. Τι να λέγαν με 

τον νου τους, τι να σκέφτονταν. Θα τα αναστοχάζονταν όλα αργότερα, την 

ιστορία του αίματός τους, την αιτία των πράξεων καθενός και την ύστερη 

πληρωμή. Πώς θα ζούσαν, συλλογιζόταν η Ερευνήτρια, τι θα γινόταν μετά 

απ’ αυτή την αποκάλυψη. 

Στο μεταξύ ο μισοπαράλυτος πατριάρχης δεν είχε να πράξει τίποτε άλλο 

παρά το θέατρο, ουσία της κοινωνικότητας άλλωστε, κι έτσι σήκωσε τα χέρια 

προς τον ουρανό ζητώντας ποιος ξέρει τι, πάντως όχι δικαιοσύνη. Εμείς μιλιά. 

Τότε κινήθηκε ο γλυκός υπαρχηγούλης του Βαγγέλη, το θύμα μου, γονάτισε 

μπρος στη γριά, της πήρε το συρρικνωμένο χέρι στις χούφτες του, το φίλησε 

και είπε απλά: 

«Δεν με ξέρεις, γιαγιά. Είμαι από το διπλανό χωριό, φίλος του ανιψιού 

σου, του Βαγγέλη. Γιαγιά, κυρία Νιόνια, μην αφήσεις εμάς τα παιδιά χωρίς 

να σε συγχωρήσουμε. Κι εσένα και τον μακαρίτη άντρα σου που χαλάσατε 

τον έρωτά σας. Γιατί βλέπεις τι γίνεται, όλοι αγαπούμε. Και δεν ξέρουμε τι 

στο Διάολο να κάνουμε». 
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Σιωπή. Μετά ο γέρο-πατριάρχης σηκώθηκε τρεμάμενα, τον μιμήθηκαν οι 

ενήλικοι αρσενικοί του σογιού, ο Βαγγέλης έκανε μισό βήμα μπροστά για να 

μας προστατέψει, μετεωρίζονταν οι άνθρωποι σε κείνη την επίσημη αίθουσα. 

Τότε η γιαγιά Νιόνια άπλωσε το δεξί χέρι αργά με ανοιχτή την παλάμη προς 

το μέρος μας σαν να μας μούτζωνε, και είπε με γλύκα: 

«Σ’γχωρέστε με τα παιδιά και σ’γχωρεμένα να ’στε». 

«Συγχωρεμένη να ’σαι!» είπαμε εν χορώ, ανακουφισμένοι. 

Τι ανοίκεια που είναι η συγγνώμη. Όλοι ξανακάθισαν αμίλητοι και τολμώ 

να πω αρκετά εν αιθρία. Και μόνο η γιαγιά Νιόνια σηκώθηκε, έφερε γλυκί-

σματα, άνοιξε την τσαντούλα της, έβγαλε ένα μάτσο πενηντάευρα και τα έ-

δωσε όλα στον ανιψιό της να μας τα μοιράσει αργότερα. Και δάκρυσε ένα 

μονάχα δάκρυ σε κάθε μάτι και είπε στεγνά: 

«Πολλά χρόνια είχα να γελάσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να βγάλω 

γέλιο τώρα, μα θα γελάσω μετά — αύριο ή μεθαύριο. Παιδιά μου, δεν καλλιο-

βλέπω, δε σας ξεχωρίζω, ποια είναι τα κορίτσια και ποια τα αγόρια. Να 

ξέρετε πως κανείς δεν μπορεί να σου κάνει κακό, άμα δεν το θες κι ο ίδιος». 

Κι έτσι φύγαμε κι από αυτό το σπίτι. 

 

 

Οι νιόπαντροι 
 

Πόσα σπίτια διαβήκαμε! Όχι μόνο του σογιού του Βαγγέλη. Γιατί συναντιόμα-

σταν οι ομάδες και λέγαμε μεταξύ μας: 

«Δεν πάμε και από τους δικούς μας; Τι χαρά θα κάνουν άμα σας δουν!» 

Και δώσ’ του γύρους από κάθε σπίτι ξανά με διαφορετική σύνθεση οι ομά-

δες, και δώσ’ του συγχωρήσεις, ξανασυγχωρήσεις και αντισυγχωρήσεις, και 

δώσ’ του ιστορίες της πόλης μας, των σογιών, των ατόμων, και δώσ’ του 

μύθοι. Ξαναπεράσαμε με διάφορες συντροφιές γύρω στις έξι φορές από το 

κρατητήριο, και κάθε φορά η διάλυση ξεκούμπωνε το χιτώνιο της στολής του 

αστυνόμου μέχρι που του το έβγαλε, χαλάρωνε τη γιατρίνα και τον γιατρό, 

έφερνε σε όλο μεγαλύτερο κέφι τους ξένους της Διεθνούς, που μιλούσαν με 

τους δικούς μας τα σοφά τους λόγια σαν φορτωμένα με ηλεκτρισμό, και που 

ξεχώριζες σ’ αυτά λέξεις όπως θάνατος, έρωτας και επανάσταση [με αυτή την 

πολύ αισιόδοξη σειρά]. 

Και όλο έπιναν με κάθε παρουσία μας οι ενήλικοι σε κάθε σπίτι, κι εκτρα-

χηλιζόμασταν κι εμείς από γύρα σε γύρα πίνοντας κρασιά του Αρχοντικού 

(που φαίνεται όλοι είχαν υποκλέψει ή δανειστεί, δεν ήπιαμε άλλο κρασί εκείνη 

τη νύχτα), τσίπουρα, ρακιά, τσικουδιές, ούζα, μπίρες, λικεράκια, βότκες, ρού-

μια, δεν-ξέρω-τι-άλλο, και τα σπίτια της μικρής μας κωμόπολης, του αιωνίου 

ελληνικού χωριού, της αθηναϊκής γειτονιάς, της ελληνικής κοινότητας, της 

αρχαίας πόλεως, μας φάνηκαν εντέλει ως ένα είδος οντολογίας, μια ποίηση 

της άκρας φαινομενικότητας που καθίσταται εντέλει όργανο του έρωτα, φύ-
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ση του δόλου και της ανάγκης ώσπου η Ερευνήτρια, η κυρίαρχη των ιστορι-

ών, η ερμηνευτής των μύθων, η λεκτική, θα μπορούσε πια να πει: 

«Νικήσαμε την αλήθεια». 

Γιατί η αλήθεια στις ιστορίες σπάνια νικά. Τα παραμύθια μισούν την αλή-

θεια. 

Τι είδαμε και τι ακούσαμε. Η μάσκα υποθάλπει την ειλικρίνεια. Όμως άλ-

λο ειλικρίνεια κι άλλο αλήθεια. Σε ένα σπίτι, ένας νεαρός νιόπαντρος τύφλα 

μεθυσμένος, αφού χόρεψε μπροστά μας ζεϊμπέκικο από την έκστασή του, και 

αφού μας αγκάλιασε όλους στη σειρά και μας φίλησε, κι αφού μελαγχόλησε 

και έκλαψε, εντέλει φώναξε τραυλίζοντας: 

«Είμαι ερωτευμένος κάργα. Η γυναίκα μου αυτή εδώ που βλέπετε είναι 

έγκυος με δίδυμα. Την αγαπάω πολύ. Πολύ ρε παιδιά. Τι να κάνω όμως που 

τίποτα δεν χωράει την αγάπη μου, τη χαρά μου, και θέλω να ξενογαμήσω 

γιατί είμαι ευτυχισμένος. Ζητώ τη συγχώρεσή σας». 

Έγινε φασαρία, άλλοι γελούσαν, άλλοι του σέρναν τα «Ώεεε» και τα «Άντε 

γαμήσου ρε μαλάκα», θηλυκιές και σερνικοί δεν ξέρω ποιοι, νέοι, ηλικιω-

μένοι, γυναίκες ή άντρες. Η γυναίκα του, μια υπέροχη κοπελλίτσα με τίγκα 

φουσκωμένη κοιλιά, είχε χλομιάσει του θανατά. Τότε ξέκοψε από την ομάδα 

μας ο Λε, πήρε από το χέρι την ετοιμόγεννη, την αγκάλιασε μπρος στον με-

θυσμένο νέο και σ’ όλο το σόι, και του είπε: 

«Είμαι καλός;» 

«Καλός είσαι», είπε ξαφνιασμένα το παλληκάρι. 

«Θα με πήδαγες;» 

Σιωπή. «Δεν είμαι τέτοιος», μουρμούρησε εντέλει ο νέος. 

«Άσ’ τα αυτά. Θα με πήδαγες έτσι όπως είμαι, με το κιλοτάκι, τις ζαρτιέ-

ρες», του τα εδειξε χαριτωμένα, «με το κόκκινο φουστάνι;» 

«Θα σε πήδαγα», είπε χαμένο το παλληκάρι μπρος στη νύφη, στους γο-

νείς του και στα πεθερικά του. 

«Να τον συγχωρέσουμε;» γύρισε και είπε ο Λε στην γκαστρωμένη. Εκείνη 

σκέφτηκε λίγο με τα μάτια χαμηλωμένα, ύστερα τα ύψωσε στο πρόσωπο του 

Αρλεκίνου μου και είπε απλά: 

«Να τον συγχωρέσουμε, Λεωνίδα». 

Τότε ο Λε μπρος στον άντρα της κι όλους έσκυψε, τη φίλησε τρυφερά και 

καυτά στο στόμα, μετά στράφηκε στον μεθυσμένο νιόπαντρο που κοίταζε σαν 

να έβλεπε όραμα, και του είπε: 

«Ας είσαι συγχωρεμένος, αδερφέ μου». Κι όλοι οι μεταμφιεσμένοι φωνά-

ξαμε: 

«Συγχωρεμένος να είσαι, αδερφέ μας». 

Και ως αντανάκλαση, όλοι του σογιού αντιφώνησαν χορωδιακά: 

«Και εσείς να είσαστε συγχωρεμένοι, παιδιά μας». 

Ο νεαρός νιόπαντρος ήταν άφωνος, δεν μιλούσε δεν ανταποκρινόταν, είχε 

μείνει με ανοιχτό στόμα. Ο Λε του έκανε μια στράκα με τα δάχτυλα μπρος 

στο πρόσωπο. 
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«Ψιτ», του είπε. «Έρωτας. Συγχώρεση. Αγάπη». 

Λες και ξύπνησε από λήθαργο, κινητοποιήθηκε και είπε σαν αυτόματο: 

«Δεν έχω βγάλει Λύκειο, δεν έχω τελειώσει ούτε Γυμνάσιο. Θα μου κάνεις 

μαθήματα να πάρω απολυτήριο Λυκείου, Λε; μπορώ να σε λέω Λε;» 

«Μπορείς», είπε ο Λε προς οργή μου. «Εντάξει, θα σου κάνω μαθήματα. 

Θα φτιάξουμε ένα ειδικό σχολείο και θα διδάσκω εγώ, κι η μαμά μου που 

είναι φιλόλογος, και θα βρούμε κι άλλους καθηγητές και μαθητές». 

«Δωρεάν;» 

«Δωρεάν. Και όποιοι άλλοι δεν έχουν τελειώσει Γυμνάσιο ή Λύκειο, θα μα-

θαίνουν γράμματα να πάρουν απολυτήριο. Γιατί τα τελευταία χρόνια μας έχει 

πήξει η αγραμματοσύνη. Όλοι γράφουν στο ίντερνετ με κάτι κορακίστικα Ελ-

ληνικά ή ψευτοΛατινικά σαν ηλίθιοι». 

Τι Αρλεκίνος! Ο μεθυσμένος νεαρός νιόπαντρος, μέλλων πατέρας διδύμων, 

τον αγκάλιασε, τον φίλησε τρεις φορές σταυρωτά και είπε βουρκώνοντας με 

συγκίνηση: 

«Κι εγώ σε συγχωρνάω, αδερφέ μου, ό,τι κι αν έχεις κάνει. Που θα ’χεις 

κάνει πολλά μ’ αυτό το κόκκινο φουστάνι». 

 

 

Ο Λαβύρινθος 
 

Πολλά είδαμε κι ακούσαμε. Η πολιτειούλα ανακαλύψαμε τώρα πως ήταν 

ένας πολυκομβικός λαβύρινθος όπου ο μύθος ζούσε λαθραία πίσω από τον 

νεοπλουτισμό, τη νεοφτώχια, πίσω από τα 4Χ4, κάτω από τις ρεμούλες και 

τις απατεωνιές, την καλοσύνη, την ανθρωπιά, τον μόχθο, τη φιλία, τους αγα-

πητικούς ή μισητίες οικογενειακούς δεσμούς, πίσω από τις επιδοτήσεις, τη 

μοχθηρία, την ιδιοτέλεια, και βέβαια πολύ πίσω από τον επίσημο κρατικό 

ιστό, τη δημαρχία και το δημοτικό συμβούλιο, τους κομματικούς αρχηγούς, 

τον βουλευτή, τους επαγγελματίες πολιτευόμενους, τον αντιπεριφεριάρχη και 

τους άλλους κρατικούς και πολιτειακούς παράγοντες, που είχαν ήδη διωχτεί 

κλοτσηδόν ή το είχαν σκάσει απειλώντας μας ακόμα και με θάνατο: 

Ο μέγας Μινώταυρος ήταν σύμμαχός μας σε αυτό τον λαβύρινθο που μόλις 

τώρα αντιλαμβανόμασταν την έκτασή του, εμείς τα αλληλομεταμφιεσμένα 

παιδιά τα οποία κανονικά θα γινόμασταν θύματά του με τη σειρά μας μετά 

τους γονείς μας, τους παππούδες κι όλους τους προγόνους μας. Και γνωρί-

ζαμε πρώτη φορά επίσης τον Θησέα, τον Μίνωα, την Αριάδνη, τον Διόνυσο 

και τον μίτο, και τον τόπο και τον καιρό. Η μυθολόγηση του Λαβύρινθου σε 

μια ημιορεινή κωμόπολη με βλαχαδερά και μικροαστούς πλουτίσαντες κατά 

την τελευταία τεσσαρακονταετία, πρώτη φορά μετά τέσσερις ή πέντε χιλιάδες 

χρόνια στον ίδιο αυτό τόπο με τα προϊστορικά μονοπάτια στο βουνό μας, με 

το ίδιο λιμάνι στη θάλασσά μας, και αυθωρεί ξαναφτωχεμένους. 

 

 



267 
 

Βακχική κωμωδία της σύγχυσης των φύλων 
 

Φεύγοντας από το σπίτι με τα μέλλοντα δίδυμα, με σίμωσε ο Αρίστος, που είχε 

προσλάβει μια μάλλον χαριτωμένη ίσως κι άδολη κίνηση, μια συμπεριφορά 

αφελώς εφηβική, αυτό ακριβώς που του είχε λείψει στην εφηβεία του τού 

κωλοσοβινιστή φασίστα. Μου έγρουξε στο αυτί εμπιστευτικά: 

«Μια ζωή το ’λεγα εγώ, ότι ο Λε μας είναι μια πουτάνα! Είδες πώς φίλησε 

τη νύφη στο στόμα; Βλέπεις τώρα πώς χουφτώνεται με την μπατσίνα;» 

«Μην τον λες Λε», ψιθύρισα στον ίδιο τόνο. «Και δεν είναι ο Λε μας, είναι 

ο Λε μου». 

«Απλά σε πήδαγε για μια μικρή περίοδο». 

«Μόλις τώρα στα στερνά σού ’ρθε αυτό με την αδερφοσύνη και τις καρ-

ντασιές. Κι εγείρεις αποπάνω και θέμα χρησικτησίας;» 

«Δεν είναι αυτό. Είναι ότι με πιστεύει. Πάντα με πίστευε». 

«Σε φοβόταν, δεν σε πίστευε. Σε φοβάται ακόμα». 

«Ο φόβος, δεν κάνει καλύτερο τον άνθρωπο; Γι’ αυτό τον εκπαίδευα σαν 

σκύλο. Ήταν πολύ περήφανος, πολύ ασχολιόταν με τον εαυτό του, πολύ έξυ-

πνος. Έπρεπε να γίνει σεμνό παιδί, να νοιαστεί τους άλλους. Να ντρέπεται 

λιγάκι για την εξυπνάδα και την εύκολη ζωή του. Άμα δεν είχε περάσει από 

τα χέρια μου, δεν θα σε νοιαζόταν, χαζή». 

Κάθισα και σκέφτηκα τα λόγια του. Ήμουν ζαλισμένη από τα κεράσματα, 

ίσως κι ο Άρης, δεν του φαινόταν πάντως. Ο Λε περπατούσε πιο μπροστά με 

όλο αέρα στην κίνηση, σειώντας με αρρενωπότητα τη φλόγα του φουστανιού 

του, και φλερτάριζε τη γνωστή αστυφυλακίνα περιτριγυρισμένος από το εφη-

βικό χαρέμι του, τις τρεις αδερφούλες του Αρίστου και τα δύο ξαδερφάκια 

του. Τις αδελφές του Αρίστου ειδικά δεν τις ένοιαζε αν τις προδίδει με την 

μπατσίνα, ήταν ευτυχισμένες γιατί τις άφηνε να τον αγκαλιάζουν, να τον 

αγγίζουν, τις άφηνε να τον πασπατεύουν και να τον φιλάνε σχεδόν παντού 

στο κορμί του ελευθερίως μες στην ανεμελιά. 

«Μου φαίνεται ότι οι μικρές ψαχουλεύουν και πιππιλίζουν τον Λε», είπα 

εκδικητικά στον φασίστα. 

«Καλά κάνουν. Πιτσιρίκια είναι. Από πού θα μάθουν τι μυρωδιά έχει ο 

άντρας; από μένα; Ξαδερφός τους είναι», δήλωσε ξερά. 

Παρέκαμψα αυτά τα προϊστορικά περί μύησης των κοριτσιών στις αντρι-

κές φερομόνες υπό του ωραίου ξαδέρφου. Δεν είναι στα καλά του ο Αρίστος! 

Συνέχισα: «Αυτός, στο μεταξύ, τα ’χει μπερδέψει. Μες στη σούρα του, νομί-

ζει πως η μπατσίνα είναι εγώ». 

