
ΤΕΟΣ ΡΟΜΒΟΣ

“ΚΡΥΦΑ ΤΑΞΙΔΙΑ”



Στο Βαγγέλη Μανιάτη που βάδισε τον ύστατο δρόμο…



H ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

Εδώ  και  χρόνια  γράφω  βιβλία.  Η  προετοιμασία  ενός  κειμένου  και  η 
παρουσίασή  του  μοιάζουν  λίγο  με  την  παράσταση  του  μάγου- 
ταχυδακτυλουργού.  Ο  συγγραφέας  θυμάται,  αυτοαναλύεται,  εφευρίσκει, 
παρουσιάζει,  αφηγείται,  αποκαλύπτει  και  αποκαλύπτεται.  Πετάει  στον 
αέρα  φραστικές  εικόνες,  σπινθηρίζοντα  λόγια,  ελευθερώνει  λέξεις 
μυρωδάτες,  εμφανίζει  δραματοποιημένες  καταστάσεις,  μιλάει  για  να 
μιλάει,  ανεμίζει  διαλόγους  πυρακτωμένους,  βγάζει  από  το  καπέλο  του 
πολύχρωμες φράσεις, εξιστορεί με λέξεις στολίδια. Έπεα πτερόεντα. Λόγια 
του αέρα. Scripta mannent. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. 
Ο άνθρωπος πεθαίνει αλλά η γλώσσα του δε σαπίζει…
Όσοι  γράφουν  γνωρίζουν  ότι  ερέθισμα  μπορεί  να  αποτελέσει  απλά  η 
σιωπή ή ο χρόνος που κυλάει αργά, το φευγαλέο γέλιο ενός παιδιού, ο ήχος 
του νερού, κάποια απροσδιόριστη μυρωδιά, η αντανάκλαση του ήλιου στην 
αντικρινή τζαμαρία, μια θολή μνήμη, απίστευτα πολλά πράγματα. Κάθε 
αίτιο  έχει  και  τη  δική  του  αποτύπωση.  Διαφορετικά  αποτυπώνεται  η 
εσώτερη αγωνία, αλλιώς ο ήχος και η εικόνα. 
Ο  συγγραφέας  υφαίνει  αργά  τον  ιστό  του.  Εφησυχάζει  και  κινητοποιεί. 
Σαγηνεύει, γοητεύει, μαγεύει. Συγκινεί και συμπαρασύρει. Τη μια στιγμή 
απευθύνεται στο γνωστικό και την άλλη στο συγκινησιακό. Ανιχνεύει τη 
σκοτεινή,  την  αθέατη  πλευρά  του  αναγνώστη,  εκείνη  που  περιέχει  την 
αθωότητα, την απλότητα, μαζί και την πολυπλοκότητα των αισθημάτων. 
Την περίπλοκη υπόσταση του κάθε ανθρώπου. Αγγίζει τον Απόλλωνα, την 
Αφροδίτη και το Διόνυσο που ενυπάρχουν στον καθένα μας. 
Κύρια  φροντίδα  του  συγγραφέα  είναι  η  αποπλάνηση.  Επιδιώκει  να 
πλανέψει  το  πνεύμα  του  αναγνώστη  και  να  εμφανίσει  τα  πράγματα 
αλλιώτικα απ’ ό,τι πράγματι είναι, ώστε να τον παρασύρει και να θεωρήσει 
τη φαινομενικότητα πραγματικότητα. Ο συγγραφέας είναι αήθης και δεν 
έχει  όρια.  Το  κείμενο  είναι  ο  σκοπός.  Μπορεί  να  γίνεται   κίβδηλος  και 
απατηλός,  να σκορπίζει υποσχέσεις και αναλήθειες μέχρι να πετύχει το 
στόχο του. 
Εμένα τον ίδιο το γράψιμο με βοηθά να σμιλέψω την ψυχή μου. Γράφοντας 
γίνομαι όλο και καλύτερος, εσωτερικά. Και αυτό με οδηγεί στην αρχική μου 



αναζήτηση,  που  είναι  η  εσώτερη  ανάγκη  μου  να  επικοινωνώ  με  τους 
άλλους ανθρώπους.
Καμιά φορά αισθάνομαι το γράψιμο σαν πράξη χαράς, άλλοτε πάλι σαν 
ένα  βάσανο.  Συχνά  ταλαιπωρούμαι  αφάνταστα,  ώσπου  να  βρεθώ  σε 
«κατάσταση  εγρήγορσης».  Μέσα  από  αυτή  την  προσπάθεια 
αυτοσυγκέντρωσης  και  εσωτερικής  αυτοπειθάρχησης  διεισδύω  όλο  και 
βαθύτερα  στον  εαυτό  μου,  ώσπου  φτάνω  στην  ψυχική  ταύτιση  με 
υπαρκτούς και ανύπαρκτους δαίμονες. Βυθίζομαι στα έγκατα της ύπαρξης. 
Με την ίδια ευκολία εισχωρώ στα μυαλά των άλλων. Γίνομαι μέρος τους. 
Γεύομαι την ευτυχία τους, νιώθω τη δυστυχία, αισθάνομαι τη μοναξιά και 
την απελπισία, αφουγκράζομαι την απόγνωση, συλλαμβάνω την οδύνη και 
το απόλυτο κενό του θανάτου.
Με  κυνηγούν  φαντάσματα  της  παιδικής  μου  ηλικίας,  μύχιοι  πόθοι  και 
ανεκπλήρωτες  επιθυμίες,  και  συχνά όλα αυτά εμφανίζονται  στα βιβλία 
μου.  Προσπαθώ  να  ανασυνθέσω την  προσωπική  μου  ιστορία  μέσα  από 
σπαράγματα και σκόρπιες μνήμες που με έχουν ανεξίτηλα χαράξει. Ήδη 
από την παιδική μου ηλικία κατέγραφα κρυφά τις εμπειρίες μου. Έστυβα 
ένα λεμόνι σε φλιτζάνι, βούταγα μέσα στο χυμό τον κοντυλοφόρο μου κι 
έγραφα. Σίγουρα όλη αυτή η σκοτεινή τάση να μη διαβαστούν τα κείμενά 
μου από άλλους εξυπηρετούσε κάποια ψυχική μου ανάγκη για μυστήριο, 
γρίφους και αινίγματα. Όταν στέγνωνε η αόρατη μελάνη δε διακρινόταν 
καθόλου το γραφτό και  εμφανιζόταν μόνο αν πλησίαζα το λευκό χαρτί 
στη φωτιά. 
Έμελλε να ξαναδώ αυτά τα κείμενα έπειτα από χρόνια, όταν ανακάλυψα 
το  λησμονημένο  μπλοκ  και  το  ακούμπησα  πάνω  στο  πρεβάζι  του 
παραθύρου κι ο αέρας ξεφύλλισε τις σελίδες και ο δυνατός ήλιος έκαψε το 
χαρτί  και τότε εμφανίστηκαν τα αόρατα γραφτά, οι ξεχασμένες  λέξεις, 
ολόκληρο το κείμενο. 
Έγραφα για τις συναντήσεις των γονιών μου με τους φίλους τους σε σπίτια 
σκοτεινά  με  κλεισμένα  πατζούρια  και  τραβηγμένες  τις  κουρτίνες. 
Μιλούσαν  ψιθυριστά  για  ταπεινώσεις  σε  μια  αθηναϊκή  παραλία,  τη 
Βάρκιζα. Συχνά, όταν οι φωνές ανέβαιναν, κάνανε με το δάχτυλο, σουτ! και 
λέγανε: «Πιο σιγά, κι οι τοίχοι έχουν αυτιά». Περιέγραφα τους τοίχους των 
σπιτιών  της  γειτονιάς  απ’  όπου  ξεφύτρωναν  τ’  αυτιά  του  κουρέα,  του 
φούρναρη, το περίπτερο ολόκληρο ήταν ένα πελώριο αυτί που μέσα  του 
καθόταν ο περιπτεράς. Στο διπλανό μας δρόμο έμενε ένας μικροσκοπικός 
άντρας που δεν είχε καθόλου αυτιά και πίστευα ότι  τα ’χε κρύψει μέσα 
στους τοίχους. Πολύ αργότερα έμαθα ότι του τα είχαν κόψει οι αντάρτες, 
γιατί συνεργαζόταν με το στρατό κατοχής.
Έγραφα για κάποιο γέρο και μου ήρθε αόριστα στο μυαλό η εικόνα ενός 
ισχνού  άντρα  με  αξούριστα  μούτρα,  που  φόραγε  στο  πάνω  μέρος  του 
κορμιού  μια  μάλλινη  φανέλα,  κάτω  φαρδιά  παντελόνια,  κι  έστεκε, 
γιγάντιος, μπροστά σε μια παλιά αποθήκη, κι εγώ, μικρούλης, τρέχω προς 