«Όχι. Τη βλέπει αντροντυμένη και νομίζει πως είναι εγώ», είπε κοφτά ο 

Αρίστος. Τον έπιασα από το μπράτσο, τον σταμάτησα. 

«Ποιον κοροϊδεύεις;» του είπα συλλυπητικά. «Αφού είναι τσουλάκι που 

δίνεται σε όλους». 

«Αυτό είπα κι εγώ προηγουμένως», διαμαρτυρήθηκε. 
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«Εντάξει», συμφώνησα μεθυσμένα. «Αλλά δεν μπορεί να ξοδεύεται με τις 

μπατσίνες, μπάτσους, ό,τι είναι τέλος πάντων. Πρέπει να εκπληρώσω την 

παραγγελία της γιατρίνας για τα τέσσερα παιδιά. Μαμά του είναι στο κάτω-

κάτω, ξέρει αυτή». Ήμουν νομίζω στα όρια της βαριάς μέθης, στο μεταξύ το 

τσουλάκι αγκάλιαζε απρεπώς την ψηλή μπατσίνα, που φαινόταν ξετρελαμέ-

νη μαζί του, βεβαίως. 

«Σιγά το πράγμα! Αυτός τα τέσσερα παιδιά θα μπορούσε να τα κάνει ακό-

μα και με την ίδια τη μαμά του, τέτοιος που είναι. Κι εγώ μπορώ να σου κά-

νω τέσσερα παιδιά», είπε ο Αρίστος. 

«Δεν είναι το ίδιο», είπα τελεσίδικα. «Πρέπει να είναι δικά του». 

«Αυτό είναι ρατσισμός! Θες παιδιά του κοτζάμπαση, όχι του φτωχού. Άσε 

με να σου κάνω τουλάχιστον δύο». 

«Έλα, μη μαλακίζεσαι τώρα! Κοίτα, κοίτα! τη φιλάει στον λαιμό το παλιο-

πουτανάκι! Κι αυτή του χουφτώνει τον κώλο». 

«Πάντα κοιτούσε περίεργα τον πισινό μου. Και η μπατσίνα νομίζει ότι 

είναι πράγματι γυναίκα, γι’ αυτό του πιάνει τον κώλο». 

«Ποιος;» 

«Τι ποιος;» 

«Ποιος νομίζει για ποιον ότι είναι πράγματι γυναίκα;» 

Το σκέφτηκε μπερδεμένος. «Μη με ζαλίζεις», είπε τέλος. «Χρειάζεται ένα 

μάθημα». 

Σε αυτό συμφωνούσα και τρέξαμε στους δυο. Πρόλαβα να κολλήσω δίπλα 

στον Λε, του Αρίστου δεν του έμενε τιποτ’ άλλο από το να κολλήσει δίπλα 

στην μπατσίνα, που φαινόταν μπρόκολο στο μεθύσι.  

«Τι νομίζεις ότι κάνεις;» είπα επιτιμητικά στον Λε. 

«Τι νομίζεις ότι κάνω;» έκανε αιφνιδιασμένος. 

«Την πέφτεις σε τούτο τον μπάτσο», του είπε ο Αρίστος με άγρια φωνή. 

«Μα εσύ μου έλεγες πάντα ότι οι μπάτσοι είναι παιδιά του λαού. Ότι είναι 

παρεξηγημένοι από μας τους αριστερούς. Ότι καταπιέζονται και αντιμετωπί-

ζονται σαν κούκλοι action man απ’ όλους», έκανε ο Λε δειλά. 

«Αυτό δεν σε δικαιολογεί που τον φιλάς στον λαιμό. Και που τον αφήνεις 

να σου βάζει χέρι», φώναξα δινοντάς του μια γερή φάπα. 

«Μας ανήκεις ρε», δήλωσε συγχρόνως βάρβαρα κι ο Αρίστος. 

«Μη ξανατολμήσεις να την πειράξεις, ρε μαλάκα», φώναξε η μπατσίνα 

αρπάζοντάς μου το χέρι. Ο Αρίστος με τη σειρά του άδραξε την αστυνομικό 

από τα πέτα του σακακιού, μα εκείνη του μούγκρισε με βαριά, εντελώς μεθυ-

σμένη απειλή: «Εεε! Πάρ’ τα χέρια σου από πάνω μου, μωρή!» 

Στεκόμασταν έτσι. Ο Λε μες στο υπέροχο κόκκινο φουστάνι του ήταν όπως 

πάντα το θύμα και ο υποδόρειος θύτης, το ενεργητικώς και το παθητικώς 

δρον μήλον της Έριδος. Στεκόταν στο κέντρο του τριγώνου μας, έπαθλο της 

μάχης. Ο Αρίστος, μετά λίγες στιγμές σκέψης, ξεχεράκωσε αργά την μπατσί-

να. Εκείνη με τη σειρά της άφησε το χέρι μου και είπε αποκλειστικά σε μένα: 
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«Ας μιλήσουμε σαν άντρες. Τι σας είναι;» Έδειξε με το κεφάλι προς το 

αντικείμενο, το κρέας, τον παραδομένο στην επιθυμία μας και εντελώς παθη-

τικό Λε που έστεκε ανάμεσό μας ντροπαλά, με πεσμένο μπρος στα μάτια του 

το καρεδάκι πίσω από το οποίο φυσικά κρυφοκοίταζε, δήθεν όλο μεταμέλεια 

αλλά στην πραγματικότητα ύπουλα, η πουτανίτσα που μόλις πριν λίγο άφηνε 

έναν κουστουμαρισμένο μπάτσο να την κωλοπιάνει. 

«Γκόμενά μας», είπα. 

Κοίταξε με έκπληξη τον Αρίστο. «Κι αυτή; Τζιβιτζιλού;» με ρώτησε δεί-

χνοντάς τον με το βλέμμα. Είχα αρχίσει να τον πάω αυτό τον μπάτσο, φαινό-

ταν ντόμπρο παλληκάρι. Του εξήγησα: 

«Δήθεν φιλενάδες. Με κερατώνουν, τα τσουλάκια». 

«Δεν ντρέπεσαι;» είπε βαριά η στιβαρή αστυφύλακας στον Αρίστο, που 

έσιαχνε λίγο αμήχανα το φουστάνι του. «Διαφθείρεις το κορίτσι; Η πατρίδα 

μας έχει δημογραφικό πρόβλημα. Θα μας πνίξουν οι μετανάστες και μάλιστα 

οι μουσουλμάνοι. Κάθε κοπέλλα σαν εσένα θα έπρεπε να γεννήσει παιδιά, 

όχι να κάνεις λεσβιλίκια». 

«Δεν φταίω εγώ», είπε παραπονιάρικα ο Αρίστος. «Ήταν δική μου απ’ όταν 

ήμασταν μικρές. Δεν ήθελα να την πάρω απ’ αυτόν», με έδειξε ζηλιάρικα με 

το βλέμμα. «Απλά, ζήτησα να κάνω δύο από τα τέσσερα παιδιά της». 

«Θέλεις να κάνεις τέσσερα Ελληνάκια;» είπε η μπατσίνα στον Λε, τώρα με 

τέτοια χαρά και τρυφερότητα ώστε συγκινήθηκα. 

«Όχι εγώ. Η μαμά μου θέλει να τα κάνω», μουρμούρισε ο Λε πάντα χα-

μηλοβλεπούσης πίσω από τη φράτζα. 

«Εγώ είμαι που θέλω να κάνω τέσσερα τουλάχιστον παιδιά μαζί της», 

διευκρίνησα στην ενθουσιασμένη πια μπατσίνα. «Έχω κάνει συμφωνία με τη 

μαμά της, την πεθερά μου. Μα αυτή η λεσβία έχει μπει ανάμεσά μας». 

«Είναι αλήθεια;» είπε η αστυφύλακας απειλητικά στον Αρίστο, που δια-

μαρτυρήθηκε αμέσως με θηλυκή υποχώρηση μπρος στο αρσενικό, το οποίο 

εκπροσωπούσαμε εγώ και η μπάτσος. 

«Δεν ζητώ τίποτες αντεθνικά πράματα», διαμαρτυρήθηκε ο Αρίστος. «Απλά 

θέλω να κάνω κι εγώ μαζί της δύο από τα τέσσερα παιδιά. Αγαπάω πολύ τα 

παιδάκια. Αλλά αυτή είναι μια μικρή τσούλα και μας κάνει τσαλιμάκια». 

Τώρα η μπατσίνα άρπαξε από τον σβέρκο τον Λε, τράβηξε το κεφάλι του 

κοντά της ώστε τα μέτωπά τους σχεδόν να κολλήσουν, και είπε τονίζοντας 

ποικιλοτρόπως τις καιριότερες λέξεις, με βαριά αργή φωνή: 

«Είσαι μια μικρή τσούλα, και κάνεις τσαλιμάκια, και δεν θες να γεννήσεις 

τέσσερα Ελληνάκια;» 

Ο κακόμοιρος ο Λε τα είχε χάσει, ολοφάνερα φοβόταν τον ψηλό και γε-

ροδεμένο μπάτσο με το μαύρο κοστούμι, δεν ήταν εκείνος σαν κι εμάς που 

μας είχε τόσα χρόνια στο χέρι. Του είπε ψελλίζοντας, με γαλιφιά στη φωνή 

της, όπως όλα τα πονηρά θηλυκά όταν προσπαθούν να κατευνάσουν και να 

τυλίξουν επικίνδυνα αρσενικά: 
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«Σε παρακαλώ. Δεν φταίω εγώ. Εγώ τους κάνω όσα παιδιά θέλουν. Αυτοί 

είναι που δεν συμφωνάνε μεταξύ τους». 

«Μα τότε πού είναι επιτέλους το πρόβλημα;» έκανε με απορία ο μπάτσος. 

«Το πρόβλημα είναι ότι ζηλεύω πολύ», παρενέβην εγώ ξερά. «Και ότι δεν 

θέλω μια λεσβία για μητέρα των δύο από τα τέσσερα παιδιά μου. Κι ότι αυτό 

το πουτανάκι ο Λε δίνεται σε όλους». Ήμουν κουρασμένη με όλα τούτα. 

«Λες μαλακίες, παρ’ ότι είσαι και πατριώτης!» αναφώνησε ο μπάτσος. 

«Σημασία έχει η εθνική ενότητα! Η λύση του δημογραφικού προβλήματος, 

όχι οι ζήλειες σας». 

«Πάνω που είχα αρχίσει να σε συμπαθώ», του φώναξα. «Μπορώ να το 

λύσω μόνη μου το δημογραφικό πρόβλημα, δεν θέλω βοήθεια. Και δεν είμαι 

εγώ πατριώτης, εγώ είμαι ελευθεριακή. Αυτή εδώ [έδειξα τον Αρίστο], αυτή 

ήταν έκπαλαι μια ερεβώδης εθνικίστρια». 

«Ήσουν έκπαλαι μια ερεβώδης εθνικίστρια; Γιατί δεν μου το ’πες;» ρώ-

τησε ο μπάτσος με κατάδηλη συμπάθεια τον Αρίστο, τραυλίζοντας από το 

μεθύσι. Έκανε ένα ολόκληρο λεπτό ώσπου να καταφέρει να προφέρει το 

«ερεβώδης», που μάλλον ούτε ήξερε τι σημαίνει, το θεώρησε κάτι θετικό. Μετά, 

απευθυνόμενος προς τον Λε, του δήλωσε με θέρμη: «Κάνε Ελληνόπουλα, κι 

ας είναι μ’ οποιονδήποτε! Και κυρίως με μια ερεβώδης εθνικίστρια! Έτσι κι 

αλλιώς είσαι πουτανάκι. Πάντως, για να λέμε την αλήθεια, με έχεις κάνει 

λειώμα. Είσαι το πουτανάκι της ζωής μου. Θέλω να κάνω κι εγώ άλλα δύο 

παιδιά μαζί σου. Τέσσερα είναι λίγα μ’ όλ’ αυτά που περνάμε. Έξι είναι κα-

λύτερα». 

«Δεν είμαι κούνελος!» διαμαρτυρήθηκε ο Λε. 

Έπιασα το κεφάλι μου όλο απελπισία. 

«Ρε παιδιά, μια στιγμή! μια στιγμή! Έχουμε χάσει εντελώς την μπάλα. 

Είμαστε μεταμφιεσμένοι! το καταλαβαίνετε;» 

Με κοίταξαν όλοι με απορία. 

«Ποιος λέει όχι, ρε μαγκίτη;» Είπε βαριά η μπάτσος, η οποία είχε γεννηθεί 

και μεγαλώσει στις πιο υποβαθμισμένες γειτονιές του Ζεφυρίου βορειοδυτι-

κής Αττικής, κι ήταν εκ καταγωγής Μανιάτισσα από μάνα και πατέρα, από τη 

μεσσηνιακή Μάνη της δασωμένης καρδιάς του Ταΰγετου. 

«Εδώ μας κερατώνουν, με αυτά θα ασχολούμαστε;» μούγκρισε ο Αρίστος. 

«Έχουμε μπερδέψει τα φύλα, αν το καταλάβατε!» εξήγησα υπομονετικά. 

«Τι φύλλα μας λες τώρα και κλάρες», παρενέβη μια από τις αγοροντυ-

μένες αδελφούλες του Αρίστου, τις κρεμασμένες από τον Λε. «Περνάμε καλά. 

Τι άλλο θες;» 

«Ναι, ναι», της φώναξε ο ένας από τους δύο έφηβους ξαδέρφους του Λε, 

που απ’ ώρα προσπαθούσαν να την πέσουν στις συνομήλικές τους δίχως α-

ποτέλεσμα. «Μιλάτε κι εσείς οι τρεις, που είσαστε συνέχεια κρεμασμένες από 

το φουστάνι της ξαδέρφης μας. Είναι πολύ μεγάλη για σας, τι να σας κάνει». 

«Αυτή είναι μια χαρά. Εσείς είσαστε πολύ μικρές, τι να σας κάνουμε», κο-

ρόιδεψε διαβολικά μια άλλη αδελφούλα του Αρίστου. 
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«Άντε ρε πιτσιρίκες! που φοράτε ακόμα σοσονάκια και μας κάνετε και 

τους γκόμενους!» κάγχασε η τρίτη αδελφή εκ των αδελφών του Αρίστου, η 

μικρότερη. 

«Άμα σε παραλάβω ρε μαλάκα με το φλώρικο μπουφανάκι», της είπε ο 

άλλος ξάδερφος του Λε, επίσης ο μικρότερος, «θα σου κάνω σοσονάκι τον 

κώλο. Η ξαδέρφη μας ο Λε έχει τα διπλά χρόνια σας! Γριόφιλοι! Ε γριόφιλοι!» 

Τσάκωσα το αγόρι από τον λαιμό. «Μην τον λες Λε!» τσίριξα. «Μην τον 

λες Λε!» Η μπατσίνα με τράβηξε ήρεμα ενώ ο μικρός έβηχε μισοπνιγμένος. 

«Άσε το κορίτσι», μου είπε. «Λε, δεν τη λένε την κοπελλιά; Πώς θες να τη 

λέμε αφού τη λένε Λε;» 

Αγκάλιασα την μπατσίνα από τους ώμους ήρεμα και καρντάσικα, της 

έδειξα τον εραστή μου ή ό,τι τέλος πάντων ήταν, της μίλησα τραυλίζοντας 

μα πολύ-πολύ πολιτισμένα, μες στο άκρο μεθύσι όλων μας: 

«Δεν τη λένε Λε, τη λένε Λεωνίδα. Και δεν είναι κοπελλιά, είναι αγόρι και 

μάλιστα πολύ προικισμένο». 

Όλοι κοίταξαν με άφατη κατάπληξη τον Λε, ακόμα και περαστικές ομάδες, κι 

αυτός ο γαμιόλης, συνηθισμένος να τον κοιτάνε, στεκόταν τάχα σεμνός, στην 

πραγματικότητα με τη γνωστή αλαζονεία του, την απροσμέτρητη φιλαυτία 

του, την έπαρση μπρος στους θαυμαστές όσο και στους βασανιστές του. 

«Ρε συ μαλάκα», του είπε κατενθουσιασμένη η μπατσίνα, μην μπορώντας 

να προφέρει σχεδόν κανένα σύμφωνο σωστά από το μεθύσι. «Είσαι αγόρι και 

μάλιστα πολύ προικισμένο;» 

«Αγόρι!» «Αγόρι!» «Κορίτσι!» «Κορίτσι!» φώναξαν εν χορώ, ανάκατα, 

συμφωνικά κι αντιθετικά, ανάλογα με τις εφηβικές βλέψεις τους, οι δυο ξά-

δερφοι κι οι τρεις αδελφές. 

Τράβηξα τα μαλλιά μου. 

«Κάνετε ό,τι θέλετε!» ούρλιαξα. «Μόνο μην λέτε Λε τον Λε μου!» 

«Είσαι καλό παλληκάρι», μου είπε ο Αρίστος αγκαλιάζοντάς με. «Και σου 

πάει πολύ αυτό το κοστούμι το new age… 

«…New wave». 

«…το new wave με το μοβ γραβατάκι. Να σου πω, μου άρεσες πάντα πο-

λύ. Η ζωή μου είναι βέβαια ο Λε. Γιατί κι ο παππούς μου δεν αγάπησε ποτέ 

τίποτα άλλο εκτός από τον παππού του. Θα ήθελα τόσο πολύ να τα βρούμε. 

Το ξέρω πως με μισείς. Καλά κάνεις. Αλλά εγώ σε θαύμαζα πάντα. Είσαι ό,τι 

ήθελα πάντα να είμαι, έχεις και τον Λε. Μας ενώνει ο Λε». 

Όλα αυτά τα είπε αρκετά καθαρά αν και μες στην άκρα συσκότιση του 

μεθυσιού και κυρίως της γιορτής, νομίζω. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα στο 

στόμα, του έδειξα τον Αρλεκίνο μου, που τον παρηγορούσε η μπατσίνα για 

τις λοιδωρίες τις οποίες υπέστη, γέρνοντας πάνω του προστατευτικά και 

φιλώντας τον και στα δύο μάγουλα, πλησιάζοντας επίκινδυνα ολοένα πιο 

κοντά τα χείλη της στο στόμα του, ενώ εκείνος προσποιόταν όπως πάντα τον 

κακοποιημένο, τον δειλό, κάποιον που έχει ανάγκη να τον παρήγορησουν και 

να του συμπαρασταθούν και να τον προστατέψουν, εκείνον, τον μόνο που 
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υπέφερε στον πλανήτη, τον μοναδικό που υφίστατο μπούλινγκ και που ήταν 

τόσο αθώος, τόσο αγνός, τόσο αδύναμος και παρεξηγημένος. Και, ναι, όλα 

αυτά ήταν αλήθεια, ήταν αθώος, αγνός, αδύναμος και παρεξηγημένος, κι 

ήταν επίσης κωλόπαιδο σωστό. Λε. Έρωτά μου. 

«Ήσουν πάντα ό,τι μισούσα, Αρίστο», είπα προσπαθώντας να ελέγξω την 

παραπαίουσα φωνή μου. «Σε ήθελα πολύ όπως όλες, αλλά δεν άντεχα ποτέ 

αυτό που είσαι. Καμιά γυναίκα δεν θα μπορούσε να σε ερωτευτεί πραγμα-

τικά. Μα όλες μας είμαστε καταδικασμένες να σε θέλουμε. Ήθελα τη ζωική 

εικόνα σου…» 

«Δεν μου έχει κανείς ποτέ πει τόσο πικρά λόγια. Και, όσο για τον Λε, κι 

εσένα, κι εμένα, για την ιστορία μας… Όλα αυτά είναι ζήτημα ταξικό», με διέ-

κοψε, πάνω που μες στη σούρα μου είχα νιώσει περήφανη για κείνο το ηλίθιο 

“ζωική εικόνα σου”. 

«Αχ! Μην το επαναλαμβάνεις συνέχεια αυτό!» παρακάλεσα. «Αρκετές 

μαλακίες έχουμε πιστέψει εμείς οι αριστεροί. Μην τις τσαμπουνάτε και εσείς 

οι φασίστες! Τι ταξικό! εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε ετούτη τη θεόψηλη 

μπατσίνα από τις συνοικίες του Ζεφυριού, Μενιδιού, ξέρω γω πού. Πάει να 

μας φάει τον Λε». 

«Μα αυτό λέω κι εγώ. Είναι ζήτημα ταξικό», επανέλαβε σε κόπι-πέιστ ο 

Αρίστος, δίνοντάς μου την εντύπωση ότι είναι πιο μεθυσμένος από μένα. 

Μετά όμως έσιαξε με τόση αφέλεια τη φούστα μου, ώστε ανησύχησα ότι είναι 

σχετικά ξενέρωτος, ιδιαίτερα όταν πρόσθεσε: «Αν με είχες πάρει τότε στα 

μικράτα μας, θα σε είχα κάνει κι εσένα σεμνό παιδί, όπως τον Λε. Πόνεσα 

πολύ για τον Λε. Χωρίς εμένα θα είχε γίνει πρεζάκι, μπορεί και πούστης». Με 

αγκάλιασε από τους ώμους σφιχτά. Μου ψιθύρισε εμπιστευτικά στ’ αυτί: 

»Δεν έπρεπε να τον αφήσω να φορέσει το φουστάνι της μαμάς του. Είναι 

μαγικό. Ήταν που ήταν πουτάνα ο Λε, μα τώρα πάει! Θα μας τον φάει ο μπά-

τσος». 

Μες στον χαμό μου, μου ήρθε μια φλασιά. Μα βέβαια, το φουστάνι έφταιγε. 

Ήταν μαγικό! Έτρεξα μπροστά, τον άρπαξα από το μπράτσο: 

«Λε, βγάλε το φουστάνι!» φώναξα με αγωνία. «Βγάλε αμέσως το φου-

στάνι!» 

«Καλά, ε; αυτός πια δεν κρατιέται να τον γδύσει!» γέλασε μια από τις μι-

κρές. 

«Ευχαρίστως», έκανε ετοιμοπρεπώς ο Λε και, στρέφοντας την πλάτη προς 

την μπατσίνα, της είπε: «Παίδαρε, μου κατεβάζεις το φερμουάρ;» 

«Μη βγάζεις το φουστάνι!» φωνάξαμε σε φούγκα με τον Αρίστο, κόντρα 

τενόρος εγώ, μπάσος αυτός, όταν φάνηκε το δαντελωτό κιλοτάκι κι οι ζαρ-

τιέρες. «Λε, μη βγάζεις το φουστάνι!» 

«Αυτοί οι τύποι δεν ξέρουν τι θέλουν», έκανε νευριασμένο ένα από τα 

ξαδερφάκια του Λε. «Ποοο! Φτιάχτηκα με τις ζαρτιέρες». 

Τον άρπαξα από τ’ αυτί και τον ταρακούνησα. «Πρώτον είσαι πολύ μικρός 

για να φτιάχνεσαι με οτιδήποτε», του είπα διδακτικά. «Δεύτερον είσαι ντυ-
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μένος κορίτσι και δεν πρέπει να φτιάχνεσαι με τις ζαρτιέρες. Τρίτον είσαι 

ξαδερφάκι με τον Λε και δεν μπορείς να τον χουφτώνεις στην πανσέτα μαζί 

με αυτές τις τσουλίτσες του Αρίστου, όπως έκανες νωρίτερα· σε είδα, μη 

νομίζεις!» 

«Μη λες τσουλίτσες τα αδερφάκια μου», μούγκρισε ο Αρίστος. 

«Άιιι!» τσίριξε ο μικρός καθώς ταρακουνιόταν στο χέρι μου. «Βλαμμένε! Τι 

ζηλιάρικα είσαστε τ’ αγόρια! Άσε ρε αρχιβλάκα τ’ αυτί!» 

«Άσε ρε το κορίτσι!» φώναξαν ανάκατα οι αδερφές του Αρίστου. «Άσ’ το 

γιατί θα φας πολύ ξύλο!» 

Πάνω που μου ορμούσαν, άφησα το αυτί του αγοριού, κοριτσιού, ό,τι ήταν 

εντέλει, είχα χάσει όχι μόνο την μπάλα μα και το γήπεδο. Ο Λε γύρισε την 

πλάτη του προς το τσούρμο των εφήβων που αγκαλιάζονταν, παρηγορώντας 

τον συνομίληκό τους για το ξεκολλημένο αυτί του και θριαμβολογώντας για 

τη νίκη τους εναντίον μου: 

«Ποιο παιδάκι από σας θα μου ανεβάσει το φερμουάρ;» 

«Εγώ! Εγώ! Εγώ!» τσίριξαν τα κωλόπαιδα ορμώντας και διαγκωνιζόμενα 

πάνω στον Λε που έπλεε σε πελάγη ευτυχίας, μάλλον αισθησιακής κατά τα 

ήθη του, όπως νόμιζα. Στεκόμασταν οι τρεις μας, εγώ, ο Αρίστος, η μπατσί-

να, εγκαταλελειμμένοι και κοιτάζαμε τον σωρό, του Λε που είχε ξεκαρδιστεί 

στα γέλια και των εφήβων παντός φύλου. 

«Είναι τρομερό!» τραύλισα. «Δεν φτάνουν τα άλλα, είναι και παιδεραστής. 

Κανένα από τούτα τα πέντε δεν έχει ακόμα κλείσει τα δεκαεφτά. Δέστε πώς 

τον χαϊδολογάνε!» 

«Είναι και αιμομίκτης!» αναφώνησε ο Αρίστος. «Όλα αυτά είναι ξαδέρφια 

του, και οι πιτσιρικάδες και οι αδελφές μου». 

«Μα κι εσύ είσαι ξάδερφός του», μου ήρθε η συνειδητοποίηση. «Είσαι κι 

εσύ αιμομίκτης αδερφοποιτός!» 

«Ναι, αλλά εγώ δεν γεννάω», είπε βαριά ο Αρίστος. 

«Δεν γεννάς!;» αναφώνησε με άφατη κατάπληξη και άπειρη κατηγορία 

και έσχατη απελπισία η μπατσίνα. «Και τα δύο Ελληνάκια; Είπαμε να σου 

κάνω κι εγώ Ελληνάκια. Δύο από τα έξι!» 

«Ο Λε είπαμε ότι θα τα κάνει, όχι εγώ», διευκρίνισε υπομονετικά ο Αρί-

στος. «Ή η Ηρώ, δεν θυμάμαι καλά. Εγώ… εγώ είπαμε… είπαμε ότι… Τέλος 

πάντων είπαμε θα τα κάνουμε εγώ, ο Λε κι η Ηρώ. Έχουμε παλιά σχέση οι 

τρεις μας». 

«Κι εγώ!;;» έκανε τραγικά απογοητευμένη, βουρκώνοντας, ο νταγλαράς 

μπάτσος. «Δεν είπαμε ότι θα κάνω κι εγώ δύο Ελληνόπουλα στον Λε; Ή σε 

οποιαδήποτε από τις τρεις σας — καλά κορίτσια είσαστε, αλλά πρώτα στον 

Λε μου;» 

«Μη λες τον Λέμου Λέσου», ούρλιαξα σε κρεσέντο. 

«Το ’χετε χάσει εντελώς», ξεκαρδίστηκε ο Λε, ο οποίος σημειωτέον δεν 

φαινόταν καθόλου μεθυσμένος, παρ’ ότι είχε πιει σαν ξέπατο πιθάρι των Δα-
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ναΐδων. «Και στον φασισμό και στον ελευθεριακό κομμουνισμό και στην αναρ-

χία, σημασία έχει η κοινοκτημοσύνη των βασικών παραγωγικών δυνάμεων». 

«Άντε γαμήσου κι εσύ ρε αρχίδι!» ουρλιάξαμε όλες όλοι εν χορώ, 

μπατσίνα, Αρίστος, η Ερευνήτρια, οι έφηβοι, οι έφηβες, και, νόμισα μες στη 

σούρα μου, εκατοντάδες άλλες φωνές κάθε φύλου, συχνότητας και ποιού. 

«Αυτό προσπαθώ τόσες ώρες», έκανε αξιοπρεπώς ο Λε, ο Αρλεκίνος της 

ψυχής και του κορμιού μου, ο έρωτάς μου, η παντοτινή αγάπη μου. «Στέκο-

μαι εδώ με το φουστάνι της μαμάς, με τα εσώρουχά της, και περιμένω. Κι 

εσείς δεν συμφωνάτε ποιος θα πρωτογαμήσει». 

«Για όλα φταίει η ελληνική Ιστορία», ακούστηκε φωνή εξ ουρανού. 
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Συμπόσιο 
 

 

Η Ελλάδα είναι νησί 
 

Κοίταξα χάσκοντας ψηλά να δω το στόμα του αρχαγγέλου που έκραξε, και 

είδα τα μεγάφωνα του κλειστού γηπέδου-γυμναστηρίου της μικρής μας πόλης, 

πρώην χωριού, της αιώνιας ελληνικής κοινότητας. Βρισκόμασταν στη μέση 

του αγωνιστικού χώρου, και γύρω ανάκατα στις κερκίδες, στο τερέν, πα-

ντού, οι εκατοντάδες των αλληλομεταμφιεσμένων αγοριών και κοριτσιών 

παρακολουθούσαν με αμέριστο ενδιαφέρον τον καυγά μας. 

Και στην εξέδρα των επισήμων κάθονταν στη σειρά σαν στο μνημείο του 

Λένιν στις μεγάλες παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία, οι: Κυρά, γιατρός με 

χειροπέδες, κυρία Ελένη, ο αστυνόμος με την καλή στολή του, η γριά αντάρ-

τισσα κυρία Γιούλια, οι ξένοι — ο φιλόσοφος από την Οξφόρδη, οι δύο Γάλλοι 

ψυχαναλυτής και κοινωνιολόγα, ο πρώην του συστήματος μέγας νομικός από 

τη Γερμανία, η διάσημη ηθοποιός από τις ΗΠΑ. Και στη θέση του σπίκερ 

καθόταν ο Βαγγέλης με δίπλα όρθιο το υπαρχηγάκι του και είχε μιλήσει επι-

σήμως και είχε πει: 

«Φταίει για όλα η ελληνική Ιστορία». 

Σταθήκαμε μες στο κέντρο του τερέν σαστισμένοι, είναι βαρύ το θέατρο 

για μας τους Έλληνες πόσο μάλλον η Τραγωδία, πόσο μάλλον η Κωμωδία, 

εμείς ανακαλύψαμε τη μίμηση πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας δι’ ἐλέου καὶ 

φόβου περαίνουσας τὴν κάθαρση τῶν καταστρεπτικῶν γεγονότων, ἐρωτι-

κῶν καὶ κοινωνικῶν, επηκολούθησαν μετά πολύν καιρό ο Σέξπιρ, ο Λόρκα 

και ο Τένεσι Ουίλιαμς, και τώρα δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα, εμείς οι 

teens και οι twinks, οι μονίμως τόσο λαλίστατοι και ισχυρογνώμονες. 

Ο Βαγγέλης συμπλήρωσε κάπως τρεμάμενα, ήταν κι αυτός τύφλα και δεν 

μπορούσε να αρθρώσει καλά τις λέξεις: 

«Το προφήτεψε ο Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος πριν μπει στην αττική θάλασ-

σα ασπροντυμένος με το άλογο και βαρίδια στις τσέπες και πνιγεί. Ότι ο Ελ-

ληνισμός έχει σαν ουσία του το φως. Φως, φως ρε!» Κι άναψαν όλοι οι προ-

βολείς του κλειστού γηπέδου. 

Κάθε επίσημος είχε μπρος του ένα μικρόφωνο, και η κυρά έσκυψε στο 

δικό της και είπε, προσπαθώντας ματαίως να κάνει τη φωνή της πειστική, 

εφόσον κάτω από τη σοβαρότητά της υποτονθόριζε η σάτιρα εναντίον ποιος 

ξέρει ποιου: 

«Βαγγελάκη, μη γίνεσαι ρητορικός! Μη γίνεσαι ρητορικός!» 
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«Κανείς ποτέ δεν με έχει πει Βαγγελάκη», δήλωσε στεντορείως, θιγμένα 

μα επίσης συγκινημένα ο κωλοΒαγγέλης, ενώ ο υπαρχηγούλης του τον αγκά-

λιαζε επ’ ευκαιρία με συμπόνια από τους ώμους. 

Τότε έσκυψε στο μικρόφωνό του ο γιατρός. 

«Παιδιά μου», είπε σε τόνο κοσμικής συγκέντρωσης. «Αγωνίστηκα πολύ 

εγώ κι η γυναίκα μου να σας γεννήσουμε, αλλά ιδού εσείς! Η ιδεολογία για 

μας ήταν πάντα το ορθό, το πρέπον, το σωστό, η νομοτέλεια. Τώρα, αφή-

νουμε στα χέρια σας να ορίσετε την αλήθεια…» 

«…Την Ιστορία», διόρθωσε κάπως στυφά η κυρά. 

«…Όχι αγάπη μου, όχι την Ιστορία, η αλήθεια είναι η αναγκαία προϋπόθε-

ση κάθε Ιστορίας». 

«Η αλήθεια είναι μια έννοια μεταφυσική», είπε άτεγκτη η κυρά. 

«Μα πώς;» αναφώνησε η ηθοποιός από το Χόλιγουντ, καθώς μετέφραζε 

από δίπλα ο κ. Τζον. «Δεν πρέπει να είναι η Ιστορία αληθινή; Fuck you Ιστο-

ρία αν δεν είσαι αληθινή!» 

«Αγαπητή μου», είπε συμβιβαστικά στην ηθοποιό ο οξφορδιανός φιλόσο-

φος, «οι Ευρωπαίοι της ηπειρωτικής ζώνης έχουν μια διαφορετική αντίληψη 

για την αλήθεια απ’ ό,τι εμείς, που περιτριγυριζόμαστε από την εξυγιαντική 

θάλασσα». 

«Μα δεν περιτριγυρίζεται η Ελλάδα από θάλασσα;» απόρησε η Αμερικανί-

δα. «Εγώ όπου πάω βλέπω θάλασσα, και μάλιστα με αυτό το παράξενο 

γαλάζιο χρώμα. Ούτε στην Καλιφόρνια η θάλασσα δεν είναι τόσο γαλάζια. 

Μπορεί γεωγραφικά η Ελλάδα να είναι χερσόνησος, μα εμπειρικά είναι νησί». 

«Μα καλά, τι χρώμα έχει η θάλασσα σε σας;» ρώτησε με περιέργεια η 

ΕΠΟΝίτισσα γιαγιά — δεν ήξερε Αγγλικά, αλλά της μετέφραζαν οι άλλοι τσά-

τρα-πάτρα. 

«Πράσινη ή μπλε-γκρίζα», παρενέβη η Γαλλίδα κοινωνιολόγος. «Πώς 

μπορεί μια θάλασσα να είναι γαλάζια; Το απόλυτο γαλάζιο της θάλασσας και 

του ουρανού είναι μια ακόμα αρχαιοελληνική αυταπάτη κοντά στην ελευθε-

ρία, την άρνηση της θρησκευτικής σκέψης και τη δημοκρατία». 

«Η αυταπάτη αποτελεί το εφαλτήριο για κάθε πρόοδο του εαυτού», δή-

λωσε επίσημα ο Γάλλος ψυχαναλυτής. 

«Ναι, δημοκρατία, αλλά τι δημοκρατία; Όχι η εξαρχής παρηκμασμένη αθη-

ναϊκή, βεβαίως, μα η σπαρτιατική Πολιτεία, κι ας τη λένε προφασιστική», 

δήλωσε επίσημα ο Γερμανός νομικός. 

«Σωστό, σωστό», έκανε ο Βαγγέλης ενθουσιασμένος και ετοιμάστηκε να 

επεκταθεί, μα η ΕΠΟΝίτισσα γιαγιά φώναξε: 

«Είσαστε όλοι ρεβιζιονιστές. Μα δεν έχετε διαβάσει το Κράτος και Επανά-

σταση; Μας το ανέλυε στη φυλακή η Ρόζα Ιμβριώτη, κι όποιος δεν το κατα-

λαβαίνει δεν ξέρει τι του γίνεται. Μια δημοκρατία υπάρχει, κι αυτή είναι η 

λενινιστική λαϊκή». 

«Αυτή είναι η αθηναϊκή», αναφώνησε ο Οξφορδιανός. 