το μέρος του, εκείνος σκύβει και με αρπάζει στα χέρια του, με σηκώνει και  
με  πετάει  στον  αέρα·  είναι  καταμεσήμερο,  ο  ήλιος  καίει,  οι  ακτίνες  του 
πέφτουν κατακόρυφα, βλέπω στο έδαφος τη σκιά μου με τ’ ανοιχτά χέρια 
να ίπταται σαν μικρό αεροπλάνο· προσγειώνομαι στο ξύλινο πάτωμα ενός 
παλιού βαγονιού, ο ήλιος περνάει από τη σήτα του παραθύρου, οι ακτίνες 
του  γίνονται  φωτεινοί  αγωγοί  στα  στροφιλίσματα  των  τσιγάρων  που 
καίγονται, ολόγυρα στις καρέκλες και στο κρεβάτι καθισμένοι άντρες και 
γυναίκες  πίνουν  καφέ,  καπνίζουν,  κουβεντιάζουν,  κάποια  γυναίκα  στο 
τραπέζι διαβάζει το φλιτζάνι, εγώ μπουσουλάω στο πάτωμα και γλιστράω 
δίπλα σε λασπωμένα παπούτσια, σιγά σιγά βγαίνω έξω, στον ήλιο που με 
στραβώνει,  ακούω τα νερά να τρέχουν κι  ακολουθώ το μικρό ποταμάκι, 
γίνομαι ένα με τη γη για να περάσω κάτω από κλαδιά δέντρων, δίπλα στο 
τρεχούμενο νερό που οδηγεί σε μια λίμνη σκοτεινή, κρυμμένη  κάτω από τα 
γυρισμένα  κλαδιά  των  δέντρων  που  κατεβαίνουν  σχεδόν  μέχρι  την 
επιφάνεια  του  νερού,  στην  όχθη  ένα  κορίτσι,  η  Μουσέτ,  παίρνει 
κουτρουβάλες και φτάνει μέχρι κάτω στο νερό, πάνω στην επιφάνεια της 
λίμνης  πλέουνε  νούφαρα  με  πλατιά  πράσινα  φύλλα·  μια  κότα  περνάει 
κακαρίζοντας και την ακολουθώ, πανικοβάλλεται και τρέχει, τρέχω κι εγώ 
πίσω  της·  ακούω  από  το  ανοιχτό  παράθυρο  τη  φωνή  ενός  άντρα  να 
τραγουδάει περιπαικτικά στη γυναίκα που πηγαινοέρχεται στην κουζίνα: 
«δώσε μου την κούκλα σου, δώσ’ τη μου να παίξω και τα χρυσά της τα 
μαλλιά  εγώ θα της τα πλέξω…» κι η γυναίκα, ενώ μαζεύει τα πιάτα, του 
απαντάει: «δε στη δίνω, δεν μπορώ, θα μου τη χαλάσεις, το μικρό μου το 
μωρό εσύ θα μου το σπάσεις…» τη στιγμή που πιάνω την κότα σκοντάφτω 
και πέφτω με τα μούτρα, τα μάτια μου κλείνουνε, το σκοτάδι πλημμυρίζει 
κόκκινο του αίματος… ανοίγω τα μάτια μου μέσα σε ένα τσαντίρι, όπου για 
πρώτη φορά θα δω την  «Ομιλούσα Ασώματο Κεφαλή»·  μπροστά σ’  ένα 
στενόμακρο κιβώτιο  που κρύβεται  από ένα κόκκινο  βελούδινο  παραβάν 
στέκονται  όρθιοι  άνθρωποι  και  περιμένουν·  ένας  χοντρός  άντρας  με 
τιράντες  σπρώχνει  και  προσπερνάει  κι  αφού  ξεροβήχει,  λέει:   «Θα 
παρακαλέσω το ευγενές ακροατήριον, εάν υπάρχουν γυναίκες έγκυες καλό 
θα ήταν να εξέλθουν της σκηνής. Θα ιδείτε κάτι το απίστευτο που θα το 
θυμούστε  ακόμη  και  στα  έσχατα  γηρατειά  σας.  Θα  το  διηγούστε  στα 
εγγόνια και στα δισέγγονά σας και δε θα σας πιστεύουν. Θα ιδείτε τη σοφή 
ασώματο  κεφαλή!»  Αυτά  είπε  και  με  μια  απότομη  κίνηση  τράβηξε  το 
κορδόνι. Το κόκκινο βελούδινο κουρτινάκι άνοιξε. Έγινε πανδαιμόνιο, μια – 
δυο γυναίκες στριγκλίσανε. Μέσα σε γυάλινο κουβούκλιο και πάνω σε μια 
βάση που έμοιαζε με μεγάλη αυγουλιέρα ήταν τοποθετημένο το κεφάλι 
ενός  νέου  άντρα,  πίσω  του  υπήρχε  ένας  καθρέφτης  που  έδειχνε  το 
κουρεμένο κεφάλι από την πίσω πλευρά.
Ρώτησε με στόμφο ο χοντρός άντρας με τις τιράντες:
«Αγαπητή κεφαλή, πώς ονομάζεσαι;»
«Από πού είσαι;»



«Έχεις γονείς;»
«Φαντάρος έχεις πάει;»
«Πόσο μας κάνει 49 επί 34;»
«Για πες μας  στ’ αλήθεια πώς ευρέθης καταμεσής στο πέλαγος;»
«Πάρε τώρα ένα τσιγάρο να ξεχαρμανιάσεις…»
Ο άντρας με τις  τιράντες άνοιξε  το κουβούκλιο,  έβαλε ένα τσιγάρο στο 
στόμα της «ασωμάτου κεφαλής» και το άναψε.  Η «κεφαλή» ρούφηξε με 
μανία κι οι καπνοί που βγήκαν από τα ρουθούνια την τύλιξαν, η αυλαία 
έκλεισε και ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκρότημα.
Στα όρια του παιδικού κόσμου που διαβιούσα, υπήρχαν κάποιοι ξεχωριστοί 
άνθρωποι:  Ο Αρχηγός με τα μακριά κάτασπρα μαλλιά.  Στο νοικιασμένο 
δωμάτιο που ζούσε οι τοίχοι ήταν γεμάτοι με βιβλία, βιβλία στοιβαγμένα σε 
ντάνες, άπειρα βιβλία, σε μια γωνιά κρεμασμένο το σπαθί με το χρυσαφί 
θηκάρι, ενθύμιο από τον αξιωματικό αδελφό του που είχε πέσει στο πεδίο 
της μάχης. Ένας φιλόσοφος της εποχής, που περιερχόταν τις συνοικίες της 
πόλης και μιλούσε για τα προβλήματα των ανθρώπων, για τις πολιτικές 
εξελίξεις, για το μυστικισμό των αριθμών και τη μαγική αιτιότητά τους. 
Τον καλούσε συχνά στο σπίτι ο πατέρας μου και τρώγαμε μαζί. Κι εκεί, στο 
τραπέζι,  μιλούσε με μεγαλόπρεπες χειρονομίες για τα κρυφά μηνύματα 
που έβρισκε στις σελίδες των βιβλίων και για τα μυστικά σημεία. Μιλούσε 
με οίστρο και φιλοσοφούσε ακόμη και για τα πιο ταπεινά πράγματα. Οι 
γονείς  μου,  σε  μια  πράξη  υπέρτατης  τρυφερότητας,  του  πλένανε  τα 
πληγωμένα και ταλαιπωρημένα πόδια, του τα σκουπίζανε, και του κόβανε 
τα νύχια που γυρίζανε και πληγώνανε τη σάρκα. 
Ήταν κι ένας κοκαλιάρης άντρας όλο νεύρο, ο Τσαν Τσον Τσίμπλερ, που 
χοροπηδούσε  σαν  ακρίδα  και  κομμάτιαζε  τράπουλες,  στράβωνε 
μπετόβεργες χτυπώντας τες πάνω στα μπράτσα του, ξάπλωνε  καταγής 
και  του  ρίχνανε  στιλέτα  που  κάναν  γκελ  πάνω  στη  γυμνή  πληγωμένη 
κοιλιά  του.  Γύρναγε  το  καπέλο  του  και  ζήταγε  να  ρίξουν  μέσα  ό,τι 
προαιρούνταν «για τη φασουλάδα», ζητούσε από το κοινό του δρόμου να 
τον δέσουνε με αλυσίδες που τις κλειδώνανε τέλος με λουκέτα και κείνος 
αγωνιζόταν,  πάλευε,  σερνόταν στο έδαφος,  τιναζόταν κι  αρνιόταν κάθε 
βοήθεια  μέχρι  να  λυθεί.  Μαζί  με  τους  φίλους  της  παιδικής  ηλικίας  τον 
ακολουθούσαμε ύστερα που ανέβαινε στο λόφο των Νυμφών, το  «Βουνό» 
για τα παιδικά μας μάτια, και κατευθυνόταν στη «Μεγάλη Σπηλιά». Στην 
είσοδο τον περίμενε μια νταρντανογυναίκα, τον αγκάλιαζε και χάνονταν 
μαζί στα βάθη της σπηλιάς «για τη φασουλάδα». Ήταν ακόμη ένας άντρας 
με ταραγμένο μυαλό, ο ξακουστός Μπαμπάλαρος, που περισσότερο έτρεχε 
παρά  περπατούσε,   συνήθως  στην  άσφαλτο,  ανάμεσα  στα  κινούμενα 
αυτοκίνητα, με σηκωμένο το δεξί χέρι και τεντωμένο το μεσαίο δάχτυλο 
προς τα μπρος που το κούναγε μπροστά στο πρόσωπο σαν βεντάλια, ενώ 
μονολογούσε  ασταμάτητα:  «Μαλακοπούστη,  μαλακοπούστη,  σε  κόβω 
γερά, σε κόβω ισπανικά, σε κόβω γιαπωνέζικα…». Στο λεωφορείο, όταν ο 