«Η σπαρτιατική», μούγκρισε ο Γερμανός νομικός. 
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«Ποια είναι η Ρόζα-απαυτή;» ρώτησε η Αμερικανίδα.  

«Μια από κείνες τις αρχαίες Ελληνίδες Θεές», είπε η Γαλλίδα κοινωνιολό-

γος και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι λέμε μαλακίες μπρος στη νεολαία». Τη λέξη 

«μαλακίες» την είπε Ελληνικά. 

 

 

Συμπόσιο 
 

Εκείνη τη στιγμή σημειώθηκε μια ταραχή, μια σκολίωση του χρόνου, και μπήκε 

πανηγυρικά η ταβερνιάρισσα η κυρά-Μάρω, με πίσω της γραμμή τους γιους 

της, και παραπίσω όλους τους γέροντες και τις γριές του χωριού από ογ-

δόντα χρονώ και βαλε. Η Ελλάδα, με όλο τον πόλεμο των ντόπιων και ξένων 

εχθρών του ανθρώπινου είδους, τρέφει πάντα γερόντια εκατό χρονώ. 

«Ωρέ!» φώναξε η ταβερνιάρισσα. «Το ήξερα. Δεν μπορείτε να οργανώσε-

τε μια γιορτινή μέρα. Ευτυχώς είμαι εγώ εδώ». 

Κουβαλούσε στο κεφάλι της ένα τεράστιο ταψί με ένα ολόκληρο αρνί στο 

φούρνο γεμιστό με τα συκωτάκια του, πατάτες και πιτιτέλια, με καρφωμένες 

στα πάκια τις γαρδούμπες του, κι από πίσω οι γιοι της γυναικοντυμένοι, παλ-

ληκάρια ως εκεί πάνω, και παραπίσω γραμμή οι πιο γριές και οι πιο γέροι 

του χωριού με επικεφαλής τη γιαγιά του Αρίστου, με φορτώματα ταψιά, 

ντορβάδες, κατσαρόλες, σούβλες, τουβαλίθια, κανίσκια και πανέρια, μαλα-

θούνια και ολόκληρα καλάθια πλεχτά από καλάμι σχιστό, λυγιά και φτελιά, 

γεμάτα κρέατα, αλαντικά, τυριά, φρούτα και ζυμωτά ψωμιά. Σέρναν ένα ολό-

κληρο βαγονέτο με πιάτα, πηρουνοκούταλα και ποτήρια. 

«Ωρέ», φώναξε η επίφοβη αυτή γυναίκα η ταβερνιάρισσα. «Έφερα φαγιά. 

Εδώ στις κερκίδες τα βάζουμε και όποιος θέλει ας τρώει. Έφερα και κρασιά 

καλά του Αρχοντικού, άλλα καλύτερα δεν υπάρχουν. Εδώ παραδίπλα τα βά-

ζουμε κι ας πίνετε». 

«Κοπέλλα», της είπε σε άπταιστα πλην κάπως σεξπιρικά Ελληνικά ο κ. 

Τζον, «Τρία τέταρτα του αιώνα δίδασκα τους φοιτητές μου. Είναι ζήτημα αν 

έβγαλα τρεις μαθητές όλους κι όλους, κι απ’ αυτούς τον ένα τον σκότωσαν 

οι ασφαλίτες και τον δεύτερο η ντόπα. Ο τρίτος είναι ο Λεωνίδας, μεγάλωσε 

στα γόνατά μου. Χίπι με έλεγες όταν ερχόμουν με τον γιατρό νέος ακόμα 

στην ταβέρνα σου και σου την έπεφτα. Και δεν ήμουν χίπι ο δύστυχος, μια 

ζωή φορούσα κοστούμι, ακόμα και στην παραλία το κατακαλόκαιρο. Τώρα 

θα κάτσω εδώ και θα γίνω ο κεραστής, και θα δίνω στα παιδιά το φαΐ, το 

ψωμί και το κρασί. Άλλη καλύτερη υπηρεσία στην επανάσταση δεν βλέπω». 

Και εγκαταστάθηκε κοντά στα φαγιά, τα ψωμιά και τα κρασιά και μοίραζε 

μαζί με την ταβερνιάρισσα ο γέροντας φιλόσοφος ευφρόσυνος. 

Τότε έγινε ένα τάιμ-άουτ για φαΐ, γιατί ήμασταν όλοι πολύ νέοι, και ο 

οργανισμός μας ήταν ζώο και πεινούσε. Στρωθήκαμε ψηλά στις κερκίδες και 

τρώγαμε και (ξανα)πίναμε σε παρέες, σε ομάδες, χωρισμένοι και όλοι μαζί. 
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Έτρωγα κι εγώ φροντίζοντας να προλάβω να κάτσω δίπλα στον Λε — 

πλακώθηκαν ο Αρίστος και η μπατσίνα ποιος θα καθίσει από την άλλη του 

μεριά, τελικά κάθισαν ο Αρίστος μπρος του σχεδόν κολλητά και η μπατσίνα 

δίπλα του, και το τρίγωνό μας με κέντρο τον Λε ήταν περιτριγυρισμένο από 

τον χαρούμενο χορό των έφηβων αδελφών και ξαδέρφων, που τα είχαν βρει 

μεταξύ τους, και χαχάνιζαν όλο αγκαλίτσες και ψιλοφιλάκια, και τιτίβιζαν 

για ζητήματα που κάποιος μόνο στην εφηβεία καταλαβαίνει την άκρα σοβα-

ρότητά τους. 

«Συντρόφισσες και σύντροφοι», είπε Αγγλικά από τα μεγάφωνα ο γιατρός 

με ύφος σαν ομηρικός βασιλέας, όταν κάποτε είχαμε περίπου χορτάσει, απευ-

θυνόμενος μάλλον μόνο στους επισήμους που συμποσιάζονταν κι αυτοί, αλλά 

ας ακούγαμε κι εμείς η αποπροσανατολισμένη και απαίδευτη νεολαία. «Σύ-

ντροφοι, μαχόμαστε και πίνουμε και ερωτευόμαστε μεταξύ μας εδώ και μισό 

αιώνα και αποκλείουμε κάθε αντίπαλο. Δεν έχει πια μέλλον. Δεν έχει πια 

μέλλον η Ευρώπη. Είμαι στα πρόθυρα του γήρατος, σχεδόν τελειωμένος. Ά-

κουσα τα παιδιά μας. Όχι αυτό που λένε, όχι αυτό που πιστεύουν, μα τη 

φωνή του τόπου και του καιρού. Νιότη. Έρωτας. Αυτά είναι η δικαιολογία 

μας μπρος στη Ιστορία» 

«Όχι!» καμπάνισε στεντόρεια στα Γαλλικά η μάνα του Αρίστου, η κυρία 

Ελένη. «Όχι! Αυτή είναι η νιότη του αίματος όλων μας. Θα αφήσουμε το αίμα 

να τρέξει και να πνίξει και να γεννήσει. Δεν υπάρχει άλλη φιλοσοφία, δεν 

υπάρχει άλλη τραγωδία, δεν υπάρχει άλλη Ιστορία από την ελευθερία. Ο 

έρωτας της ελευθερίας δεν έχει μπρος, δεν έχει πίσω, είναι η μόνη ποίηση. 

Άμα δεν έχουμε ελευθερία, αυτό, αυτό που σκότωσε μυριάδες ψυχές σε όλο 

τον πλανήτη και ιδιαίτερα σε τούτα τα χώματα που τα πατούμε, τότε αρκείτω 

βίος. 

»Πόσο καμαρώνω τα νιάτα μπρος μας, τα κορίτσια και τα αγόρια έτσι 

ντυμένα, έτσι μεθυσμένα, με τα καλαθάκια τους όπου έχουν συλλέξει όλα τα 

καλά της πατρίδας τους, γλυκά, φρούτα, καρύδια, αμύγδαλα! Τα νιάτα είναι 

πάντα έτοιμα να σκοτώσουν κάθε ηθική, κάθε αισθητική, κι οι ενήλικες τα 

κοινωνικοποιούμε, τα δολοφονούμε πριν καν ζήσουν. Τώρα, αν υποκύψουν 

πάλι στον κόσμο μας, αν είναι να μη σκοτώσουν κάθε ηθική, κάθε αισθητική, 

άμα δεν είναι να κάνουν τη ζωή τους ποίηση, ας πεθάνουν. Ας πεθάνουν. Το 

λένε τα μίντια, έρχονται τα ΜΑΤ τους, οι ασφαλίτες τους, να μας υποτάξουν. 

Ε, άμα δεν είναι να πεθάνουμε μες στη καρδιά της ελευθερίας, άμα δεν είναι 

να ζήσουμε μες στην καρδιά της ελευθερίας, ας σκοτωθούν τα παιδιά μας 

εδώ και τώρα. Ας τα δούμε να πεθαίνουν και ας τ’ ακολουθήσουμε κι εμείς 

στον Κάτω Κόσμο. Και πρώτη εγώ μετά τον γιο μου και τις τρεις κόρες μου». 

Και τότε κατέβηκε και κάθισε κοντά μας, πιάνοντας από το χέρι τον γιο της. 

Ήταν μια μεγάλη σιωπή. Κοίταζα η Ερευνήτρια, η μελετητής των κοινωνι-

κοτήτων, η ευρέτης των λόγων και των μύθων, η λεκτική, τα κοριτσίστικα 

και αγορίστικα πρόσωπα στο φωτισμένο κλειστό γήπεδο, τη φάρα μου. 

Μάτια λαμπερά, στόματα ρόδινα. Χέρια που θα τα ήθελα να με αγκαλιάσουν. 
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Σιωπή. Μετά επενέβη η Αμερικανίδα και είπε Αγγλικά στο μικρόφωνο: 

«Cool. Η Τζένιφερ Άνιστον με έμαθε χασαποσέρβικο. Δεν έχετε οι τεχνικοί 

ήχου κανένα χασαποσέρβικο;» 

Έψαξε ο Βαγγέλης στον υπολογιστή μπροστά του και οσονούπω αντήχησε 

από τα μεγάφωνα του γηπέδου το χασαποσέρβικο. Δεν πρόλαβε να ηχήσει 

και πετάχτηκε η ογδόντα-τόσω χρονώ γριά ΕΠΟΝίτισσα, πήρε την Αμερικανί-

δα από το χέρι, κατέβηκαν στο τερέν του γηπέδου, και είπε απευθυνόμενη 

τον Αρίστο. 

«Ωρέ παιδί», του είπε, «πρόδωσες το χωριό μας για την αδερφοσύνη ό-

πως ο παππούς σου. Αλλά είσαι ό,τι έχουμε. Μόνο εσύ μπορείς να μας οδη-

γήσεις. Σύρε τον χορό κι εγώ η μισοπεθαμένη θα ακολουθήσω. Γιατί από-

στασα να προσμένω από το 1940 την επανάσταση η γριά και δεν μπορώ 

άλλο». 

Δεν σκέφτηκε ούτε δίστασε ο Άρης, αυτό του το αναγνωρίζω. Κάλεσε τη 

μάνα του, εκείνη έπιασε το χέρι της γριάς, εκείνη της θεατρίνας, και πιάσαν 

το χασαποσέρβικο. Κοιτάζαμε σαν χαζοί. Θεωρητικά, δεν υπήρχε ελπίδα για 

καμιά δράση μας. Πετάχτηκε ο Βαγγέλης και πιάστηκε στο χορό, αναπόφευ-

κτα κι ο υπαρχηγός του. 

«Ω!» Ακούστηκε απο τα μικρόφωνα. «Αγαπημένη μου». 

Ήταν η κυρά, που σηκώθηκε από την εξέδρα των επισήμων και κατέβηκε 

στο τερέν. Χώθηκε στον χορό πιάνοντας σφιχτά το χέρι της ξαδέρφης της και 

του Αρίστου, και ακολούθησε σύσσωμη όλη η κερκίδα των επισήμων, ακόμα 

κι ο αστυνόμος, εκτός από τον εν χειροπέδαις γιατρό. Τι έγινε τότε ρε παιδιά. Τι 

χορός. Εκατό και βάλε σειρές το χασαποσέρβικο στο μεγάλο σκεπασμένο γή-

πεδο. Ακόμα και οι γιαγιάδες και οι παππούδες χόρευαν με τέχνη και μπρίο, 

αδιαφορώντας αν θα διαλύονταν σε καμιά απότομη κίνηση τα σκέλεθρά τους, 

και μερικοί που ήταν σε καροτσάκια χόρευαν κι εκείνοι κάνοντας έντεχνα 

κινήσεις. Φυσικά όλοι κουτρουβαλούσαν ο ένας πάνω στον άλλον, αλλά ποιος 

νοιαζόταν; Κοιτάζαμε έκπαγλοι εμείς στο κέντρο, κοιτάζαμε μόνοι ώσπου ο 

Αρίστος ήρθε κι άρπαξε το χέρι του Λε, το χέρι της μπατσίνας–μπάτσου και 

το δικό μου, μας τραβούσε στον χορό, εγώ όμως αρνήθηκα. Και σε όλο το 

μεγάλο γήπεδο μόνο εγώ στο τερέν και ο γιατρός στην εξέδρα των επισήμων 

δεν χορεύαμε. 

Σκαρφάλωσα τις κερκίδες ως τον γιατρό. 

«Κύριε», του είπα, «φαίνεται ότι δεν σας αρέσει η εύρυθμη κίνηση ποδιών 

και γλουτών». 

«Μου αρέσει πολύ η εύρυθμη κίνηση ποδιών και γλουτών», είπε εκείνος. 

«Όμως εδώ είμαι φυλακισμένος. Σκοπεύω να υπερασπίσω με κάθε θυσία τη 

φυλακή μου». 

«Η γιαγιά ΕΠΟΝίτισσα είπε πως είσαστε ρεβιζιονιστής. Πως θα έπρεπε να 

το σκάσετε στο βουνό. Συνηθίζεται από χιλιετίες στην Ελλάδα τις ώρες του 

κινδύνου όλοι να το σκάνε στα βουνά. Τι ιδεολογικό νόημα έχει να υπερα-

σπίζεστε τη φυλακή σας». 
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«Η φυλακή είναι ο τόπος κάθε ελευθερίας που δεν μπορεί να μεταδοθεί», 

δήλωσε με επιφύλαξη ο γιατρός. «Η αξία της ζωής ορίζεται από τον θάνατο, 

όχι από τους νόμους της ίδιας της ζωής». 

«Γιατί αφήνετε να σας καθοδηγεί η σύζυγός σας;» ρώτησα. «Αυτή η χα-

οτική; Εσείς έχετε πάντα δίκιο κι αυτή πάντα άδικο». 

«Είσαστε όμορφη», είπε ο γιατρός. «Η ομορφιά αποτελεί το καλύτερο επι-

χείρημα υπέρ κάθε αδικίας όσο και υπέρ κάθε δικαίου. Στη φύση δεν υπάρχει 

καμιά δικαιοσύνη, καμιά ηθική νομοτέλεια. Μόνο η σκληρή και απάνθρωπη 

αρμονία». 

«Αυτή δεν είναι απάντηση», είπα. «Πόλεις ζουν, πόλεις πεθαίνουν, κι άλ-

λες αναγεννιώνται σαν ζόμπι». 

«Ακριβώς. Τον έρωτα ή τον πράττεις ή τον βλέπεις ψύχραιμα και εξ απο-

στάσεως. Δεν μπορείς όμως να τον αγνοήσεις». 

«Δεν μπορεί κανείς να βλέπει τον έρωτα ψύχραιμα και εξ αποστάσεως». 

«Καλά τα λέτε και καλά τ’ απηλογάσθε, Ηρώ. Αλλά, να ξέρετε, και ο Έ-

ρωτας και η επανάσταση αρέσκονται πολύ στο να τρώνε φρέσκια σάρκα. Γι’ 

αυτό προτιμώ τις χειροπέδες». 

«Μήπως είσαστε απλά δειλός;» 

«Είμαι». 

«Νομίζω επίσης ότι είσαστε παρωχημένος». 

«Προσπαθησα πολύ να ξεμπερδέψω τη φιλοσοφική όσο και φυσική δια-

φορά ανάμεσα στον Χρόνο και στον Καιρό. Κοιτάξτε στο γήπεδο». 

Κοιταξα. Ο καιρός είχε κυλήσει συνθέμελα. Ο χορός είχε μεταλλαχτεί. Ο 

Βαγγέλης είχε ανεβεί για λίγο στην εξέδρα ελέγχου, είχε χαμηλώσει τα φώτα 

γλυκαίνοντάς τα με γαλάζιο και πορφυρό και είχε βάλει μπλουζ, με μια φωνή 

μαύρη γυναικεία που ανερχόταν από το χώμα κάθετα στις οροφές. Αγόρια 

γυναικοντυμένα και κορίτσια με ανδρικά αγκαλιάζονταν, χόρευαν, ξαπλώνο-

νταν στο τερέν και στις κερκίδες. Οι γέροντες κι οι γριές προεξαρχούσης της 

ταβερνιάρισσας φεύγαν κατ’ εμάς, κατά την εξέδρα των επισήμων, και συ-

νάζονταν πίσω μας με τα γεροντίστικα μαύρα τους σαν κοπάδι κουρούνες. Οι 

ξένοι ήρθαν κι αυτοί κοντά μας. 

«Ηρώ», είπε ο γιατρός. «Πηγαίνετε με την καρδιά μου μαζί και την ψυχή 

μου». 

Πού να πήγαινα; Ποια είναι η αποστολή μου; Ο Λε στεκόταν στο κέντρο 

του γηπέδου ορθοστητός σαν για σταύρωση μες στο απέραντο πεδίο, και εκ 

δεξιών και εξ ευωνύμων παρέστεκαν ο Αρίστος και η μπατσίνα. Έσπρωξα πι-

τσιρίκια που φιλιόνταν σειώντας στον χορό τα κορμάκια τους, εικοσιπεντά-

ρηδες κάθε φύλου και ειδής που εκστασιάζονταν κατά σμάρια, συνιζήσεις 

και ζεύγη, ποικίλματα της ηδονής μιας βάρκας ναυαγισμένης στο πέλαγος 

και ενός τσεκουριού. Πολύς νεαρός λαός ψιθύριζε στις κερκίδες, πολλή φωνή 

και κόπος της οδοιπορίας του καθενός προς τον άλλο και προς το σύνολο. 