εισπράκτορας του ζητούσε εισιτήριο, ο Μπαμπάλαρος τον έβαζε στη θέση 
του: «Ελευθέρας, τρελός…». Και όταν κάποτε πέθανε η γυναίκα που του 
έδινε πότε πότε ένα πιάτο φαΐ,  πήγε και στάθηκε πάνω από το φέρετρό της 
και την κοίταζε για ώρα, σκοτεινιασμένος, ώσπου κάποια στιγμή της είπε: 
«Κωλόγρια, πας, έσπασες», και οι γριές φρικιάσανε. 
Παιδικά γραφτά, παιδικές μνήμες, παιδικοί ήρωες. Δεν ξέρω πόσο  έχουν 
συμβάλει όλα αυτά, σίγουρα όμως αυτή είναι η πρώτη ύλη κι από το υλικό 
αυτό είμαι πλασμένος. Ενηλικιώθηκα κι έγινα ένας άντρας της παραφοράς, 
πλημμυρισμένος  από  πάθη,  ενθουσιώδης,  παρορμητικός,  έτοιμος  να 
εκραγώ και να γίνω παρανάλωμα στις μνήμες και τις ψυχικές διαθέσεις 
μου,  στα  πάθη,  στις  ζήλιες  και  τα  μίση,  την  οργή   και  τα  αχαλίνωτα 
αισθήματά μου, κι όποτε ενθυμούμαι τα πρόσωπα αυτά τα σκέπτομαι με 
άπειρη τρυφερότητα…



ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Είχε πια νυχτώσει. Είχα σταθεί για έξι ώρες ορθός, στην αρχή του εθνικού 
δρόμου Παρίσι-Λίλλη, μπροστά σ’ ένα ατέλειωτο πηγαινέλα αυτοκινήτων. 
Στημένος στη νησίδα ασφαλείας, τσακισμένος από το κρύο και την αϋπνία, 
βρόμαγα ολόκληρος καυσαέριο. Πάνω από το κεφάλι μου μια αερογέφυρα, 
μπροστά  ο  πλατύς  δρόμος,  παντού  χιλιάδες  αυτοκίνητα  που  κινούνταν 
αργά.  Μέσα  σκιές  ανθρώπων  που  μίλαγαν,  χειρονομούσανε, 
αδιαφορούσαν.  Αυτοκίνητα  κάθε  είδους,  μεταλλικά,  πλαστικά, 
αστραφτερά, χτυπημένα, σκουριασμένα, φορτηγά με τέντες και καρότσες 
που χοροπηδάγανε στις λακκούβες του δρόμου, με ρύγχος, σατανικά, με 
εξόφθαλμα φανάρια, χαμηλόκωλα, ψηλόκωλα, κοντά και παχουλά, μακριά 
και λιγνά,  με χαλασμένες εξατμίσεις  που μου τριβελίζανε το μυαλό,  σε 
χρώματα ασημί, μπλε, κόκκινο, πράσινο, άσπρο, μουσταρδί, μαύρο, σκατί, 
μελιτζανί, αυγουλί, χλωμό πορτοκαλί.
Σκατομαμούνες  που  τρέχανε  προς  όλες  τις  κατευθύνσεις  και 
στριφογύριζαν γύρω από το θολωμένο και παγωμένο μυαλό μου.
Στραβοτιμονιές, κορναρίσματα, οι φανοί που με σημαδεύανε, εξατμίσεις, 
σπιναρίσματα,  μαρσαρίσματα,  φρένα,  βλαστήμιες,  παγωμένος  αέρας,  κι 
εγώ,  με  το  δάχτυλο  που  'χε  πάθει  αγκύλωση,  δεν  περίμενα  πια  να 
σταματήσει  και  να  με  πάρει  κάποιο  απ'  όλα  αυτά  τα  σιχαμερά 
μηχανήματα. Δεν είχα ούτε το κουράγιο να φύγω, ξαναδιάβαζα πάνω στην 
τσιμεντένια  κολόνα  που υποβάσταζε  την  αερογέφυρα τις  απελπισμένες 
κραυγές αυτών που 'χανε στηθεί εκεί πριν από μένα και είχανε ζήσει την 
ίδια φρίκη που ζούσα κι εγώ αυτές τις ώρες.
  Δώδεκα η ώρα κι από τις έξι το πρωί στημένες εδώ...
  Bαρεθήκαμε το οτοστόπ
  Καταραμένο μέρος/ Ζοέλ και Συλβί"
  Μ' ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΟΤΟΣΤΟΠ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΕΔΩ 
  ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΠΙΑ ΤΟΣΕΣ ΩΡΕΣ/ ΖΑΝ
  ΟΔΗΓΟΙ, ΝΑ ΠΑΤΕ ΝΑ ΓΑΜΗΘΕΙΤΕ!!!  Χούλιο
  ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΥΜΕ/ ΤΖΟ+ΜΑΙΡΗ
Δεν άντεχα άλλο την ορθοστασία. Προχώρησα παραπέρα και σωριάστηκα 
σ' ένα παγκάκι που βρέθηκε μπροστά μου, ίσα ίσα για να ξεκουράσω λίγο 
τα  πρησμένα  μου  πόδια.  Πιο  πέρα  ήταν  ένα  βενζινάδικο-καφενείο  που 



σταμάταγαν φορτηγά.  Δυο  άντρες  πέρναγαν εκείνη τη στιγμή μπροστά 
μου, σταμάτησαν και με κοίταξαν καλά καλά και κάτι είπαν μεταξύ τους.
"Φίλε, είσαι Έλληνας", πέταξε ο ένας.
"Ναι", είπα γω.
"Πέρσι το χειμώνα σύχναζες στην Παραλία της λεωφόρου Αλεξάνδρας."
"Σωστά".
"Άστα αδερφέ, πεθαίνουμε. Πεθαίνουμε σου λέω...", κάθισε δίπλα μου στο 
παγκάκι.
"...έχουμε να φάμε εδώ και τέσσερις μέρες, τότε που στρίμωξα μια γριά στο 
μετρό και της άρπαξα την τσάντα, γκαντεμιά φριχτή, ούτε πέντε φράγκα 
δεν είχε πάνω της...".
Έκρηξη πείνας και εξαθλίωσης, ξέχασα τα δικά μου προβλήματα, τα λίγα 
μου λεφτά και τις έξι ώρες που περίμενα για να ξεκολλήσω από κει χάμω.
"...της  τράβαγα,  που  λες,  την  τσάντα  κι  εκείνη  πού  να  την  αφήσει", 
συνέχισε εκείνος ορμητικά κι  ενώ έπεφτε δίπλα μου στο παγκάκι.  "Είχε 
αρπαχτεί η κωλόγρια από την τσάντα λες κι ήτανε η ίδια της η ζωή, της 
κοπάνισα που λες, μια με τ' αριστερό και μια με το γόνατο και πάρ’ την 
κάτω με τα μούτρα, την πάτησα τότε κι έκανε κράαακ σαν κατσαρίδα...".
"Άραξε", είπα, "μ' ανακατεύεις".
"Καλά, εσύ μπορείς κι ανακατεύεσαι, γιατί έχεις ακόμη στομάχι κι άντερα, 
για ρώτα κι  εμάς, δεν ξέρουμε πια κατά πού πέφτει αυτός ο σάκος που 
κάποτε τ' άλεθε όλα, όλα σου λέω φιλάρα, ακούς;"
"Λοιπόν, ας μοιραστούμε τους καφέδες και τα σάντουιτς, ρε παιδιά",  και 
τους έδειξα το καφενείο των φορτηγατζήδων.
"Μέσα", είπε ο τύπος και προχωρήσαμε όλοι προς τα κει.
"Διπλούς καφέδες και από ένα σάντουιτς ζαμπόν τυρί για κάθε κεφάλι", 
είπα  στον  καφετζή.  Καθίσαμε  σ'  ένα  τραπεζάκι  και  κοιταχτήκαμε 
περιμένοντας. Κι οι δυο ήταν πολύ ελαφρά ντυμένοι για το κρύο που έκανε 
τέτοιο καιρό στην κεντρική Ευρώπη κι ούτε αποσκευές κουβαλάγανε μαζί 
τους.  Ήτανε  κι  οι  δυό  τους  γύρω  στα  τριανταπέντε  και  ο  ένας,  με  το 
οστεώδες πρόσωπο και τα αραιά μαλλιά που δεν είχε πει κουβέντα ακόμη, 
τουρτούριζε διαρκώς. Έβγαλε τα μυωπικά γυαλιά του και τα σκούπισε από 
την άχνη που τα θάμπωνε στη ζεστή ατμόσφαιρα του καφενείου με την 
άκρη  ενός  κόκκινου  κασκόλ.  Φόραγε  ένα  στενό  και  κοντό  σακάκι  με 
μεγάλα καρό και παντελόνι τζιν κολλητό, αξύριστος εδώ και μερικές μέρες, 
κοκαλιάρης  και  χλωμός,  με  ζάρες  στο  αγριεμένο  του  πρόσωπο, 
παραμορφωμένο  από  τις  κακουχίες.  Ο  άλλος  ήτανε  ξανθωπός, 
γεροδεμένος,  με  φαρδιές  πλάτες  και  πρόσωπο  μικρού  παιδιού,  έβλεπες 
όμως καθαρά ότι ήτανε έτοιμος για φόνο.
Οι καφέδες ήρθανε αχνιστοί μαζί με τα σάντουιτς, αρπάξαμε από ένα και 
για λίγη ώρα μασουλάγαμε χωρίς να βγάζουμε μιλιά. Μετά από λίγο αυτός 
με το παιδικό πρόσωπο, μπουκωμένος ακόμη, είπε:



"Ξέρεις,  αδερφέ,  έχουμε  πάθει  χοντρή  ζημιά".  Άφησε  το  σάντουιτς  στο 
τραπέζι, ρούφηξε στα πεταχτά μια γουλιά καφέ και μετά έβγαλε από την 
τσέπη του το διαβατήριο και μου το κούνησε κάτω από τη μύτη. "Να, κοίτα 
εδώ",  ξεφύλλισε  τις  σελίδες.  "Βλέπεις,  στην  Ολλανδία  μου  έχουνε 
απαγορεύσει την είσοδο. Η Αγγλία έχει πεθάνει για μας, καθότι μας έχει 
γράψει  στη μαύρη λίστα το  ιμιγκρέισιον  στο Ντόβερ.  Γερμανία;  Βλέπεις 
εδώ; Μαύρος σταυρός με κόκκινη μπορντούρα και πριν μερικές μέρες μας 
απαγόρευσαν και στην Ελβετία την είσοδο. Στην Ιταλία, όπως ερχόμασταν 
από Ελλάδα, πλάκωσα στις μάπες έναν καραμπινιέρο γιατί μου 'λεγε ότι 
βρομάνε οι κάλτσες μου, κι ούτε ν' ακούσουνε πια για μας. Μας το 'πανε, 
την Ιταλία ξεχάστε την, και θέλουμε αδερφέ να γυρίσουμε στην πατρίδα, 
εδώ κι ένα μήνα, και δεν μπορούμε".
"Και  καλά,  πώς  τη  βγάζατε,  ρε  παιδιά,  τόσο  καιρό,  πού  κοιμόσαστε;" 
ρώτησα γω.
Χαμένοι μέσα στην περιπέτεια και στ' όνειρο που τους οδήγησε μέχρι εδώ, 
κοιμόντουσαν λέει στις γέφυρες, στα άσυλα, ταξιδευτές της νύχτας, και οι 
κουβέντες  τους  χαμηλόφωνες,  τσακωμοί,  κάποιος  έβγαλε  μαχαίρι, 
εμπορικές πράξεις που κλείνονταν με λίγα μετρητά, ερωτικές νύχτες που 
αρχίζανε με ένα κλείσιμο του ματιού, πουτάνες, αδερφές, κωλομπαράδες, 
πρεζάκια,  καμάκια,  πεινασμένοι  για  έρωτα  μέχρι  θανάτου,  άνθρωποι 
έτοιμοι  να  πουλήσουνε  και  την  ψυχή  τους,  περιπλανιόντουσαν  στους 
γαλλικούς  δρόμους,  φτάσανε  μέχρι  τα  νότια  και  πατήσανε  σταφύλια... 
Κωμικοτραγικές σκιές, αγωνία στις κουβέντες τους, τρόμος μπροστά στη 
μοίρα  και  το  πεπρωμένο  τους  που  έχει  χαρακτήρα  απρόβλεπτης 
τυχαιότητας,  τελείως  αφημένοι  στο  αδιείσδυτο  σκότος  της  μοίρας.  Είχα 
αφαιρεθεί  κοιτάζοντας  έξω  εικόνες  χωρίς  ομορφιά,  γδαρμένες  από  το 
χλωμό παγωμένο φως, τα στόματα που ανοιγοκλείνανε στέλνοντας καυτά 
κύματα αέρα που κρυσταλλιάζανε αμέσως μες στη γενική παγωμάρα του 
γκριμπέζ, με τις μαύρες ραβδώσεις, παρισινού τοπίου. Κτίρια γύρω, ψηλά, 
παλιά, μουντά, σκηνικό σε παράσταση που δόθηκε πολλές φορές κι από 
τότε  ξέμειναν τα σπετσάτα να τα ξεσκίζει  ο  αέρας,  να τα κατατρώει  ο 
ήλιος, να τα βουλιάζει η βροχή.
Ήπια την τελευταία γουλιά καφέ και  σηκώθηκα να φύγω.  Οι  τρεις μας 
χωρίσαμε με συγκίνηση. Ένιωθα ότι τους ήξερα καλά. Μεταξύ μας υπήρχε 
κάτι κοινό, μου φάνηκε μάλιστα ότι άφησα ένα κομμάτι από μένα τον ίδιο 
εκεί μαζί τους, όταν τους αποχαιρέτισα για να πάω στο σταθμό απ' όπου 
φεύγαν τα τρένα για το βορρά.   
  



Ο ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ

Από  φύση  μου  είμαι  οπαδός  της  διαρκούς  μετακίνησης.  Ξεκίνησα  το 
μεγάλο ταξίδι γιατί με συνάρπαζε η περιπέτεια. Στην πραγματικότητα δε 
με  ενδιέφεραν  καθόλου  οι  αυτοκινητάδες,   τα  ταξίδια  δηλαδή  με  το 
αυτοκίνητο σαν αυτοσκοπός, γιατί στην ουσία μισώ τα αυτοκίνητα και τον 
αλλοτριωτικό πολιτισμό τους. Όμως, τα χρόνια της πρώτης μου νιότης το 
οτοστόπ  ήταν  το  πιο  φτηνό  μέσο  για  να  ταξιδέψει  κανείς.  Όταν  είχα 
χρήματα χρησιμοποιούσα τρένο, πλοίο ή αεροπλάνο αλλά δε δίσταζα να 
χρησιμοποιώ και τα πόδια μου για να κάνω διαδρομές μεγάλες, ακόμη και 
για να διασχίσω χώρες ολόκληρες. Αντίθετα, το διασκέδαζα.
Από παιδί   δίψαγα για  περιπέτειες,  με  συνέπαιρνε  η  ιδέα να κάνω ένα 
μεγάλο  ταξίδι,  έτσι  άξαφνα,  χωρίς  προετοιμασία,  τελείως  παρορμητικά, 
φλογιζόμουνα από την αίσθηση της αλλαγής, να βρίσκομαι τη μια μέρα 
εδώ και την άλλη εκεί, ακολουθώντας τη διάθεση της στιγμής. Πολύ νωρίς 
μπαρκάρισα  σε  εμπορικά  καράβια,  διέσχισα  θάλασσες  και  ωκεανούς  κι 
έφτασα  στις  άκριες  του  κόσμου,  στα  πέρατα  της  γης.  Έζησα  κατά 
διαστήματα στην ασιατική  ήπειρο,  στην  Αφρική,  στην  Αμερική.  Πέρασα 
μέρες και μήνες μέσα σε φοβερή αθλιότητα και αφραγκία, συχνά βρέθηκα 
σε τρομερή απόγνωση,  σε  αδιέξοδο,  θέλησα ακόμη και  ν’  αυτοκτονήσω. 
Όμως η περιπέτεια ήταν συναρπαστική και ζωογόνα. Η περιπέτεια είναι το 
απαύγασμα της νύχτας,  το τρεμοφέγγισμα των σκιών, το τρεμούλιασμα 
των  μυστηριωδών  και  μικροσκοπικών  ήχων  του  σκοταδιού,  είναι  οι 
εσωτερικοί παλμοί του κορμιού, οι χτύποι και οι δονήσεις της καρδιάς, οι 
κραδασμοί  της  ψυχής.  Είναι  το  αδιάκοπο  κυνηγητό  του  κρυφού,  του 
αφανέρωτου, της μυστικής ουσίας του πλανέματος, της ίδιας της πλάνης, 
είναι το ένστικτο που σπρώχνει στο φως της λάμπας τις νυχτοπεταλούδες.
Με  μαγνήτιζε,  λοιπόν,  με  τραβούσε  η  περιπέτεια,  συμπαθούσα  τους 
ριψοκίνδυνους  ανθρώπους,  με  συνάρπαζε  η  ζωή  των  τυχοδιωκτών,  τα 
επιτεύγματα  των  θαλασσοπόρων,  οι  μεγάλες  ανακαλύψεις,  οι 
περιπλανήσεις  των  ταξιδευτών,  οι  χωρίς  σκοπό  και  προορισμό 
μετακινήσεις  των  τσιγγάνων,  των  χόμπος,  των  κλοσάρ,  των  άστεγων, 
ταυτιζόμουνα  και  ταξίδευα  κι  εγώ  μαζί  τους.  Με  γοήτευαν  άνθρωποι 
αποφασισμένοι κι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να ταξιδέψουν σε νέα μέρη, να 