Μια διαλεκτική γέννησης. Άργησα να φτάσω στον στόχο γιατί με καλούσαν: 

«Ηρώ! Εσύ μας δίδαξες έλα να μας δώσεις το απολυτήριο». 
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«Ηρώ! Εσύ μας περιφρόνησες αναστησέ μας». 

Έφτασα στον Λε. Ο Λε στεκόταν ευθυτενής στο κέντρο του γηπέδου με 

δεξιά του την μπατσίνα με το κοστούμι και αριστερά του τον Αρίστο με τα 

δικά μου ρούχα. 

«Αγάπη μου», είπε ο Λε. «Τόσα χρόνια σε περίμενα». 

«Λε», είπα. «Λε μου, έρωτά μου. Γιατί δεν σε σκοτώνω;» 

«Ο θάνατος είναι ένα απλό πάρε-δώσε. Ό,τι είμαστε ας το χαρίσουμε», 

είπε ο Λε. 

«Εντάξει, ας αφήσουμε τα προκαταρκτικά», είπε με πρακτικό ύφος η 

μπατσίνα αγκαλιάζοντας τον Λε και δίνοντάς του ένα βαθύ φιλί στο στόμα. 
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Διαλεκτική 
 

 

[Η Πόλις είναι ένα τέλεσμα αγαλμάτων. Ο Χάρος ενεργεί ως ελευθερωτής. Γί-

νεται Χάρος μόνον όταν ελευθερώνει. Δολιότητες και ρουφιανιές έχουν τη θέση 

τους στην πορεία προς την αλήθεια, γιατί η αλήθεια λέει πάντα όχι αλήθειες 

μα μύθους. Μύθος: Ατομικός αντιδραστήρας της ζωής. Η ζωή δεν αποτελεί 

πορεία προς τα μπρος μα μια αέναη στάση πάνω στο σημείο τομής τού γιατί 

και του έρωτα. Χάρος: Θεός της διαμετακόμισης, ένας βαρκάρης. Οι βαρ-

κάρηδες έχουν σκοπό του βίου τους να ανασύρουν μες από το σκοτάδι στο 

φως ψάρια και χταπόδια.] 

 

 

Γιατί κανείς δεν πίστευε τον Ηράκλειτο; 
 

Η γιαγιά ΕΠΟΝίτισσα [ήταν ανοιχτά τα μικρόφωνα]: Η νεολαία δεν έχει 

ιδεολογία. Θέλει μόνο το κοκό. Είναι σωστό τόσο μικρά παιδιά να μπαλαμου-

τιάζονται; 

Η κυρία Ελένη: Έλα, κυρία Γιούλια μου! Τι άλλο να κάνουν τα παιδιά. 

Η γιαγιά ΕΠΟΝίτισσα: Έτσι το ’πα, για ναδω τι θα πείτε. Επειδή έχω 

μπουχτίσει τους μανιαμούνηδες. Όλη μου τη ζωή περίμενα, σύντροφοι, μέρες 

σαν κι αυτές. Ξέρετε τι πέρασα, τα ξέρουν οι παλιοί σύντροφοι. Στο Τρίκερι 

ήμουν κοπέλλα απάρθενη. Με βίασαν 18 άτομα, τα μέτρησα. Κλειούσα τα μά-

τια και μέτραγα: Ένας… δύο… τρεις… Φοβόμουν μην ξεχάσω κανέναν. 

Η κυρά: Γιαγιά, εγώ σε νιώθω. 

Η γιαγιά ΕΠΟΝίτισσα: Ω, όχι, με καταλαβαίνεις μα δε με νιώθεις. Εσύ 

έχεις πάει με εκατό ελεύθερα. Αλλά εγώ ήμουνα παρθένα αρραβωνιασμένη, 

ερωτευμένη η κακομοίρα και ο αγαπημένος μου άμα έμαθε για τους βιασμούς 

με παράτησε. Γιατί στο μεταξύ είχα γεννήσει το παιδί του βασανιστή, κά-

ποιου βασανιστή, πού να ξέρω ποιου. Και μετά το Κόμμα μού έδωσε έναν 

σύζυγο και πατέρα για το παιδί μου. Κι αυτός ο καημένος με αγάπησε πολύ, 

κι εμένα και τον γιο μου. Ο γιος μου πιάστηκε στο Τρίκερι κι είναι γιος βασα-

νιστή γυναικώνε. Και το Κόμμα το διόρθωσε αυτό, δέχτηκαν οι σύντροφοι κι 

έγιναν πατέρες για τα παιδιά των δωσίλογων. Γι’ αυτό έμεινα στο Κόμμα 

τόσα χρόνια. Για τίποτα άλλο. 

Ο νομικός από το Βερολίνο [παραλείπουμε το χασομέρι για τα εκατέρωθεν μετα-

φράσματα]: Κυρία Γιούλια, έχω μελετησει πολύ την αρχαία ελληνική Ιστορία. 

Για να λέμε την αλήθεια, μετά τόσο διάβασμα, την κατάλαβα μόνο μέσω της 

ιστορίας των παππούδων του Λεωνίδα και του Αρίστου, μα και μέσω της 

ιστορίας της δικιάς σου. Εδώ δεν ήταν το σχήμα κομμουνιστής-φασίστας, 
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εδώ ήταν κάτι βαθύτερο. Όπως στις αρχαίες Τραγωδίες σας. Μετάνιωσα που 

μικρός ήμουν ναζί και έκλαψα μπρος στον σεβαστό μου φίλο και δάσκαλο, 

τον Τζον, και μπρος στον γιατρό σας. Άλλαξα κι έγινα ό,τι ήθελα πάντα να 

είμαι. 

Η γιαγιά ΕΠΟΝίτισσα: Είσαι ακόμα παιδί. Όλα τα παιδιά, και καλά και 

κακά, είναι παιδιά της επανάστασης. Πόσο είσαι; τρίαντα; τριανταπέντε; άμα 

δεν πολεμήσεις για τον κοσμάκη, δεν λες αλήθεια για τίποτα. 

Ο νομικός από το Βερολίνο: Λέω αλήθεια, πολεμώ τώρα για τον κοσμά-

κη. Από σας κατάλαβα τα δικά μας, τους Σπαρτακιστές, τα εργατόπαιδα που 

γίνονταν μες σε ένα βράδυ ναζιστές τη δεκαετία του ’30 και που σήμερα πάλι 

το ίδιο γίνονται σ’ όλη την Ευρώπη, ναζιστές ή νεοφιλελεύθεροι φασίστες. 

Τώρα δεν πιστεύω, πώς να στο πω να το καταλάβεις, δεν πιστεύω σε κανένα 

σύγχρονο πολιτικό σύστημα. Πιστεύω ότι η σπαρτιατική Πολιτεία, εκσυγχρο-

νισμένη, μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα. 

«Η λαϊκή», είπε σοβαρά η γριά. 

«Η ελευθεριακή», φώναξε η κυρά. 

«Ωρές!» μούγκρισε η ταβερνιάρισσα. «Τι μου τσαμπουνάτε. Πρέπει ο αν-

θρωπος να παράγει πράματα καλά. Ζώα, φρούτα, κριθαρόσταρα, λάχανα. 

Και εγώ να τα ’τοιμάζω με τους γιους μου κι εσείς να έρχεστε να τρώτε, να 

πίνετε, να χαιρόσαστε και να πλερώνετε. Αυτό είναι ο κόσμος».  

Ήμασταν στο τερέν και στις κερκίδες. Απλώναμε τα χέρια και την ψυχή 

καθένας στον άλλο. Σώματα νεαρά διολίσθαιναν σε μια φύση αγαλμάτων. 

Δολοφονούνταν το μέλλον, και δολοφονούνταν καλά. 

Η ΕΠΟΝίτισσα γιαγιά είπε: 

«Σύντροφοι. Μας το λεγε σε κάποιες ώρες νυχτερινές που δεν άντεχε άλ-

λο η δασκάλα μας στη φυλακή, η Ρόζα, πως θα ερχόταν εποχή που δεν θα 

φτουρούσε πια ο σοσιαλισμός. Πως θα γεννούσε η Ιστορία κάτι καλύτερο. 

Εμάς για τον σοσιαλισμό μας βίασαν, μας βασάνισαν και μας σκότωσαν. Τι 

θα κάνουν τώρα τα παιδιά και τα ’γγόνια μας άραγες». 

Ελένη: Τι μπορεί να κάνει κι η επανάσταση από μόνη της… 

Γιατρίνα: Εγώ, γιαγιά, γι’ αυτό πόνεσα. Για να δω τα παιδιά και τα αγ-

γόνια μας έτσι όπως τα βλέπεις. 

Η ΕΠΟΝίτισσα γιαγιά: Σε ξέρω καλά, έχεις δίκιο σε όλα με την ξαδέρφη 

σου κι ας λένε. Κι ο γιατρός έχει δίκιο, μα τούτο το δίκιο δεν βγήκε να το πει 

καθαρά στο λαό όπως όφειλε, σαν καπετάνιος μας που ήτανε πάππου προς 

πάππου και κομμουνιστής. Ακούγονταν μόνο οι ψεύτες και οι κλέφτες, τα 

κόμματα. Στο λαό δοκιμάζεται κάθε δίκιο. Κουβαλούσε πολλά κι αυτός ο 

καψερός, τι να έκανε. Η επανάσταση ήτανε πάντα τα παιδιά. Εγώ κράτησα 

το γιο του βιαστή, και άμα έγινε 18 χρονώ κι ήτανε όμορφος με μάτια κάρ-

βουνο, του το είπα τι ήτανε ο πατέρας του, τι ήμουνα εγώ. Του είπα και πώς 

σκότωσα εχτρούς και πώς μου σκοτώσανε δικούς. Τώρα, τα ’γγόνια μου 

είναι εδώ κάτω, μες στο τσούρμο. 
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Τζον: Να μιλήσω για ήρωες. Να μιλήσω για ήρωες. Ήρωας είναι αυτός 

που σκοτώνει το θεριό και τον ληστή για λογαριασμό των αθώων, όχι για τη 

δική του δόξα. Ο ήρωας είναι καταδικασμένος να περπατάει αιώνια μες στο 

φως των άλλων ανθρώπων. Το σκοτάδι είναι ο τόπος των ύπουλων διαμεσο-

λαβητών. Ο τόπος μου. 

Η Αμερικανίδα ηθοποιός: Τζον, έχετε πάντα μια υπερβολική τραγικότητα 

στον λόγο εσείς οι Ευρωπαίοι. Δεν είναι καλό αυτό για την υγεία και βλάπτει 

και στο σεξ. Εμείς από την άλλη μεριά του Ατλαντικού είμαστε πιο απλοί. 

Η Γαλλίδα κοινωνιολόγος: Απλοί σαν τον Πόε, τον Λάβκραφτ, τον Στάι-

μπεκ, τον Φόκνερ, τον Μπάροουζ, τον Τομ Ρόμπινς; 

Αμερικανίδα [γελάει]: Όκεϊ, όκεϊ, αν βρίσκονταν αυτοί εδώ, νομίζω θα 

χαίρονταν τρελά με αυτά που γίνονται! Φτιάχνουμε τη απλότητα σαν μια μά-

σκα, και τη φοράμε για να μην υποφέρουμε.  

Γιατρός: Ας δούμε τα πράγματα αντικειμενικά. Έχουμε εδώ μπροστά ένα 

γήπεδο. Κανείς δεν μας ακούει. Αγόρια και κορίτσια ερωτεύονται. Ο έρωτας 

είναι μια πολύ σοβαρή παρεξήγηση. Υπερβαίνει τη λογική και τις ιδεολογίες. 

Ταβερνιάρισσα: Αυτά να τα σκεφτόσασταν όταν χούφτωνα τα παιδιά σας 

και τα ’γγόνια σας στα 13-17 τους και με λέγατε πουτάνα. Μερικά από τούτα 

τα αγόρια, εγώ τους έμαθα τον έρωτα. Γι’ αυτό σας βγήκανε καλά παιδιά. 

Ένας παππούς από τις πάνω κερκίδες: Μωρή, σε ακούνε οι γιοι σου εκεί 

κάτω, δεν ντρέπεσαι; 

Ταβερνιάρισσα: Τι με ακούν. Τι να ντραπώ. Τα ξέρουν. Μακάρι να μπο-

ρούσα να τους ξεπαρθένευα κι αυτούς η ίδια. Μείνανε και οι τρεις απάρθενοι 

ως τώρα, τέτοια παιδιά. Πολλά έκανα για τα ξένα αγόρια, για τα δικά μου 

τίποτα. Από την άλλη, γίναν καλά παλληκάρια, κοκκινίζουν σαν κοπέλλες 

άμα τους μιλείς, δουλευταράδες, λεβεντόπεδα ως εκεί πάνω. Αλλά τώρα τα 

βλέπω αγκαλιά με κορίτσια της ηλικίας τους — εκείνος ο μικρός μου, σα να 

μου φαίνεται ότι παρααγκαλιάζεται και μ’ ένα παιδί. Θα μου κάνουν σύντομα 

εγγόνια, ε; πώς το βλέπετε κι εσείς; Γι’ αυτό σου λέω γιατρέ, γι’ αυτό σας 

λέω αρχόντισσα και κυρά-Ελένη: Είμαι μαζί σας. 

ΕΠΟΝίτισσα γιαγιά: Εγώ σε δικαιολογούσα πάντα. «Καλά κάνει, ζηλεύ-

ετε, κάνετε κι εσείς το ίδιο αν κοτάτε», έλεγα στις κουτσομπόλες. 

Γάλλος ψυχαναλυτής: Στην επιστήμη μου, ήμουν πάντα υπέρ της δια-

φθοράς των αθώων ανηλίκων από τους ακόλαστους ενήλικους. Έλεγα πάντα: 

«Να φοβάστε τους ενάρετους!» Στη ζωή μου, όμως, ήμουν σχετικά ενάρετος. 

Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα της ψυχής μου, όχι της ιδεολογίας μου. 

Ελένη: Εγώ, κυρά-Μάρω, έλεγα μέσα μου: Πολλά κακά κάνει ο γιος μου 

στα κορίτσια και στα αγόρια. Πολλά κακά κάνει στον εαυτό του. Αν σωθεί 

κάποτε, αυτό θα το οφείλει στον Λεωνίδα και στην κυρά-Μάρω. 

Γιατρίνα: Κι εγώ, κυρά-Μάρω, παρακαλούσα να πέσει στα χέρια σου ο 

γιος μου. Έπεσε στα χέρια της Ηρώς και του αδερφοποιτού του. Πάλι καλά. 
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Ταβερνιάρισσα: Τώρα τα λέτε αυτά. Δεν βγήκατε ποτέ στην πλατεία να 

τα πείτε. Άμα δεν κρατούσα μόνιμα στα χέρια τον μπαλτά, το χωριό θα με 

είχε φάει ζωντανή. 

Η Αμερικανίδα ηθοποιός: Από μέρους μου, πάντως, σας καταλαβαίνω 

εσάς τους Έλληνες. Νομίζω, οι Αμερικανοί είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να 

σας καταλάβουμε, μπορεί κι οι Αυστραλοί. Έχω παίξει παλιά στη Δραματική 

Σχολή αρχαία Τραγωδία, τις Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη. Δυστυχώς, 

δεν παίζονται αυτά στα αμερικάνικα θέατρα, μόνο στις δραματικές σχολές. 

Άλλο να διαβάζεις ή να βλέπεις, κι άλλο να παίζεις. 

Γερμανός νομικός: Κωμωδία. Οι Θεσμοφοριάζουσες είναι Κωμωδία. 

Αμερικανίδα ηθοποιός: Τραγωδία, κι ας είναι του Αριστοφάνη, γιατί μιλάει 

για ένα όνειρο που ή χάνεσαι σε αυτό και δεν ξυπνάς ποτέ πια και ζεις 

αιώνια μέσα του, ή ξυπνάς και το ξεχνάς, επίσης για πάντα. Τούτο είναι η 

αρχαία ελληνική Τραγωδία, αυτό λέει ο Αριστοτέλης στον ορισμό του. Εμείς 

οι Αμερικανοί μπορούμε να καταλάβουμε τους Έλληνες, και τους αρχαίους 

και τους νέους, έστω μέσω του Σέξπιρ· εσείς οι Ευρωπαίοι όχι. 

Τζον: Ίσως αυτό να είναι σωστό. Είσαστε κι οι δύο πολιτισμοί όχι του 

καλού και του κακού, ούτε του ενδιάμεσου, μα πέραν των ορίων. 

Γερμανός νομικός: Ναι, αλλά όποιος σας ακολουθεί, καταστρέφεται. Ο 

κόσμος πρέπει να διαλέξει όχι ό,τι κατορθώσατε, ό,τι πραγματώσατε, μα ό,τι 

προδώσατε. Ο Διαφωτισμός, η Γαλλική Επανάσταση, ακολούθησαν τις αρχαιο-

ελληνικές βεβαιότητες και γέννησαν τον καπιταλισμό. 

Γαλλίδα κοινωνιολόγος: Δεν υπερασπίζω τα πάτρια, όμως ο Διαφωτι-

σμός και η Γαλλική Επανάσταση δεν γέννησαν τον καπιταλισμό. Τον γέννησε 

η αγγλική και η γερμανική αντεπανάσταση, ο αντιδιαφωτισμός. 

Γερμανός νομικός. Τυπικά σωστό. Όμως κάθε καλό δοκιμάζεται σε ό,τι 

δημιουργεί το κακό ως αντίβαρό του. Από μια λοξή εκτίμηση της παραπάνω 

ιδέας, έγινα παλιότερα ναζιστής. 