γευτούν  καινούριες  εμπειρίες,  αυτά  τα  τέκνα  της  φυγής  που,  κάποια 
στιγμή,  γίνονται  παρανάλωμα  στο  ένστικτο  της  μετακίνησης 
ακολουθώντας τις παρορμήσεις και τα πάθη τους, με σαγήνευαν οι αλήτες 
γιατί κι εγώ πλάνης, αλήτης είμαι.
Γοητευόμουν  πάντα  από  την  αναζήτηση  του  μη  εκφρασμένου,  του 
άπιαστου,  που μεταμορφώνεται προσχηματικά στην ανθρώπινη γλώσσα 
σε νερό της ζωής, αλάτι της ζωής, καρπός της λησμονιάς, εξκάλιμπερ, άγιο 
δισκοπότηρο. Έβγαινα στο δρόμο αναζητώντας καταστάσεις απρόσμενες, 
εμπειρίες καινούριες, ψάχνοντας για το δέντρο της γνώσης, αναζητώντας 
χρυσό  και  διαμάντια,  συγκίνηση,  τον  έρωτα,  την  επικοινωνία,  την 
ανεμελιά, τη διαρκή αλλαγή, τη φυγή από τον κλοιό συμβατικών σχέσεων, 
το όνειρο, το άπιαστο υλικό, τους μύχιους πόθους. 
Μήπως γι’ αυτό δεν ταξίδεψαν τόσοι και τόσοι συγγραφείς ζώντας τη ζωή 
του πλάνητα; Όλοι τους φλέγονταν από περιέργεια. Κατέχονταν από τη 
φοβερή  επιθυμία  για  έρευνα,  για  μάθηση,  για  παρατήρηση.  Θέλανε  να 
γνωρίσουν  τον  άγνωστο,  τον  καινούριο  κόσμο.  Στις  πράξεις  τους  ήταν 
φανερή κι έκδηλη η έξαρση της ατομικότητας και του αυθορμητισμού. 
Ο Μάρκο Πόλο ταξιδεύοντας πρώτος στην Ανατολή και ακολουθώντας το 
«Δρόμο  του  Μεταξιού»  συναντήθηκε  με  το  “Γέρο  του  Βουνού”  και  τους 
Ασσασίνους, κι αργότερα βρέθηκε στο θρυλικό Ξαναντού, στην αυλή του 
μεγάλου Χαν. Τη μεσαιωνική πορεία προς τις ελληνικές χώρες του ιππότη 
Άμαδι  ακολούθησε  ο  Μιγκέλ  Θερβάντες  με  το  πλοίο  Μαρκησία  για  να 
πολεμήσει στη ναυμαχία της Ναυπάκτου όπου και έχασε το δεξί του χέρι, 
"προς δόξαν του αριστερού του". Ο Φρανσουά Βιγιόν στην πολυτάραχη ζωή 
του  αλήτεψε  στη  Γαλλία,  έκανε  κλοπές,   έφτασε  στο  φόνο  και 
καταδικάστηκε  σε  θάνατο,  του  δόθηκε  όμως  χάρη  και  φρόντισε  να 
εξαφανιστεί μετά απ’ αυτό. Ο Τζον Μάντεβιλ, το 14ο αιώνα, περιέρχεται, 
ταξιδεύοντας ο ίδιος ή μέσα από τις διηγήσεις άλλων, όλες τις γνωστές και 
άγνωστες μέχρι τότε χώρες και διηγείται τις περιπέτειές του στα "Ταξίδια 
του".  Ο  Γάλλος  φιλόσοφος  Ζαν-Ζακ  Ρουσσώ  εξάσκησε  πολλά 
επαγγέλματα στα νιάτα του και έζησε ζωή αλήτη. Σίγουρα μέσα από αυτές 
τις νεανικές  εμπειρίες γεννήθηκαν οι ιδέες του για τον αναχωρητισμό. Ο 
Τζιάκομο  Καζανόβα  τριγύριζε  στην  κεντρική  Ευρώπη  ζώντας  με  πάθος 
τους έρωτές του. Ο Γουίλλιαμ Μπέκφορντ διώχτηκε από την Αγγλία στα 
είκοσί  του,  όταν  ξέσπασε  σκάνδαλο  για  την  ερωτική  του  σχέση  με  ένα 
νεαρό  αγόρι.  Περιπλανήθηκε  στην  Ευρώπη  για  αρκετά  χρόνια  και 
δημοσίευσε  έξοχα  ταξιδιωτικά  βιβλία.  Ο  Αρθούρος  Ρεμπό  έζησε  βίο 
πλάνητα και τυχοδιωκτικό. Ο Ιούλιος Βερν εξερεύνησε τον πλανήτη μαζί 
με τους ήρωές του περπατώντας ή καλπάζοντας με άλογο, με υποβρύχιο ή 
πετώντας  με  αερόστατο,  με  ελικόπτερο  και  αεροπλάνο  και  τέλος  με 
πύραυλο  στο  ταξίδι  του  στη  Σελήνη.  Ο  εξεγερμένος  Πλωτίνος 
Ροδοκανάτης,  αφού  πέρασε  από  τη  Βιέννη,  το  Βερολίνο,  το  Παρίσι,  την 
Ισπανία,  κατέληξε στο Μεξικό  για να προετοιμάσει την επανάσταση με 



τους αγώνες του και τα γραφτά του. Πενήντα χρόνια αργότερα στα χνάρια 
του βάδισε ο μυστηριώδης συγγραφέας  Μπρούνο Τράβεν. Ο Τζακ Λόντον 
πέρασε  χρόνια  περιπετειώδους  ζωής  ταξιδεύοντας  με  τα  καράβια.  Η 
Ιζαμπέλ Έμπερχαρντ έζησε τη ζωή των Βεδουίνων ντυμένη σαν άντρας για 
να  μπορεί  ανενόχλητη  να  ταξιδεύει  με  τα  καραβάνια  στην  έρημο, 
επισκέφτηκε περιοχές στις οποίες δεν είχε τολμήσει μέχρι τότε να πατήσει 
το πόδι του Ευρωπαίος, κι εκεί χάθηκε. Ο Παναΐτ Ιστράτι περιπλανήθηκε 
στα νιάτα του σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Ο Νίκος Καζαντζάκης στην 
Κίνα,  στην  Αργεντινή,  στην  Ευρώπη,  στη  Ρωσία.  Ο  Έρνεστ  Χεμινγουέι 
ταξίδεψε  στην  Ευρώπη,  έζησε  από  κοντά  το  Μικρασιατικό  Πόλεμο  σαν 
ανταποκριτής, επισκέφτηκε πολλές φορές την Αφρική και πέρασε αρκετά 
χρόνια  στην  Κούβα.  Ο  Χένρι  Μίλλερ  περιπλανήθηκε  στη  Γαλλία,  στην 
Ελλάδα. Ο Λόρενς Ντάρρελ στην Ινδία και στις χώρες της Μεσογείου. Ο 
Νίκος Καββαδίας έφαγε τη θάλασσα με το κουτάλι.  Ο Πολ και η Μαίρη 
Μπόουλς ξεχάστηκαν στο Μαρόκο. Ο Τζακ Κέρουακ γύρισε τις Πολιτείες 
με οτοστόπ και στη συνέχεια περιπλανήθηκε στην Ευρώπη, στην Αφρική, 
στις  Ινδίες.  Ο  Λόρενς  Φερλινγκέττι  πηγαινοερχότανε  στη  Λατινική 
Αμερική.  Ο  Άλεν  Γκίνσμπεργκ  ταξίδεψε  στην  Αφρική,  στις  Ινδίες,  στη 
Μεσόγειο, στην Ελλάδα. 
Ακολουθώντας λοιπόν κι εγώ τα ίχνη τους πέρασα απ’ όλες τις ηπείρους. 
Κι  όταν  κάποτε  κολλούσα  σε  έναν  τόπο  για  κάποιο  διάστημα,  δε 
σταματούσα  να  ονειρεύομαι  μακρινά  ταξίδια  θαλασσινά,  πορείες  σε 
απάτητες   στεριές,  κινδύνους.  Πόσες  φορές  δεν  ονειροπόλησα ν’  ανέβω 
αναπόταμα το Νείλο και να συναντήσω άγριες φυλές στη λίμνη Βικτώρια, 
να δω εκείνα  τα σαρκώδη λουλούδια που ανθίζουν κάθε πενήντα χρόνια 
στα οροπέδια του Κιλιμάντζαρο, να περάσω στην Ασία και να χαθώ μέσα 
σε  καραβάνια,  να  ανέβω  ψηλά  από  δύσβατους  δρόμους  στο  Παμίρ,  να 
διασχίσω πεζός το Κάιμπερ Πας που το φυλάνε οι πιο άγριες πολεμικές 
φυλές, να ζήσω το χειμώνα στις βουνοκορφές της Σκέπης του Κόσμου, που 
τη σαρώνουν οι πιο παγωμένοι άνεμοι, μες στις πολύχρωμες σκηνές των 
νομάδων. Να βρεθώ μαζί με τους Βουσμάνους στις καλύβες που φτιάχνουν 
από  λάσπη  στις  ξεραμένες  σαβάνες  της  νότιας  Αφρικής  και  με  τους 
Λάπωνες στα ιγκλού τους,  να περπατήσω στα δάση της Αυστραλίας με 
τους Αβορίγινες και να κυνηγήσω με τους Πυγμαίους με τόξα και βέλη στις 
πηγές του γαλάζιου Νείλου.
Πάντα με συνάρπαζε το ονειρικό, το μαγικό στοιχείο που παρεισφρέει στις 
σκοτεινές αρχαίες ιστορίες. 
Η δεκάχρονη περιπλάνηση του Οδυσσέα σε φανταστικά νησιά και πελάγη 
και  σε  θαυμαστές  χώρες,  τα  πάθη,  οι  πλάνες  του  στη  χώρα  των 
Λωτοφάγων, στη χώρα των Κυκλώπων, των Λαιστρυγόνων, στα νησιά του 
Αιόλου, της Κίρκης, των Σειρήνων, του Ήλιου, της Καλυψώς, των Φαιάκων, 
στον Κάτω Κόσμο, στα στενά της Χάρυβδης και της Σκύλλας. 



Η  αραβική  Οδύσσεια,  το  βιβλίο  του  Σεβάχ,  που  έχει  τις  ρίζες  του  στον 
«Περιπλανώμενο Ναύτη», αυτή την πανάρχαια κοπτική ιστορία ταξιδιών. 
Με  μάγεψε  ο  Ντάνιελ  Ντιφόου  που  μέσα  από   διηγήσεις  ταξιδιωτών 
έπλασε το Ροβινσώνα Κρούσο. Στα αποσπάσματα των διάσημων Αράβων 
θαλασσοπόρων Αλ-Ιντρίσι,  Αλ-Καζουίνι  και  Ιμπν-ελ-Ουάρντι  ξαναβρήκα 
τους Πολύφημους,  τους Πυγμαίους και  τις  γόησσες του Ομήρου και  του 
Ηρόδοτου, τη δραπέτευση του Αριστομένους από το σπήλαιο, τα θαλάσσια 
τέρατα του Πλίνιου, το μαγνητικό βουνό του Αγίου Μπρεννάν.
Οδηγημένος απ’ όλα αυτά έφτασα στο ταξίδι του γραψίματος. Και κει, στα 
δικά μου πια γραφτά, ακολούθησα τις παραισθήσεις του ήδη οραθέντος 
από μένα, κι ανακάλυψα νέους τόπους, ταξίδεψα στην ήπειρο Γκοντουάνα, 
αναρριχήθηκα  στη  φανταστική  Αρκαδία,  σουλατσάρισα  στον  κήπο  της 
Εδέμ, περιδιάβηκα τους κρεμαστούς κήπους της Σεμίραμης, γεύτηκα την 
εμπειρία  του  Παραδείσου  των  μυημένων  Ασσασίνων,  κολύμπησα  στη 
βυθισμένη Ατλαντίδα, αναλήφθηκα στην Ουτοπία κι οδηγήθηκα από την 
ίδια  αρχέγονη  ανάγκη  έκφρασης  σ’  ένα  μοναχικό  αγώνα,  όπως  κάθε 
συγγραφέας που έρχεται  αντιμέτωπος με τις  λέξεις  και  το  λευκό χαρτί. 
Ενδοσκόπησα  και  ταξίδεψα  στο  μυαλό  μου,  γοητεύτηκα  από  μνήμες 
καταστάσεων που έζησα με ανθρώπους και από μέρη που έχω επισκεφτεί. 
Τα ταξίδια άρχισαν να έχουν τον πρώτο λόγο στη ζωή και στο γράψιμό μου, 
εκεί αναζητούσα τον καμβά για το επόμενο θέμα μου. Περιπλανώμενος σε 
άγνωστους κόσμους ανιχνεύω ταυτόχρονα εντός μου, γιατί και το γράψιμο 
ένα ταξίδι είναι που οδηγεί σε μονοπάτια κρυφά, απάτητα κι επικίνδυνα. 
Ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Το υλικό το ίδιο με κατευθύνει σε δρόμους και 
πλευρές του εαυτού μου αθέατες. Το γράψιμο μου έχει δώσει το χρόνο και 
την  αναγκαία  σιωπή  για  να  επιστρέψω  στο  βαθύτερο  εαυτό  μου  που 
βρίσκεται  στην  παιδική  ηλικία,  στα  παιδικά  όνειρα,  στους  νεανικούς 
πόθους  καρδιάς,  τότε  που  διάβαζα  το  Ροβινσώνα  Κρούσο,  το  Σεβάχ  το 
Θαλασσινό  κι  άλλες  τέτοιες  ιστορίες  κι  επιθυμούσα  διακαώς  να  γίνω 
ταξιδευτής.
Συνδυάζω τη χαρά και τη συγκίνηση των διαδρομών σε διάφορα μέρη του 
κόσμου με ένα παράλληλο εσωτερικό ταξίδι του νου μέσα στο χωροχρόνο, 
ζω, φαντάζομαι,  ή εφευρίσκω καταστάσεις και ιστορίες,  τις  οποίες θέλω 
αργότερα να αφηγηθώ με ένα μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο στους άλλους. 
Και, σαν τους αρχαίους αοιδούς, σαν τους ραψωδούς που απάγγελλαν τα 
ποιήματά τους όρθιοι κρατώντας το ραβδί που το χτυπούσαν για να τους 
κρατάει  το  ρυθμό  και  σαν  τους  μυθολόγους  της  Ανατολής  Ράου  και 
Μεντάχ, εξιστορώ τη γενιά μου, ιστορίες γνωστών και φίλων, ολόκληρη τη 
θέαση της εποχής, ενώ προσπαθώ να την αντιπαραβάλλω με το παρελθόν 
για  να  δείξω  ότι  διαιωνίζεται  μια  επανάληψη  καταστάσεων  και  ότι  ο 
άνθρωπος στην πραγματικότητα περιπλανιέται στους ίδιους δαιδαλώδεις 
δρόμους της ύπαρξης. Και όπως λέει ο Καβάφης: “Σα βγεις στον πηγαιμό 



για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,  γεμάτος περιπέτειες, 
γεμάτος γνώσεις”.
Αγάπησα  τις  χώρες  και  τους  λαούς  που  επισκέφτηκα,  προσπάθησα  να 
κρατάω ανοιχτή πάντα την ψυχή και το πνεύμα μου, που κολυμπούσαν σε 
νερά  άγνωστα,  για  να  καταλάβω  ποιος  είμαι  και  πώς  είναι  οι  άλλοι. 
Επεδίωκα να βιώνω από κοντά άλλους λαούς, να μάθω πώς ερωτεύονται 
στις αρχαίες χώρες, εκεί που μιλάνε με το σώμα τους, εκφράζονται με τους 
χορούς και τη μουσική τους, να ακούω τις  γλώσσες τους, τις φωνές, τους 
τόνους. Με ενθουσίαζε η  τέχνη αυτών των πανάρχαιων λαών, ήθελα να 
βλέπω τις δημιουργίες τους, να ζω το πάθος τους, να ψηλαφώ με τα ίδια 
μου τα χέρια τα έργα τους και να συγκινούμαι.
Κι όπως εκείνοι οι ναυτικοί που προσορμίζονταν στα βόρεια ενός μικρού 
νησιού του Αρχιπελάγους και χάραζαν πάνω στα βράχια και ιστορούσαν 
σκηνές της καθημερινής περιπετειώδους ζωής τους στο φουρτουνιασμένο 
πέλαγος του Αιγαίου, έτσι κι εγώ σήμερα, δύο και τρεις χιλιάδες χρόνια 
μετά,  συνεχίζω να αφηγούμαι.  Εν αρχή ην ο λόγος και ο λόγος γίνεται 
Κείμενο. Έτσι κι εγώ, παρακολουθώ τον εαυτό μου και αυτοβιογραφούμαι.



ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ

Την έμπνευση δεν τη στέλνουν οι ουρανοί, την προκαλούν τα γεγονότα. Γι’ 
αυτό  ο  συγγραφέας  παρακολουθεί  αυτά  που  συμβαίνουν  γύρω  του. 
Παρατηρεί ό,τι έχει γι’ αυτόν ζωτική σημασία. Αυτό που θα τον αγγίξει θα 
γίνει η ιστορία του. 
Ο  συγγραφέας  λέει  ένα  δύσκολο  πράγμα  με  απλό  τρόπο.  Παίζει  με  το 
εφικτό και το αναπόφευκτο. Κυνηγάει το ανέφικτο. Το γραφτό του οφείλει 
να  είναι  οδυνηρό  και  διασκεδαστικό.  Ο  ρόλος  του  παιδευτικός.  Με  το 
μυθιστόρημά  του  διδάσκει.  Επιζητεί  την  αποκάλυψη.  Ξεσκεπάζει  την 
αθέατη πλευρά, το αόρατο, την ουσία. Ανυψώνει το φθαρτό σε θεό, οδηγεί 
τον αναγνώστη στη λύτρωση. 
Γίνεται  καθημερινός  παρατηρητής  του  μυαλού  του.  Η  ιστορία  που  θα 
διηγηθεί είναι μια παραίσθηση του ήδη οραθέντος.  Μιλάει με αναφορές 
στο  παρελθόν.  Αναζητάει  το  χαμένο  χρόνο.  Γι’  αυτό  έχει  ανάγκη  τις 
μνήμες του. Χωρίς αυτές δεν μπορεί να κάνει βήμα. Το μυθιστόρημά του θα 
πλημμυρίζει από αναμνήσεις και πάθος. Χρειάζεται το πάθος. Το πάθος 
είναι μια κόκκινη κηλίδα που απλώνεται.  Η τέχνη του λόγου λειτουργεί 
σαν  βίαιη  συγκίνηση.  Ο  συγγραφέας  αναζητάει  τη  συγκίνηση.  Η 
συγκίνηση τον κινητοποιεί. Zει εσωτερικά. Εμπιστεύεται το μυαλό του. Το 
μυαλό είναι απεριόριστο, είναι παράλογο. Έχει την αυτόματη δυνατότητα 
να  ερμηνεύει  τα  πράγματα,  όπως  παρουσιάζονται,  τη  στιγμή  που 
παρουσιάζονται. Το μεγαλείο του ανθρώπινου μυαλού είναι ότι στο βάθος 
του  περιέχει  λογική,  αλλά  στην  επιφάνεια  παραμένει  παράλογο. 
Χρειάζεται εκπαίδευση για να μάθει να κρατάει επαφή με το μυαλό του. 
Μόλις  του  έρθει  στο  νου  μια  σκέψη  ενδιαφέρουσα  την  καταγράφει 
πρόχειρα, όπου βρει. Προσπαθεί να είναι περιεκτικός και σαφής τη στιγμή 
που  καταγράφει  τις  σκέψεις  του.  Αν  δεν  έχει  χαρτί  για  να  γράψει, 
προσπαθεί να θυμάται τη σειρά με την οποία περνάνε οι σκέψεις από το 
μυαλό του, πώς τον κυριεύει η σύλληψη, πώς ειπώθηκαν οι κουβέντες που 
ακούστηκαν, με ποια διαδοχή ακολούθησαν τα συμβάντα. 
Η  μνήμη  είναι  ένας  περίπλοκος  μηχανισμός  και  η  επαναφορά  των 
αναμνήσεων  γίνεται  κατά  τρόπο  άτακτο.  Το  μυαλό  παίζει  παιχνίδια, 
παρουσιάζοντας παραληρήματα εικόνων που δεν έχουν τίποτα το κοινό με 