Γάλλος ψυχαναλυτής: Δεν έγινες γι’ αυτό ναζιστής, παλιόφιλε. Έγινες 

για τους λόγους που ο παππούς του νεαρού Άρη σκότωσε τον αδελφό του, 

τον πατέρα του γιατρού. Για τους λόγους που δεκαοχτώ απλά παλληκάρια, 

ίσως καλά παιδιά, βίασαν τη κυρία Γιούλια από δω. Για τους ίδιους λόγους 

που ο Αρίστος βασάνιζε τον αγαπημένο του φίλο κι ο Λεωνίδας αποδεχόταν 

τον βασανισμό ή και τον προωθούσε. Όλα τούτα οφείλονται στο γεγονός ότι 

η Ιστορία γίνεται ψυχή, και η ψυχή γίνεται Ιστορία, κι ούτε η επιστήμη η δική 

μου κι ούτε καμιά μπορούν να ξεδιαλύνουν τη σχέση τους. Τούτα δυστυχώς 

δεν είναι ζητήματα του συνειδητού, ούτε καν του ασυνειδήτου όπως πιστέ-

ψαμε εμείς της επιστήμης μας. Είναι ζητήματα που περιγράφει ο Ηράκλειτος: 

[Απαγγέλλει στα Γαλλικά, περίπου, από μνήμης, το ακόλουθο κείμενο του 

Ηράκλειτου ]1 

 

                                                 
1 Ηράκλειτος, Αποσπάσματα, απ. 1. 
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Αφού διατυπωθεί πια ο ορθός λόγος, πάντα άφρονες αποδεικνύονται πολλοί 

από τους ανθρώπους, και πριν τον ακούσουν όσο κι άμα τον ακούσουν για 

πρώτη φορά· κι όταν ακόμα συμβούν όλα σύμφωνα με τον ορθό λόγο αυτόν, 

φαίνονται ανίκανοι να τον αποδεχτούν, παρ’ ότι αποδέχονται και τα λόγια και 

τα έργα εκείνα, τα οποία εγώ διηγούμαι κατά την φύση του καθενός διαιρώ-

ντας καθέκαστο και εκθέτοντάς το όπως έχει· όσο για τους άλλους ανθρώπους, 

δεν θυμούνται όσα πράττουν στον ξύπνο τους, όπως κι όσα ξεχνούν του ύ-

πνου τους. 

 

 

«Και γιατί να περιμένω;» Είπε ο σκίουρος 
 

Γιατρός [κάπως μελαγχολικά]: Φίλοι μου αγαπημένοι, η κατάρα η δικιά 

μας είναι ότι θυμόμαστε όσα πράττουμε στον ξύπνο μας, μα κι εκείνα που 

δεν αποκοιμιούνται μέσα μας ακόμα και στον ύπνο μας. Έχω μια σάρκα πα-

λιωμένη, έναν νου που αποδέχτηκε την ανομία όσο και τη νομιμότητα του 

στοχασμού, και τώρα καλείται να πληρώσει τα χειροεπίχειρα. Αποστόλη, φίλε 

μου, δεν έχεις μιλήσει καθόλου απόψε εδώ, στο γυμναστήριο των γεγονότων. 

Αστυνόμος: Η δουλειά μου είναι να εφαρμόζω τον υφιστάμενο νόμο για 

λογαριασμό του λαού. Δεν είναι να μιλάω για το τι είναι δίκαιο και το τι όχι. 

Γερμανός νομικός: Ηerr Polizeichef. Οι αριστεροί εδώ δεν συμπαθούν την 

Αστυνομία, δεν την καταλαβαίνουν. Και, γενικά, ο ελληνικός λαός παρέμεινε 

για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους, ήδη από την προομηρική απαρχή 

του, εκείθεν κάθε νομιμότητας. Δεν σας νιώθει κανείς, εκτός ίσως από τον 

γιατρό και την γυναίκα του, αλλά αυτωνών οι αγάπες δεν είναι πάντα ό,τι 

πρέπει να αγαπάει ένας άνθρωπος. Εδώ, μόνο εγώ πιστεύω στην αναγκαιό-

τητα της αστυνομίας, δηλαδή της καταστολής. 

Τζον: Φίλε μου, μιλάς και σωστά και λάθος. Θυμήσου ότι οι αρχαίοι Έλ-

ληνες δημιούργησαν για πρώτη φορά στην ανθρώπινη Ιστορία την αστυνο-

μία, μάλιστα στην εποχή της πιο λαϊκής και λειτουργικής δημοκρατίας που 

είδε ως τώρα ποτέ ο κόσμος, της δημοκρατίας του Κλεισθένη. Και τη δημι-

ούργησαν εξαρχής ως υπηρέτρια όχι του κράτους και της κυβέρνησης, αλλά 

του άστεως, δηλαδή του Δήμου, του λαού· ἄστυ + νόμος = αστυνομία. Απ’ 

αυτό βγαίνει το λατινικό και μετά παγκόσμιο Polis ως ονομασία της αστυνο-

μίας, από την Πόλιν, το άστυ και την επιθυμία της εξουσίας του λαού. 

Γερμανός νομικός [γελώντας]: Έχεις δίκιο, Τζον. Όμως, εδώ πρόκειται 

για την επιστήμη μου, τη Νομική. Σε όλα μπορείτε εσείς οι Εγγλέζοι να 

ξεγελάσετε έναν Γερμανό, εσείς οι ευέλικτοι θαλασσινοί έναν χωρικό του 

Μεγάλου Ευρωπαϊκού Δάσους, της φαντασιακής ενδοχώρας, παρεχτός στο 

ζήτημα του Νόμου και της εφαρμογής του. Σε αυτό μόνο ένας Χέγκελ και 

ένας Νίτσε έχουν στα μετακλασικά χρόνια ορθώσει λόγο… 

Τζον: Μη γίνεσαι απολογητής καμιάς περιφέρειας της Ευρώπης, καμιάς 

πατρίδας. Ο Λόγος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα, όμως ήταν εξαρχής 
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από τη φύση του άπατρις. Ο Λόγος ενεργοποιεί λειτουργικά τη θετική δύ-

ναμη των πατρίδων, δεν καθορίζεται απ’ αυτές. Και πατρίδες υπάρχουν δύο, 

μονίμως σε έρωτα και μονίμως σε πόλεμο, η πατρίδα της Ψυχής και η 

πατρίδα του ορθού Λόγου. Η πατρίδα της Ψυχής είναι ο πελώριος όγκος των 

στρωμάτων Ιστορίας, γλώσσας, βιωμάτων, εγχαράξεων κάθε συγκεκριμένου 

τόπου και της φύσης του, των δασών, των βουνών, των πόλεων και των πο-

λιτισμών, εθίμων και πληροφοριών. Στρώματα όπως διαμορφώθηκαν αργά 

και επίπονα μες στην ψυχή των ανθρώπων κάθε τόπου από τον καιρό της 

προϊστορικής αγέλης ανθρωποειδών μέχρι σήμερα. Στρώματα από ψυχικές 

καταβολές που ζουν μέσα μας ερήμην κάθε ιδεολογίας μας, και θα ζουν για 

πάντα είτε τα αποδεχόμαστε είτε τα αρνούμαστε. Η κατανόηση, η αποδοχή 

και η αγάπη της πατρίδας της Ψυχής είναι προϋπόθεση της ελευθερίας, μα 

και της γαλήνης των πνευμάτων και των σωμάτων. 

Αλλά υπάρχει επίσης η πατρίδα του ορθού Λόγου, η κοινωνική τάξη. Και 

σήμερα δύο τάξεις υπάρχουν, το 90% των ανθρώπων που είμαστε εμείς όλοι, 

και το 3% των υπέρπλουτων νεοφεουδαρχών· αλλά και των υπηρετών τους, 

δηλαδή των διευθυντών, διαχειριστών και προγραμματιστών τους, που δο-

λοφονούν τους λαούς και τον πλανήτη. Οι Έλληνες μεγαλοκαπιταλιστές, εφο-

πλιστές και τραπεζίτες που σήμερα εκτελούν μια προγραμματισμένη γενο-

κτονία πάνω στον ελληνικό λαό μέσω της στρατιάς των υπαλλήλων τους, δεν 

είναι μέρος της ίδιας πατρίδας με τους υπόλοιπους Έλληνες, κι ας παρου-

σιάζονται τυλιγμένοι με την ελληνική σημαία. Μόνη πατρίδα τους είναι ο α-

πάνθρωπος πλούτος, η κοινωνική υπερτάξη τους, κι είναι συμπατριώτες σε 

αυτή με τους Γερμανούς, τους Γάλλους, Αμερικανούς, Κινέζους, Άραβες ή 

μαύρους νεοφεουδάρχες ομολόγους τους. Η επίγνωση της πατρίδας του ορθού 

Λόγου, της κοινωνικής τάξης του 90% του πλανητικού πληθυσμού που βασα-

νίζεται, περιθωριοποιείται, δολοφονείται από το 10% των νεοφεουδαρχών και 

των κοστουμαρισμένων ρομπότ τους, είναι ζωτική για την επιβίωση των λαών, 

αλλά και των ίδιων των πατρίδων της Ψυχής, που η διαφορικότητά τους 

πλουτίζει τον ορθό Λόγο.  

Γιατρός: Τζον, αγαπημένε μου φίλε, είσαι πάντα ο νους όλων μας, και 

πάντα μας επαναφέρεις στην επικράτεια της αλήθειας και της ανυπακοής, ό-

πως ορίστηκαν τα σύνορά τους μια για πάντα από τους αρχαίους Έλληνες, 

τον Διαφωτισμό, την Αμερικανική, τη Γαλλική και τη Ρώσικη Επανάσταση. 

«Και γιατί να περιμένω;» είπε ο σκίουρος. «Ας φάω το καρύδι εδώ σε τούτη 

την καρυδιά, και μετά ας δούμε αν μου έχουν στήσει παγίδα και θα με σκο-

τώσουν». 

Ελένη: «Και γιατί να μην περιμένω;» είπε το γουρούνι. «Έτσι κι αλλιώς με 

την επερχόμενη βροχή όλα θα γίνουν βούρκος, όπου θα κυλίσω το κορμί 

μου». 

Γαλλίδα κοινωνιολόγος: «Και γιατί να με νοιάζει αν βρέχει;» είπε ο Ινδιά-

νος. «Αφού μπορώ να χορέψω έναν χορό και να γίνει στέγνια, κι έναν άλλο 

χορό και να γίνει κατακλυσμός». 
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Αμερικανίδα ηθοποιός: «Και γιατί να μη κάνω έρωτα με τον πρώτο τυ-

χόντα απόψε;» είπε μια μικρή στάρλετ, που όλοι λέγαν ότι είναι σέξι αλλά 

έχει και πολύ ταλέντο. «Αφού ή θα προδοθώ ή θα βαρεθώ, και μετά οπωσδή-

ποτε θα γεράσω και θα θυμούμαι τον πρώτο αγαπημένο μου σαν πλαστικό 

κούκλο». 

Τζον: Αγαπημένοι μου σύντροφοι, μπορεί να είμαι Εγγλέζος αλλά έχω ζε-

στή καρδιά. Άλλωστε είμαι Ουαλός, Κελτοσάξονας, και οι πρόγονοί μου μέχρι 

τον πατέρα μου έτρεφαν γουρούνια και χήνες. Τολμώ να σας ομολογήσω ότι 

μικρός έπρεπε να περάσω μια δοκιμασία για να γίνω άντρας από 16άρης που 

ήμουν. Ο πατέρας μου, ένας άνθρωπος άδικος, βίαιος για τη μάνα μου και 

για μας τα παιδιά του, με έβαλε να σφάξω την αγαπημένη μου χήνα για να 

σκληρύνω. Είναι το μοναδικό πλάσμα που σκότωσα ποτέ. Μετανιώνω, έπρε-

πε να είχα σκοτώσει τον πατέρα μου… 

Αμερικανίδα ηθοποιός: Ποτέ δεν είναι αργά. Υπάρχουν κάθε είδους πατε-

ράδες. Ήμουν πάντοτε υπέρ της οπλοκατοχής στην πατρίδα μου, κόντρα στην 

ορθοπολιτική βλακεία περί αφοπλισμού. Και υπέρ του διαφωτισμού περί της 

χρήσης των όπλων και του στόχου, φυσικά. 

Τζον: Εντάξει. Εννοώ ότι αν είχα περάσει στη δράση τότε, στον καιρό που 

οι κοινωνικοί αγώνες ήταν ζωντανοί στην Ευρώπη, τώρα θα ήμουν ένας α-

ξιοπρεπής ακαδημαϊκός συμβιβασμένος πλην με πλούσιο παρελθόν. Όπως οι 

ματαιωμένοι επαναστάτες του Μάη του ’60. Κι όχι ένας νεκροζώντανος δά-

σκαλος που δεν έχει μαθητές. 

Γερμανός νομικός: Τζον, μην μεμψιμοιρείς, έχεις μαθητές, εμάς. Μας δί-

δαξες καλά, κι αυτό το οφείλουμε σε κείνη τη χήνα που έσφαξες στα δεκάξι 

σου. Herr Polizeihef, οι δουλειές μας είναι συγκοινωνούντα δοχεία: Φωτι-

σμός των νόμων και προστασία του λαού. Θα σας βοηθήσω στο έργο σας. 

Μόνο, σας παρακαλώ, εξηγήστε μου κάτι. Μιλήσατε για τον “υφιστάμενο νό-

μο”. Ο νόμος που ψηφίζουν οι κυβερνήσεις και μπορεί να είναι δίκαιος ή κι 

αναγκαίος, είναι ο νόμος σας, ή εκείνος της κοινωνίας των λαών που δια-

τρέφει την ίδια την έννοια της δικαιοσύνης; 

[Ο αστυνόμος δεν σκέφτηκε ούτε δευτερόλεπτο. Είπε:] 

Αστυνόμος: Το manual του αστυνομικού είναι η Εφημερίδα της Κυβέρνη-

σης, Herr Professor. [Και μετά από μια μικρή περίοδο σκέψης, καταφανώς θεατρική (γάτος 

μαύρος ο κ. Αποστόλης)]: Αλλά εγώ είμαι Έλληνας αστυνομικός, όχι Γερμανός. 

Στην Κατοχή των συμπατριωτών σου, αρκετοί αστυνομικοί πέρασαν στο α-

ντάρτικο με τον ΕΑΜ/ΕΛΑΣ — τους έσφαξαν όλους έναν προς έναν μετά οι 

δωσίλογοι. Πολλούς άλλους κάθε επαγγέλματος συγχώρεσαν, μα τους αντάρτες 

μπάτσους τους έσφαξαν όλους. Κυρίως αν δεν ήταν καν κομμουνιστές. Ούτε 

κι εγώ είμαι κομμουνιστής. Νόμος για μένα είναι η θέληση της ελληνικής 

Ιστορίας. Και, σε αυτό, μπορεί ο λαός να έχει δίκιο μπορεί και όχι. Άλλωστε, 

ήμουν πάντα εναντίον του κοινοβουλευτισμού και της αστικής Δημοκρατίας. 

Γερμανός νομικός [σκεφτικά]: Και υπέρ τίνος πολιτεύματος είσαστε; 



289 
 

Αστυνόμος: Τα παιδιά μιλάν εκεί κάτω με τα κορμιά τους. Μεταξύ τους 

βρίσκονται οι νεαροί αστυνομικοί μου, που τους αγαπώ σαν τα παιδιά μου. 

Τώρα είναι σαν να μαθαίνω από την αρχή τη δουλειά μου και τον εαυτό μου. 

[Στράφηκε αργά προς τον Χορό των γριάδων και γερόντων, που κούρνια-

ζαν πάνω από τους λαλίστατους πρωταγωνιστές μαυροφορεμένοι, σαν γριές 

και πολύ άνω των ογδόντα γέροι που ήταν, αιωνίως που πενθούν νεκρούς, 

και μάλιστα σκοτωμένους νέους, και τους προσφώνησε με λόγια ιπτάμενα:] 

Αστυνόμος: Προεστοί και προεστές, τι να κάνει ένας αστυνομικός, ένας 

ένστολος, στις ώρες που ζούμε; Είμαι ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος 

της πόλης σας, και έχω λάβει σήμα ότι έρχονται οι συνάδελφοί μου των ΕΚΑΜ 

πάνοπλοι, των ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας, κι ακόμα πράκτορες των 

Μυστικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καταλάβουν την πόλη. 

Επειδή διώξατε τους πολιτικούς, τον βουλευτή, τον δήμαρχο και τον αντιπε-

ριφερειάρχη, επειδή δεν πληρώνετε φόρους. Επειδή δώσατε την Αρχή στα 

παιδιά και στα εγγόνια σας. Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να 

επαναφέρουν τον νόμο τους στην πόλη σας. Τη γνώμη των νέων εκεί κάτω 

την ξέρω. Η γνώμη των μεσηλίκων, 31-80, δεν με ενδιαφέρει, γιατί έχω μια 

ελληνική αντίληψη για τη δικαιοσύνη. Θέλω τη γνώμη τη δική σας, των γε-

ρόντων άνω των 80 χρόνων που άλλοτες σκοτώνατε ο ένας τον άλλον. 

[Ακολούθησε μια ακινησία και σιωπή στους ξένους και δικούς, όσο και μια 

χταποδοκίνηση στη νεολαία κάτω, που αμέριμνη για τα προβλήματα των με-

γάλων ασχολούνταν με την ίδια τη σάρκα εκ της σαρκός της και την ίδια την 

ψυχή εκ της ψυχής της. Σιωπή κατά τη διάρκεια της οποίας υποτίθεται οι 

γριές και οι γέροντες στοχάζονταν σοφά, μάλλον όμως αργονόητα από τα 

γεράματα και κυρίως από την εικόνα των αγγονιών τους που μερικά κάναν 

έρωτα δημόσια, κι άλλα φιλιόνταν ή διασκέδαζαν ή χόρευαν, πολλά ολόγυμνα, 

θηλυκά και σερνικά στο τερέν και στις κερκίδες, ανά ζευγάρια και γλυκές ο-

μάδες. 

Σιωπή μέχρι που σηκώθηκε μια ζαρωμένη γριούλα, η γιαγιά του Αρίστου, 

εκείνη που μισούσε τον φονιά και σε μια νύχτα τον ερωτεύτηκε. Κατέβασε τη 

μαύρη της μαντίλα πίσω στους ώμους, έλυσε τα λευκότατα μαλλιά της, σταύ-

ρωσε μετά τα χεράκια της, χέρια μικρούτσικα, συρρικνωμένα, όλο κόμπους 

και ρόζους από τη δουλειά και τα αθριτικά, ανασήκωσε το πρόσωπό της, έγειρε 

λίγο αριστερα στο μέρος της καρδιάς το κεφάλι της και τραγούδησε ένα Δη-

μοτικό. 