την  αληθινή  μνήμη.  Σκηνές  του  παρελθόντος  ξαναζούν  και  δεν  τις 
αναγνωρίζει  ως  δικές  του  μνήμες.  Πρόκειται  για  θραύσματα  μνήμης, 
αλλοιωμένα, που παρουσιάζονται, όπως και στα όνειρα, με μια αυθαίρετη 
συμβολική εξιστόρηση.
Βιώνει την περίεργη ψυχολογική παραίσθηση όπου το παρόν εκλαμβάνεται 
ως παρελθόν. Το μυαλό του δημιουργεί απατηλές μνήμες και αναμνήσεις, 
με  εικόνες  και  γεγονότα.  Στην  πραγματικότητα  πρόκειται  για 
παραισθήσεις  του  παρόντος  που  μοιάζουν  με  τρεμοφέγγισμα  του 
παρελθόντος. 
Το μυθιστόρημα γράφεται  για τη στιγμή που φεύγει. Πάνω στη θεώρηση 
της  άδηλης  μνήμης.  Για  εκείνες  τις  στιγμές  που  ο  συγγραφέας  είναι 
βέβαιος ότι τις έχει ξαναζήσει και  τις αναβιώνει σ' έναν αργό χρόνο. Αυτή 
η  ψευδαίσθηση  αναφέρεται  όχι  μόνο  στις  αντιλήψεις  αλλά  και  στις 
εσωτερικές  διαθέσεις  του,  στην  ψυχική  του  κατάσταση,  και  συνοδεύεται 
από μια αίσθηση πρόβλεψης γι’  αυτό που θα ακολουθήσει  και  από μια 
εντύπωση ονείρου και παράδοξου,  που ενίοτε  φτάνει  μέχρι  την Αγωνία. 
Ζει, πηγαινοέρχεται, μιλάει, οι άλλοι γύρω του εκτελούν τις ίδιες γνωστές 
κινήσεις,  και  ξαφνικά συνειδητοποιεί  ότι  όλα αυτά του είναι  εξαιρετικά 
οικεία, τα πρόσωπα έχουν ξανακάνει τις κινήσεις αυτές, έχουν προφέρει τις 
ίδιες λέξεις, έχουν ανταλλάξει τις ίδιες φράσεις, με την ίδια σειρά και με 
τον ίδιο απαράλλαχτο τρόπο, χωρίς να είναι δυνατόν να πει πού και πότε. 
Αισθάνεται ότι ζει κατά τον αυτό ακριβώς τρόπο πράγματα που έχει ήδη 
ζήσει  στο  παρελθόν,  μολονότι  φαίνεται  απολύτως  αδύνατο  να  έχει 
ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
Πριν  ριχτεί  στο  μακροβούτι  του  γραψίματος,  ξανακοιτάει  τις  ονειρικές 
αναμνήσεις,  τις  σύντομες  σημειώσεις,  τις  καταγραφές  των  ονείρων του. 
Καταγράφει τα όνειρά του, γιατί έτσι επικοινωνεί άμεσα με τον εσώτερο 
κόσμο, διερευνά το άβατο, το απρόσιτο του ανεξερεύνητου εαυτού του. Τα 
όνειρα  επηρεάζουν  βαθιά  τα  κείμενά  του.  Βλέπει  συχνά  ανησυχητικά, 
εφιαλτικά όνειρα, που τον κάνουν να πετάγεται αλαφιασμένος, ν’ ανάβει 
το  φως  και  να  μένει  για  ώρες  ξύπνιος.  Συγκρατεί  κάποιες  φευγαλέες, 
περασμένες στιγμές, σημειώνει τους νυχτερινούς τρόμους, τις ονειρώξεις, 
τους ερεθισμούς, προτού διαλυθούν και σβήσουν τα ονειρικά πρόσωπα που 
κάθε νύχτα συμβιώνει μαζί τους.
Μέσα σε μια αχλή ονείρου, λίγο θολά, υποβλητικά, παρουσιάζεται άναρχα 
και επιλεκτικά,  υλοποιημένο από κάποιους σκοτεινούς και μυστηριώδεις 
μηχανισμούς, το παρελθόν...
Η ιχνηλάτηση των παραισθήσεων γυρεύει να βρει το εφιαλτικό μισό του 
εαυτού του, να το καρφώσει με το μαχαίρι που κρατάει με χέρι που τρέμει 
αβέβαια  στο  σκοτάδι,  κατεύθυνση  νότος,  κυνηγώντας  τα  καλοκαιρινά 
ηλιοστάσια, τα παιχνιδίσματα των φεγγαρόλουστων κυμάτων στο πέλαγος 
των επιθυμιών...



Αυτό που τον ενδιαφέρει στα γραπτά του είναι η αρχή. Πρώτα κάνει ένα 
σχεδιάγραμμα, αλλά μόλις περνάει στη φάση του γραψίματος διαπιστώνει 
ότι  αρχίζει  από  το  τέλος  και  ότι  είναι  ανίκανος  να  σεβαστεί  τα 
προκαθορισμένα όρια. Γράφει το τέλος του μυθιστορήματος από την αρχή. 
Γνωρίζει έτσι, εκ των προτέρων, πού πηγαίνει και δεν κινδυνεύει να χαθεί 
στη διαδρομή. Μπορεί να γράψει το μυθιστόρημα από το τέλος προς την 
αρχή κι έτσι ανακαλύπτει την αρχή. Όμως δεν μπορεί να αρχίσει να γράφει 
ένα βιβλίο, όταν ήδη γνωρίζει το τέλος του. Μπερδεύεται. Το μυθιστόρημα 
δεν προχωράει.
Συγκεντρώνει  τις  σύντομες  σημειώσεις  που  κρατεί,  γρηγορογραμμένες 
σημειώσεις, αποκόμματα από εφημερίδες, βιβλία, ντοκουμέντα, οτιδήποτε 
αφορά το θέμα του. Για κάθε κεφάλαιο αρχίζει μια ατελείωτη αναζήτηση 
πηγών.  Συγκεντρώνεται  στο  υλικό  του,  το  σκέφτεται  νύχτα  και  μέρα, 
κοιμάται  και  ξυπνάει  μαζί  με  τους  ήρωες  και  τις  δυσκολίες  που 
προκύπτουν,  ζει  στο  ρυθμό  του  βιβλίου.  Βυθίζεται  σε  μια  κατάσταση 
ακραίας ευαισθησίας.  Το σώμα περιέρχεται σε υπερδιέγερση,  το πνεύμα 
απλώνεται  σαν  ιστός  αράχνης.  Ξεκινάει  μια  συνεχής  και  ιδιαίτερα 
περίπλοκη  νοητική  λειτουργία,  μια  διαδικασία  όπου  αναμειγνύονται 
αισθητηριακές  πληροφορίες  με  πληροφορίες  που  αναδύονται  από  τα 
έγκατα  του  μυαλού,  όπου  βρίσκονται  αποθηκευμένες  και  αφορούν  το 
ζήτημα  του  μυθιστορήματος  που  πραγματεύεται.  Βυθίζεται  στην 
ατμόσφαιρα  του  βιβλίου.  Ανακαλεί  στην  ενεργό  μνήμη  τις 
αρχειοθετημένες  στον  εγκέφαλο  πληροφορίες  για  να  συνθέσει  τους 
χαρακτήρες  των  ηρώων,  για  να  κινήσει  τα  πρόσωπα  στο  χώρο,  για  να 
στήσει συζητήσεις. Δε θέλει να συναντάει ανθρώπους, να βγαίνει έξω, να 
ακούει  συζητήσεις,  να  βλέπει.  Το  μυθιστόρημα  φτιάχνεται,  γράφεται, 
δημιουργείται σιγά σιγά σ' ένα κλίμα εμμονής. Το μυθιστόρημα απαιτεί μια 
επίμονη διαθεσιμότητα...
Αφήνεται στο γράψιμο και στις καταστάσεις να τον οδηγούν. Εισδύει σε μια 
κατάσταση  διέγερσης  του  εγκεφάλου  και  βιώνει  ένα  είδος  στιγμιαίας 
βουτιάς  στο  παρελθόν,  όπου  περιγράφει  την  κατάσταση  μιας 
προηγούμενης  εμπειρίας.  Όλα  κυλάνε  με  βάση  τις  εμπειρίες  του,  τις 
γνώσεις  του,  τις  μνήμες  του  παρελθόντος.  Οι  αναδρομές  στο  παρελθόν 
είναι  αναδρομές  μνήμης  ή  μεταφορές  στην  ίδια  την  παρελθούσα  ζωή. 
Βυθίζεται στην προσωπική αναζήτηση, στις φοβίες, στην ασάφεια για τον 
προορισμό,  έτσι  όπως  τον  συνοδεύει  το  τραγούδι  των  σειρήνων  που 
ακούγεται στην πλεύση της ζωής. 
Το  υλικό  υπάρχει,  κρύβεται  μέσα  του  κι  είναι  σιωπηλό,  πρέπει  να  το 
ανακαλύψει, να το κάνει να μιλήσει. Προσπαθεί να θυμηθεί κι είναι σαν να 
κοιτάζει στην ομίχλη. Το μυαλό ανακαλεί πυρετικά εικόνες και αισθήματα 
που τον έχουν χαράξει σαν ύπαρξη, σαν ανθρώπινη οντότητα. Η συνεχής 
ροή  εικόνων  σταθεροποιείται,  δημιουργείται  ένα  είδος  σταματημένης 
εικόνας,  ένα  μετείκασμα.  Εικόνες  που  έρχονται  κατευθείαν  από  την 