Με ψιλούτσικη φωνούλα πουλιού ή τριζονιού τραγούδησε ασάλευτη ότι:] 

 

Ήταν ένα μικρό βοσκόπουλο, κι έβοσκε τα πρόβατά του ψηλά στα κορφοβού-

νια, τη νύχτα είχε λιθάρι για προσκέφαλο, την πάχνη για στρώμα, το χιόνι για 

σεντόνι. Και μιαν αυγή το χάραμα ήρθε πάνω από το κεφάλι του τ’ αηδόνι και 

τραγούδησε μ’ ανθρώπινη λαλίτσα και του ’πε: 

«Ξύπνα βοσκόπουλο, ληστές σου παίρνουν τ’ αρνιά σου». 
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«Αν είν’ πολλοί κι αν είν’ κακοί, να πάρω το ραβδί μου», λέει το παλληκά-

ρι, «κι αν είναι λίγοι και καλοί, να πάρω τ’ άρματά μου». 

Ήτανε λίγοι και καλοί και πήρε τ’ αρματά του, και ρίχτηκε στη μάχη απ’ το 

πρωί ως το βράδυ. Και κατά τ’ απόβραδο, νίκησε μονάχο τους κλέφτες και γλύ-

τωσε τ’ αρνιά του. 

 

Αυτά τραγούδησε η γιαγιά του Αρίστου ενώ ο κ. Τζον μετέφραζε στους συ-

ντρόφους του. Μετά, κατέβηκε κούτσα-κούτσα από τις κερκίδες και τράβηξε 

ήσυχα προς την έξοδο του γηπέδου. Αμέσως την ακολούθησαν όλοι οι γέ-

ροντες κι οι γριές, μαζί τους κι η γιαγιά ΕΠΟΝίτισσα, κι η ταβερνιάρισσα, 

όλοι αμίλητοι. Ο αστυνόμος είπε: 

«Εντάξει, το ’πιασα το μήνυμα. Θα κάνω με τα παλληκάρια μου και τα 

κορίτσια μου ό,τι μας αρμόζει κατά την ουσία του όρκου μας. Κι αν δεν σας 

αρέσει, ας εκλέξετε άλλον αστυνόμο». 

Τότε σηκώθηκε ο γιατρός και είπε: 

«Ας πάμε κι εμείς να κοιμηθούμε. Ας αφήσουμε τα παιδιά να κάνουν ό,τι 

τους λένε τα νιάτα τους και η ελληνική Ιστορία. Αποστόλη, πήγαινέ με σε 

παρακαλώ στο κελί μου». 

«Εμένα μου αρέσει πολύ να βλέπω τα παιδιά γυμνά να κάνουν έρωτα», 

είπε η κυρία Ελένη. «Μάλιστα το πιο πολύ τον γιο μου και τον γιο της ξα-

δέρφης μου με την Ηρώ και με εκείνη τη νεαρή αστυνομικό. Τι ομορφιά! Αν 

τους βαθμολογούσαμε, απ’ ό,τι βλέπω θα έπαιρναν πολύ καλό βαθμό. Μπο-

ρεί κι άριστα παρά την αντικειμενική απειρία τους. Θα ήθελα να μείνω και να 

βλέπω. Μα ας υπακούσω στην πλειοψηφία κι ας πηγαίνουμε». 

Και η γιατρίνα καθώς σηκώνονταν, δήλωσε: 

«Τι δειλοί που είμαστε όλοι μας! Χαλασμένοι από άριστες ιδέες, όμως ιδέες 

πηγμένες στην τυφλαμάρα, την κουφαμάρα και την αναισθησία. Κανονικά, 

θα έπρεπε τώρα να κατέβουμε στα παιδιά. Είμαι σίγουρη ότι θα μας δέχο-

νταν με χαρά. Και πολλά του έρωτα θα τους διδάσκαμε, κι όλο κάτι θα μα-

θαίναμε κι εμείς μ’ όλη την πείρα μας». 

Ο Τζον την αγκάλιασε από τους ώμους: «Γλυκιά μου, έχεις δίκιο. Αλλά οι 

ώρες είναι μεγάλες για τούτα τα παιδιά. Πρέπει να τα βγάλουν πέρα μόνα 

τους. Σαν το βοσκόπουλο της γιαγιάς, που κοιμόταν στις βουνοκορφές, μες 

στην πάχνη και στο χιόνι». 

Αυτά ειπώθηκαν, και φύγαν όλοι τους οι μεγάλοι από το κλειστό γήπεδο. 
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Έρωτας 
 

 

Έρωτας 
 

Όλα αυτά. Τα σοφά λόγια των μεγάλων, οι καγχασμοί τους, τα κλάματά τους 

και τα γέλια τους έρχονταν σε μας σαν άνεμος και βροχή. Αλλά δεν μας πεί-

ραζε ο άνεμος και η βροχή, μόνο μας δρόσιζαν. Τα κορίτσια και τα αγόρια 

καν δεν πρόσεχαν, και μόνο η Ερευνήτρια, η διομολογήτρια του κειμένου, η 

πρέσβης των αντιθέσεων, έπραττε ό,τι έπραττε και συγχρόνως μια πλευρά 

του κράτους της ήταν στραμμένη προς τα λόγια των ενηλίκων, που αναδύ-

ονταν από τα μικρόφωνα του γηπέδου. Βεβαίως, αυτό ήταν ένα πάρεργό 

της. Η δουλειά της ήταν τα σώματα και οι ψυχές. Ήταν οι τέσσερίς τους στο 

κέντρο του γηπέδου, ο Λε, η ίδια, ο Αρίστος, η νεαρή αστυφύλακας. Το σώμα 

του καθενός τους, απευθυνόταν στα σώματα των άλλων τριών. Η ψυχή τους 

αναλυόταν στα τέσσερα στοιχεία, αέρας, γη, νερό, φωτιά. Τετρακτίς. Η α-

λήθεια είναι ότι δεν ξέραν σε ποιον ανήκε κάθε χέρι, πόδια και χείλη τους. 

Όλα ήταν καλά. 

Ο πυρήνας τους ήταν ο Λε. Νομίζω ήταν ο πυρήνας όλου του γηπέδου, 

άλλωστε βρισκόταν ακριβώς στη σέντρα. Επιστατούσε τόσο καλά την ευθύνη 

τους, ώστε κανένας δεν έμενε αργός και κανένας δειλός. Σοφιλιαζόταν τέλεια 

στα κοίλα και στις γωνίες τους. Τι Αρλεκίνος! Δεν είχε κορμί, είχε έναν νου 

σάρκινο. Τίποτα δεν ήταν τζάμπα μαζί του, μόνο γενναιόδωρος αυτός μα και 

άπληστος τους έκανε δίχως βία να πληρώνουν δωσίματα και να παίρνουν 

σκλάβους. Ήταν ο καθένας δούλος του άλλου και αφέντης, και μόνο ο Λε 

ήταν ελεύθερος περιστρέφοντας όλους. 

Και τι να πω για τους λοιπούς: Η Ερευνήτρια, ο Αρίστος, η αστυφύλακας. 

Σκέφτομαι το χταπόδι, ζώο-αρχέτυπο του έρωτα, όχι μόνο επειδή διαθέτει 

οχτώ χέρια, μα κυρίως γιατί μπορεί να τα κινεί ανεξάρτητα το ένα από το 

άλλο, καθένα να παίρνει διαφορετικό χρώμα και μορφή ανάλογα με το περι-

βάλλον, κι άμα του τα φας ξαναφυτρώνουν. 

Ήμασταν ένα υπόδειγμα σκυφτών ανθρώπων που αναζητούν σε ερείπια 

χρυσά νομίσματα και τα βρίσκουν. Γι’ αυτό θα επαινέσω τον καθένα τους ξε-

χωριστά: 

 

Ο Αρίστος: Πώς μοσχοβολούσε η σάρκα του! Αν είχα τέσσερις λύκους να επι-

τίθενται με δόντια ξεγυμνωμένα και σάλια να τρέχουν, δεν θα έφταναν να 

περιφέρουν την ισχύ του. Αν είχα τέσσερις λαγούς να παίζουν και να κλέφτουν 

σ’ έναν κήπο φορτωμένον λαχανικά, δεν θα έφταναν να πουν πόση ομορφιά 
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περικλειόταν στις πτυχές των πράξεών του. Αν ήμουν Ανδρούτσος, δεν θα 

πολεμούσα έτσι όπως αυτός σκότωνε τους άλλους τρεις και τους ανάσταινε. 

Η φύση του: Βουνό με ψηλά δέντρα. 

 

Η νεαρή αστυνομικός: Είδα το κλαψόγελό της και την ηδονή της όπου στα-

μπώνονταν πολλές σημασίες, μαύρες, κόκκινες, άσπρες και γαλάζιες. Φωνή 

γερακιού και φαραγγιού, πόλη όπου οι άνθρωποι σχηματίζουν αγέλες στις 

γειτονιές και ζητωκραυγάζουν είδωλα. Πολεμούσε άριστα: είχε ανέκαθεν στην 

πατρίδα της τη Μάνη μανάδες και παρθένες που σκότωναν οχτρούς με τα 

δρεπάνια μαχόμενες μπρος από τους άντρες. Η φύση της: Μάχη και χορός. 

 

Η Ερευνήτρια: Νομίζω ότι υπήρχαν είκοσι δάχτυλα στα χέρια της και στα πό-

δια. Είκοσι νύχια. Τριάντα δύο δόντια στο στόμα της. Δεν είχε ούτε λόγο ούτε 

σιωπή. Η φύση της: Το ψωμί. 

 

Ο Λε: Μια μέρα βάδιζα στον δρόμο της γειτονιάς. Ένα παιδί το είχε εγκατα-

λείψει η μάνα του και έκλαιγε καθισμένο στα χώματα στην άκρη. Στάθηκα 

και το κοίταξα για τρία λεπτά, γιατί άμα κλαίνε τα παιδιά, σου φαίνεται τρα-

γικό και αστείο. Μετά σηκώθηκε, γέλασε, μου πέταξε πέτρες κι εγώ έφυγα 

τρέχοντας. Τα μάτια του ήταν πολύ μαύρα και είχε μια ματωμένη γρατζουνιά 

στο γόνατο. Φύση του Λε: Η λέξη. 

 

Στο μεταξύ η Ερευνήτρια, η βιντεοσκόπος των ερώτων, η λεκτική, όλο έριχνε 

κάνα βλέφαρο στα δρώμενα ολοτρόγυρα, στο τερέν και στις κερκίδες. Καλά 

πήγαιναν τα πράματα. Νόμιζε κανείς ότι έβλεπε πλήθος κοχύλια αγκαλια-

σμένα σε βυθό. Δινόταν και παιρνόταν πολύς έρωτας. Αν ήξερε κανείς ένα 

προς ένα τα χωριανάκια μας, σερνικά και θηλυκά, θα εκπλησσόταν από τις 

επιλογές τους. Οι σχέσεις είχαν καταρριφθεί και αναπλαστεί. Ο δωσμένος και 

ληφθείς χώρος των σωμάτων είχε υπερβεί τις συμπάθειες, τις προτιμήσεις, 

τους έρωτες, ακόμα και τα φύλα, και μέσω μιας απολύτως εύλογης στρέβλω-

σης της επιθυμίας, δηλαδή εναρμόνισης, είχε συνδέσει κατά ζεύγη και καθ’ 

ομάδες τους πάντες. Το ένστικτο της αγέλης αναδυόταν εντελώς αλγεβρικά· 

συντόνιζε τις συντροφιές και τα άτομα. 

Η Ερευνήτρια παρατηρεί τα εκατοντάδες δρώμενα ένα προς ένα ενώ πλέει 

στο αναμεταξύ των σωμάτων Λε, Αρίστου, μπατσίνας. Έχει διδαχθεί να βγάζει 

συμπεράσματα ασφαλή, και συγχρόνως να έχει ήδη σε μια γωνίτσα του μυα-

λού της επεξεργαστεί την πρώτη, βαρύνουσα εκδοχή της συγγραφικής ή βι-

ντεογραφικής εκφοράς κάθε ερωτικού γεγονότος και της πολλαπλής επεξερ-

γασίας του. Φυσικά, οι τρεις κάμερές της τοποθετημένες σε στρατηγικά σημεία, 

βιντεοσκοπούν τα πάντα. Το σύμβολο του αφυπνισμένου νου δεν είναι ο κύ-

κλος, είναι η σπείρα. Η σπείρα δεν κλείνει πουθενά και ποτέ, μένει πάντα ά-

ναρχη και ανολοκλήρωτη. 
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Επιλογή ερωτικών δρωμένων σε σπείρα 
 
Ένα κορίτσι 17 χρόνων πιάνει το χέρι του αγοριού της. Τη σταματά μια αντί-

παλη κοπέλλα. «Έχεις πάρει το χάπι;» λέει η Β΄στην Α΄. «Όχι», λέει η Α΄ στη 

Β΄. «Τότε προηγήσου», της λέει εκείνη. 

 

Δύο νεαροί κρατούν μαχαίρια. Χαράζουν τα μπράτσα τους αντικριστά. Δύο κο-

ρίτσια κοιτούν με λοξή γκριμάτσα υπεροψίας. Εκείνος που νικιέται σταματώ-

ντας πρώτος το χαράκωμα, γελάει και γδύνεται. 

 

Ένα παιδί λέει κάτι. Κανείς δεν το ακούει. Ξαναλέει κάτι. Όλοι θυμώνουν και 

το βρίζουν. Κερδίζει την πιο ωραία κοπέλλα και ο καλύτερος φίλος του το 

φιλά. 

 

Μερικά αγόρια και κορίτσια, οι τρεις αδελφές του Αρίστου κι οι δυο ξάδελφοι 

του Λε, φιλιούνται με γλύκα κατά εναλλασσόμενα ζεύγη και καθ’ ομάδες 

εναλλάξ. Κουτσομπολεύουν τους μεγαλύτερους, μάλιστα τους αγαπημένους 

τους, που κάνουν έρωτα, κοροϊδεύουν ή εκθειάζουν λεπτομερώς τα κορμιά 

και τις επιδοσεις τους. Φχαριστιούνται που βλέπουν ό,τι βλέπουν. Είναι όλα 

αυτά τα παιδιά παρθένα, μέχρι το φιλί και το λίγο χάδι. Μετά παίρνουν τα 

κινητά τους και παίζουν ένα χαζό παιχνίδι γελώντας και αδιαφορώντας για 

τα πάντα. 

 

Ένας νεαρός κάνει έρωτα με μια κοπέλλα. Περνούν καλά. Μετά έρχεται ο 

αδελφός της κοπελλιάς και του ζητά επιθετικά τον λόγο. Ο νερός του τον 

δίνει και τότε οι δυο τους τα βρίσκουν, σφίγγουν τα χέρια σαν άντρες και 

την πέφτουν σε μερικά κορίτσια επιτυχώς, ενώ η μικρή μένει μόνη της έξω 

φρενών, αλλά τουλάχιστον, επιτέλους, δεν είναι πια παρθένα. 

 

Ο Βαγγέλης με μια κοπέλλα σε ερωτική περίπτυξη. Ο υπαρχηγός του, φιλά 

το χέρι της κοπέλλας. Μετά, ο Βαγγέλης φιλά τον υπαρχηγό του σταυρωτά και 

τον παραδίνει στην κοπέλλα, που έχει εντυπωσιαστεί από την κουκλίστικη 

ομορφιά του. Ο Βαγγέλης ύστερα βοηθάει με το σώμα του αποτελεσματικά 

το ζευγάρι στον έρωτα. 

 

Τέσσερις κοπέλλες χορεύουν αγαλιασμένες από τους ώμους έναν κυκλικό 

χορό που μοιάζει με φιλιατρό πηγαδιού. Σπρώχνουν μακριά τα αγόρια τους, 

που προσπαθούν να συμμετάσχουν. Μετά, ξαπλώνουν στις υψηλότερες κερ-

κίδες και δεν κάνουν τίποτα. Τα αγόρια τους τις κοιτούν με απέλπισία ώσπου 

εντέλει πίνουν δυο μπουκάλες βότκα ρώσικη τραγουδώντας ανάκατα μπλουζ 

και ρεμπέτικα του καημού. 
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Ο Λε σηκώνεται και μας παρατά. Βαδίζει σαν υπνοβάτης γυμνός στο τερέν και 

στις κερκίδες. Κορίτσια και αγόρια που κάνουν έρωτα, τρωγοπίνουν, τρα-

γουδάνε ή συζητούν, τον καλούν, του λένε όμορφα ή ζωώδη λόγια, τον χαϊδεύ-

ουν σε διάφορα μέρη του  κορμιού του, τον φιλάνε, μερικά τον χτυπούν παιχνι-

διάρικα. Ο Λε υποκύπτει σε κάθε άτομο αγόρι ή κορίτσι ολοκληρωτικά, σε 

κάθε ομάδα, τα χέρια του, το σώμα του, το πρόσωπό του είναι σε ετοιμότητα 

να ευχαριστήσουν τους πάντες και στο καλό και στο κακό. Ο Αρίστος πάει, 

διώχνει τους θαυμαστές και τις θαυμάστριες του Λε, τον πιάνει από το χέρι 

και μας τον φέρνει πίσω. Στο χέρι του Αρίστου ο Λε είναι σεμνός, ντροπαλός, 

έχει το βλέμμα χαμηλά και τη φράτζα πεσμένη μπρος στο πρόσωπό του. Όταν 

φτάνει σε μας, σπρώχνει τους τρεις μας και μένει μόνος σταυροπόδι στο κέντρο 

του τριγώνου μας. 

 

Ένας μεγάλος ασπρόμαυρος γάτος έρχεται από κάπου με μαγκιά, λικνιστός και 

βαρύς σαν γάτος που είναι, και κάθεται απέναντι σε μας, στην Ερευνήτρια 

και τους αγαπημένους της. Χασμουριέται, γλείφει το ποδάρι του και χτενίζει 

με αυτό τα μουστάκια του. Η μυρωδιά μας, οι φερομόνες μας καθώς κάνουμε 

έρωτα τον τρελαίνουν, γι’ αυτό δεν ξαπλώνει, δεν κοιμάται, μα στέκει μετά 

τον καλλωπισμό του και μας κοιτάζει με λαμπρά μάτια ζαφείρια. 

 

Κι έτσι όσοι κάναμε έρωτα κι όσοι όχι, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ γυμνα-

στήριο, κοιμηθήκαμε βαθιά. Γιατί ο έρωτας, η αρμονία και η ομορφιά σε κά-

νουν να κοιμάσαι καλά και βαθιά. 
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Πανηγύρι της άνοιξης 
 

 

Ήταν ο ήλιος δύο οργιές 
 

Ήταν ο ήλιος δύο οργιές κι εμείς κοιμόμασταν, όταν ήρθε η κυρά, πήρε το 

μικρόφωνο και μας αφύπνισε βίαια: 

«Παιδιά μου», είπε, «καλημερούδια. Έρχονται οι ΜΑΤατζήδες κατά εκατο-

ντάδες με κλούβες. Υποστηριζόμενοι από ευρωπαϊκές μπατσοδυνάμεις. Ο-

πότε, αποφασίστε τι θα κάνετε. Εμείς, όλη η πόλη και τα χωριά βουνού και 

κάμπου, είμαστε στα χέρια σας». 

Σηκώθηκε από το πλάι μας ο Άρης, πήρε το μικρόφωνο και είπε ήρεμα: 

«Πηγαίνεται αμέσως όλοι όσοι είστε πάνω από 17, αγόρια και κορίτσια να 

πάρετε όπλα, και μετά ελάτε εδώ. Σε ένα δεκάλεπτο το πολύ. Μην καθίσετε 

ν’ αλλάξετε ρούχα, δεν προλαβαίνουμε. Θα παραταχτούμε στην είσοδο της 

γης μας, μετά τη στροφή της Γκούρας». 

Φύγαμε όλοι τρέχοντας. Λέω του Λε: 

«Θα φέρεις το τουφέκι; Το σούπερ ποζέ του μπαμπά σου με τις χρυσές 

σκανδάλες;» 

«Δεν χρειάζομαι τουφέκι», μου λέει. 

Η Γκούρα, που σημαίνει «βράχος» στα Αρβανίτικα, είναι μια κυκλώπεια 

μονόπετρα έξω από την πόλη, στην κατηφοριά του δρόμου προς την πεδιάδα 

και το λιμάνι. Εκεί βρεθήκαμε όλοι, τα αγόρια με τα γυναικεία και τα κορί-

τσια με τα ανδρικά κοστούμια — ο Αρίστος μάς είχε παρατάξει αραιά σε δυο 

στίχους έτσι ώστε οι πίσω να έχουν άνετη πρόσβαση πυρός προς τα εμπρός. 

Είχαμε τρέξει υπάκουα, πειθαρχημένα, με ό,τι όπλο ύπηρχε στο σπιτικό 

καθενός, κυρίως κυνηγετικά δίκαννα και επαναληπτικές καραμπίνες, μα και 

κάμποσοι με αυτόματα, καλάσνικοφ και πιστόλια, διότι ήμασταν ανέκαθεν 

οπλοχαρής τόπος, κι υπήρχαν τέτοια πράγματα σε πολλές φαμίλιες, κι όλος 

ο κόσμος μάθαινε τα όπλα από μικρούληδες. Αυτούς με τα καλάσνικοφ τους 

είχε βάλει μπροστά και στις άκρες. Ο ίδιος ο Αρίστος είχε στον ώμο την εξα-

φύσεκη καραμπίνα του παππού του και στεκόταν πάνω στον δρόμο, στη 

μέση όλης της παράταξης, έχοντας ακριβώς πίσω του στη σειρά τον Λε, τον 

Βαγγέλη και την Ερευνήτρια. 

Ο Λε είχε στη ζώνη του μόνο όπλο το σπαθί που κέρδισε ως λάφυρο ο 

προπάππους του το ’40 από τους Ιταλούς, εκείνο που χαρίστηκε από τον 

παππού του στον παππού του Αρίστου, και που κατόπιν μ’ αυτό ο παππούς 

του Αρίστου αποκεφάλισε τον αδερφοποιτό του. 

Αριστερά, είχαν έρθει και παραταχτεί μαζικά αυτοβούλως οι γερόντισσες 

και οι γέροι του τόπου, όλοι στα κατάμαυρα σαν προεστοί που ήταν, οι άνω 
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των 80 χρόνω ως εκατό-τόσο, με μπροστά κύμα μελανιού τις γριές. Ο Αρί-

στος είχε μάταια προσπαθήσει να τους διώξει, σε όλα τον υπακούαμε όλοι, 

μα τα γερόντια σε τούτο δεν σήκωναν κουβέντα. 

«Άμαχοι!;» τσίριξε η γιαγιά Γιούλια σε σχετική, ατυχή αποστροφή του 

Αρίστου. «Εσείς είσαστε άμαχοι! Εμείς όλοι έχουμε πολεμήσει. Στα ’40-’41, 

Κατοχή, Εμφύλιος και ως τη Δικτατορία, από δώθες ο καθένας χωρισμένοι κι 

από κείθες. Ε, ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε κι ενωμένοι. Άκου άμαχοι!» 

Όλα τα γερόντια κρατούσαν ό,τι μπορούσε ο καθείς, οι πιο πολλοί όπλα, 

μερικοί αγροτικά εργαλεία, σφυριά, τις γκλίτσες τους και τα μπαστουνάκια 

τους, και μερικοί δυσβάδιστοι δεν είχαν άλλο από τα αλουμινένια πι τους, 

και δυο-τρεις ήταν πάνω στα αναπηρικά καροτσάκια τους κρατώντας υποπο-

λυβόλα. Είχαν καπετάνισσά τους τη γιαγιά Γιούλια, που δεν μπορούσε να 

κάτσει σε μια μεριά και διέτρεχε ολοένα το μέτωπο των γεροντισσών και των 

γερόντων δίνοντάς τους ποιος ξέρει τι οδηγίες, καλώντας τον καθένα και την 

καθεμιά με τ’ όνομά τους. 

Στο κοκκινόχωμα ανάμεσα στις κακοτράχαλες πέτρες άνθιζαν σε μπουκέ-

τα γαλακτώδη κρινάκια, γαλατσίδες, σκιαδιοφόρα, ιώδεις υάκινθοι και πολύ-

χρωμες ορχιδέες. Δεξιά είχαν παραταχτεί οι ξένοι μας, μαζί με τον γιατρό που 

φορούσε πάντα τις χειροπέδες του, την κυρά, τη μάνα του Αρίστου, δίχως 

καθόλου όπλα. Αυτοί, ως παλιοί αντιεξουσιαστές, δεν διέθεταν αρχηγό, μα 

είχαν καταφέρει για λόγους στρατηγικής τακτικής να σπρώξουν μπροστά τον 

οξφορδιανό φιλόσοφο, τον κ. Τζον, που ολοένα διαμαρτύρονταν για την αρ-

χηγική θέση λέγοντάς τους με θέρμη αντιρρητικά λόγια, μα υπάκουε εντού-

τοις στην ομοφωνία της συνέλευσης. 

Άκρα δεξιά ήρθαν καθυστερημένοι τρέχοντας και λαχανιαζοντας ο αστυ-

νόμος με τους άνδρες και τα δύο κορίτσια του, όλοι εν στολή, και παρατά-

χτηκαν. Ο αστυνόμος είχε συγκεντρώσει τους μπάτσους του Αστυνομικού 

Τμήματος και τους είχε πει: 

«Εδώ έχουμε τους ανθρώπους που πρέπει να φυλάξουμε τα δίκαιά τους 

και δίκαιά μας, κι από την άλλη μεριά θα μας έρθουν οι συνάδελφοι που 

υπηρετούν συμφέροντα των εχθρών της πατρίδας της Ψυχής μας και της 

ελληνικής Ιστορίας. Τα ξέρετε καλά αυτά. Όσοι θέλετε να μείνετε μαζί μου, 

πηγαίνετε γρήγορα να φορέσετε τις στολές σας και να φέρετε τα όπλα σας. 

Οι υπόλοιποι πάρετε τις οικογένειές σας όσοι έχετε και φύγετε αμέσως από 

την πόλη. Όλων τις αποφάσεις θα τις τιμήσω». 

Έφυγε μόνο το ένα τρίτο του προσωπικού του Αστυνομικού Τμήματος. 

Σεμνοπερήφανος για τούτο, ο κ. Αποστόλης ηγήθηκε των άλλων με δίπλα 

του τη νεαρή αστυφύλακα από το Ζεφύρι. 

Στην ανηφόρα, δυο-τρια χιλιόμετρα μακριά, στο έβγα του οικισμού, είχαν 

συγκεντρωθεί και κοίταζαν όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι της μικρής μας πόλης 

και των χωριών, άνδρες και γυναίκες, όσοι ήταν από περίπου 30 χρονών 

μεχρι 80, και φαίνονταν από δω σαν μυρμήγκια. Και στην Γκούρα, στην κορφή 
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του βράχου, μα επίσης κι αλλού σε στρατηγικά σημεία, είχε στήσει φυσικά η 

Ερευνήτρια τις κάμερές της, τα δικά της όπλα, διότι κατά τα άλλα ήταν άοπλη. 

Έτσι περιμέναμε κοιτάζοντας τη φάλαγγα με τις κλούβες να ανηφορίζει 

στον φιδωτό δρόμο από την πεδιάδα, τα περιπολικά, τα βαρέα των Ευρω-

παίων και τις μηχανές των Δελτάδων. Κι όταν έφτασαν όλοι αυτοί μπροστά 

μας, στάθηκαν αναγκαστικά εφόσον τους είχαμε κλείσει τον δρόμο, κατέβη-

καν και παρατάχτηκαν με τις ασπίδες και τα λοιπά τους συμπράγκαλα σε 

ικανή απόσταση μπρος μας. Κρατικοί λειτουργοί πιο πίσω, υπουργοί, βου-

λευτές όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, η σάρα, η μάρα και το κακό 

συναπάντημα, και μπροστά οι μπάτσοι, και οι ξουρισμένοι στους σβέρκους 

επίλεκτοι των Ειδικών Δυνάμεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ πίσω, σε 

απόσταση ασφαλείας τα κανάλια, ντόπια και πάμπολλα διεθνή από κάθε 

γωνιά του κόσμου, οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι. — Φυσικά οι φακοί ζου-

μάριζαν εξαιρέτως και λυσσωδώς στη διάσημη ηθοποιό από το Χόλιγουντ, 

που έστεκε αρειμάνια χαμογελώντας και ποζάροντας. 

Μας κοίταζαν όλοι τούτοι σαν απόπληκτοι έτσι οπλισμένους, τα αγόρια με 

τα γυναικεία ρούχα και τα κορίτσια με τα ανδρικά κοστούμια, τα γερόντια 

στα μαύρα, τους διάσημους διεθνιστές διανοούμενους και τους πάνοπλους μπά-

τσους μας. 

Κάθε καπετάνιος από τους δικούς μας είχε δίπλα του ένα αγόρι ή κορίτσι 

με μια ντουντούκα, ο Αρίστος τον υπαρχηγούλη τού Βαγγέλη, και πήρε ο Α-

ρίστος την ντουντούκα και είπε με τη βαριά φωνή του: 

«Καλώς ήρθατε. Η πόλη αποφάσισε να σας δεχτεί εδώ. Θα σας φέρει με-

ζέδες και πιοτά να σας κεράσουμε. Μα αν κάνετε ένα βήμα μπρος, όλοι εμείς 

με κοινή απόφαση του δήμου θα σας χτυπήσουμε. Οι Έλληνες ας το σκεφτεί-

τε, και οι ξένοι να ξέρετε ότι δεν θα διστάσουμε να πυροβολήσουμε». 

Κι ο αστυνόμος, αφού διέταξε τους άνδρες και τα κορίτσια του να τεθούν 

σε επιφυλακή πυρός, είπε στην ντουντούκα του: 

«Συνάδελφοι. Είμαστε εδώ για να υπερασπίσουμε τον ελληνικό λαό και 

την ιστορική νομιμότητα. Κι εσείς το ίδιο. Γι’ αυτό διώξετε τους ξένους και 

τους γραβατάκηδες και ελάτε να συζητήσουμε». 

Πάγωσαν. Ένας αρμόδιος υπουργός κάτι άρχισε να λέει από το μεγάφωνο 

μιας κλούβας, μα η ΕΠΟΝίτισσα γιαγιά τον διέκοψε με την ντουντούκα, κρα-

δαίνοντας ένα πιστόλι Colt εξάσφαιρο με μύλο, που της είχε μείνει κρυμμένο 

από το αντάρτικο. 

«Ωρέ!» φώναξε. «Εμείς οι γριές και οι γέροι κάποτε ήμασταν νιες και νιοι. 

Υπομείναμε από τη δεκαετία του ’30 τα πάντα. Κοντεύουν εκατό χρόνια που 

μας τυραγνάτε. Τώρα, θα πάμε μπρος από τα ’γγόνια και τα δισέγγονά μας. 

Θα σκοτώσουμε και θα σκοτωθούμε πριν δούμε να τους αγγίζετε έστω και μια 

τρίχα. Αλλά μάθετε ότι είμαστε γερά κόκκαλα. Κι εγώ η ίδια έχω ξεπαστρέ-

ψει στην Κατοχή με τούτο το πιστόλι δύο Γερμανούς Ες-Ες κι έναν δωσίλογο». 

Κι ενώ ο Άρης διαμαρτυρόταν μάταια, κούτσα-κούτσα τα γερόντια με τα 

μπαστουνάκια, τα καροτσάκια και τα πι τους πολλά, μα τα περισσότερα ευ-
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θυτενή και πιλαλώντας με γεροντική βία σαν κατσαρίδες, βγήκαν και στα-

θηκαν μπρος από μας τα παιδιά. Παρατήρησα ότι η γιαγιά-καπετάνισσα τους 

παρέταξε πολύ μπρος μας, χαμηλά στην κατηφόρα, ακουμπητά στις ασπίδες 

των ΕΚΑΜ, προφανώς για να μην εμποδιστούν οι ενέργειές μας αλλά για να 

μπλοκάρουν τους εχθρούς μας αν θα επιτίθονταν. 

Τότε ο κύριος Τζον έκανε φου-φου στην ντουντούκα του και προσφώνησε 

τα πλήθη των ένστολων απέναντι με λόγια ελληνικά, μολονότι οξφορδιανά στον 

αχό, και είπε: 

«Βλέπω ότι εδώ φυτρώνουν πολλά μάραθα. Μου φαίνεται ότι είμαστε σαν 

στη μάχη του Μαραθώνα, με τις πτέρυγες του αθηναϊκού στρατού παρατα-

γμένες και απέναντι τους εισβολείς Πέρσες. Τι αξίζει να ζει κανείς δίχως ε-

λευθερία; Έλληνες, μη χτυπήσετε τ’ αδέρφια σας για χάρη εκείνων που επι-

ζητούν τη γενοκτονία του λαού σας και όλων των λαών. Γιατί η νίκη αυτών 

των παιδιών και των γερόντων σήμερα, θα είναι νίκη όλων των ελεύθερων 

ανθρώπων του πλανήτη. Σας κοιτά η Ιστορία και θα σας βάλει για όλη την 

αιωνιότητα δίπλα στον Εφιάλτη και τους προδότες κάθε εποχής και κάθε 

έθνους. Όσο για σας, δολοφόνοι του λαού με τα κοστούμια σας, δεν αξίζετε 

ούτε τον ήλιο ούτε το σκοτάδι. Κι εγώ ο ίδιος θα γευτώ από το αίμα σας, 

πριν φύγω για τ’ ασφοδελό λιβάδι». 

«Εκφραστικότατος, Τζον, μπράβο! Αλλά έπρεπε να τα πεις πιο απλά», πέ-

ταξε το λογάκι της η ηθοποιός από το Χόλιγουντ. 

«Μα, επιτέλους, Εγγλέζος είμαι, δεν μπορώ να τα πω απλά!» δικαιολογή-

θηκε ο κύριος Τζον. 

Στο μεταξύ, ο Αρίστος ψιθύρισε στον Βαγγέλη μια διαταγή, κι εκείνος διέ-

τρεξε τη φάλαγγα των νέων, που υπακούοντας χωρίστηκαν αμέσως σε δύο 

πτέρυγες, κινούμενες δεξιά κι αριστερά στην ανηφόρα πάνω από τη μαύρη 

μάζα των παππουδογιαγιάδων, έτσι ώστε τα όπλα τους να έχουν κατ’ ευθείαν 

πρόσβαση στους εισβολείς. Κι ο ίδιος κατεβάζοντας από τον ώμο την καρα-

μπίνα, μαζί του κι εμείς, η Ερευνήτρια με τον Λε, τον Βαγγέλη και τον υπαρ-

χηγό του, μετακινηθήκαμε στην άκρη της δεξιάς πτέρυγας των νεαρών, 

καταμπροστά στους αντίπαλους. 

Ήταν ακόμα ανοιχτή η ντουντούκα του κυρίου Τζον, κι ακούστηκε από 

δίπλα του μες στη βουβαμάρα κατακάθαρα η φωνή της κυράς να λέει: 

«Πόσα λουλούδια πατούμε! Ουφ! Με πλαντάζει η ευωδιά». 

Κι απάντησε η φωνή του σιδηροδέσμιου γιατρού, σε κάπως κοσμικό τόνο: 

«Αγάπη μου, είναι ένα πανηγύρι της άνοιξης. Βρίσκονται εδώ όλοι οι αγα-

πημένοι μας και όλοι οι εχθροί μας. Τι άλλο να ζητήσουμε;» 

Τότε απάστραψε και βρόντησε το αστροπελέκι πίσω στις βουνοκορφές 

μας όπου στροβιλίζονταν σύννεφα. Φάνηκε διωγμένος από τον αχό ένας αετός, 

έκανε κύκλο και ισοζυγιάστηκε ψηλά πάνω από την παράταξή μας, στον ου-

ρανό που εδώ ήταν καταγάλανος. Με αγκάλιασε από τους ώμους ο Λε, το 

χώμα, το νερό, ο αέρας και η φωτιά της ζωής μου, τον αγκάλιασα σφιχτά κι 

εγώ και είχαμε τα μάτια άγρυπνα.— 
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