κόλαση  ή  τον  παράδεισο  του  συγκινησιακού πάθους.  Κάνοντας  μεγάλη 
προσπάθεια διακρίνει αυτά που αναζητεί,  αυτά που τον καθορίσανε και 
που  εισχωρούν  το  ένα  μέσα  στ'  άλλο  και  μετουσιώνονται,  όπως  στην 
ποίηση τα ηχοχρώματα, σαν το αντρικό μόριο που εισχωρεί στη θηλυκή 
σχισμή, σαν το όνειρο που γλιστράει στον ύπνο.
Αγωνίζεται για να θυμηθεί ακόμη και τις πιο ασήμαντες στιγμές της ζωής 
του. Είναι δύσκολο να επιστρέψει στην παιδική του ηλικία. Η αναπόληση 
τον οδηγεί στους τρόμους της εφηβείας, σε μυθικά πρόσωπα, ανεβαίνει με 
δυσκολία σε  αμμόλοφους,  ακούει  το  κελάρυσμα ρυακιού,  την παλίρροια 
που  φουσκώνει,  στα  βράχια  αλλόκοτα  ιερογλυφικά  σημάδια,  άυλες 
υποστάσεις  και  ξωτικά  ξεπετάγονται,  μια  σαλαμάνδρα  κολυμπάει  στο 
νερό,  χάνεται  στο ονειροπόλημα,  στ'  αυτιά αέρινοι  ήχοι,  οι  ουτοπίες,  τα 
αινίγματα,  η  βοή  κι  ο  παφλασμός  των  κυμάτων,  το  τιτίβισμα  πουλιών-
τροβαδούρων,  ο  αντικατοπτρισμός,  η  κλεψύδρα,  ο  ατέρμων  κοχλίας,  τα 
αρχαία μυστήρια, το γιάντες, ο κλήδονας, η τηλεπάθεια, το στροβίλισμα, η 
μετεώριση,  η  απογείωση,  η  ανάδυση,  η  ελικοειδής  αναρρίχηση,  ο 
λαβύρινθος...
Θυμάται  την  πρώτη  του  ερωτική  εμπειρία.  Θυμάται  εικόνες,  ήχους, 
μυρωδιές. Μια αίσθηση ανικανοποίητου. Θυμάται την πρώτη του αγάπη. 
Τον έκανε πολύ δυστυχισμένο τότε. Ήταν τόσο δύσκολο να αντιμετωπίσει 
όλα εκείνα τα αλληλοσυγκρουόμενα αισθήματα, ήταν πολύ νέος…
Τα  πάθη  προκαλούν  σύγχυση.  Αποτυπώνοντας  κανείς  το  πάθος  το 
ξεπερνάει  και  το  απογυμνώνει,  και  οι  φιλόσοφοι  γύρευαν  πάντα  να 
γιατρευτούν από το πάθος με τη γνώση. Την πρωτοφίλησε με ανοιχτά τα 
μάτια μια νύχτα δίπλα στον Ιλισό ποταμό κι έβλεπε πίσω από τον ώμο της 
την  Ακρόπολη.  Δάκρυσε  από  ευτυχία,  ήταν  σαν  να  φιλούσε  τον 
Παρθενώνα.  Τα  πρώτα  του  γραψίματα  ουσιαστικά  εξαιτίας  αυτού  του 
έρωτα ξεκίνησαν. Περιέγραφε τη μοναξιά, τα αδιέξοδα, την αβεβαιότητα. 
Και ήταν μια πολύ καταθλιπτική γραφή. 
Είναι γεμάτος ένταση, προσπαθεί όμως να κρατιέται σε κάποια απόσταση 
από το υλικό του. Δε νιώθει ικανοποιημένος από το συμβατικό τρόπο της 
μυθιστορηματικής  αφήγησης  γι'  αυτό  προσπαθεί  να  αναπτύξει  μια  νέα 
ρυθμική  καταγραφή  των  συναισθημάτων,  αυθόρμητη,  συνεχή,  ένα 
γράψιμο  δίχως  διορθωτικές  επεμβάσεις,  μ’  ένα  γρήγορο  και  ασθματικό 
ρυθμό που περιέχει την αίσθηση ότι έχει ειπωθεί με μια ανάσα. Όπως στη 
βουδιστική φιλοσοφία,  που αντιλαμβάνεται τη ζωή σαν ένα ποτάμι  που 
κυλάει χωρίς σταματημό. 
Προσπαθεί να διατηρήσει με τη γραφή του την αυθόρμητη έκφραση, όπως 
κάνει κι η τζαζ. Προσπαθεί να αυτοσχεδιάσει, να γράψει με τον τρόπο που 
χτυπάει  ο  τυμπανιστής  το  τύμπανο  στο  τρέμολο  των  τυμπάνων. 
Προχωράει τελείως αντίθετα από τους συγγραφείς που παραμένουν στην 
αρχή  της  ραφιναρισμένης  επεξεργασίας  του  κειμένου.  Επιχειρεί  τυχαία 
δεσίματα στα κείμενά του και ανακαλύπτει ότι τα γραφτά αυτά συνεχίζουν 



να έχουν ένα ρυθμό κειμένου. Διαβάζει δυνατά το κείμενο. Προσπαθεί να 
αναπαραγάγει  ένα  διάλογο.  Αλλάζει  τη  φωνή  του,  δίνει  τόνο,  χρώμα, 
υποδύεται  τους  ήρωές  του,  το  ζει.  Δε  σταματάει  να μιλάει  ούτε  στιγμή. 
Προσπαθεί  να  μπει  στο  πετσί  των  ηρώων.  Μιλάει  με  λεπτή  γυναικεία 
φωνή, απαντάει με χοντρή μπάσα φωνή.
Αν στο μυθιστόρημα τηρείται ενότητα χώρου και χρόνου ο χρόνος πρέπει 
να αφήνει την αίσθηση της κανονικής ροής του. Ούτε υπερβολικά λίγος ο 
χρόνος για πράγματα και συμβάντα ούτε και εκτενής, ώστε η ιστορία να 
δοθεί με αδρομέρεια. Η ενότητα του τόπου διατηρείται αδιάλειπτη.
Το  μυθιστόρημα  γράφεται  στο  πρώτο  πρόσωπο  κι  αυτό  σημαίνει  ότι  ο 
συγγραφέας έζησε μια ιστορία και τώρα την αφηγείται. Το πρόσωπο αυτό 
είναι υπαρκτό, δεν είναι πλαστό, είναι το ίδιο το πρόσωπο του συγγραφέα. 
Το πρώτο πρόσωπο είναι ο χώρος της πνευματικής αγωνίας του. Μπορεί ο 
συγγραφέας να δοκιμάσει να κρυφτεί ή να μεταπλαστεί έστω και λίγο, να 
δημιουργήσει  αμφιβολίες.  Όμως  η  ταύτισή  του  με  το  μυθιστορηματικό 
"εγώ" θέτει όρια που και να θέλει να τα υπερβεί, στην εξέλιξη του κειμένου, 
δεν  μπορεί.  Θέτει  όρια  κυρίως  στην  ψυχολογική  ανίχνευση  και  στις 
εξομολογήσεις του πρώτου προσώπου. Πρέπει να παραμείνει συνεπής με 
τη  ζωντανή  ως  τότε  εικόνα  του.  Μπολιάζει  την  αλήθεια  με  άλλα 
περιστατικά  και  άλλες  στιγμές,  μα  οπωσδήποτε  από  τον  ίδιο  βιωμένα. 
Πρόκειται για μια λογοτεχνία βιωματική. Η βιωματική αυτή ύλη, εμπειρική 
κατά μέγα μέρος, μπορεί να μεταπλαστεί λίγο ή πολύ. 
Αν δουλευτεί και γίνει ένας άλλος κόσμος, αν τοποθετηθεί σε άλλη βάση, 
πάλι παραμένει βιωματική λογοτεχνία, όμως διαφορετικά διαβαθμισμένη.
Μπορεί  στη  διάρκεια  της  εξιστόρησης  να  αποσύρεται  από  τις  ζωντανές 
συζητήσεις  προσώπων  και  να  κλείνεται  στον  κόσμο  της  προσωπικής, 
ηθικής-υπαρξιακής  αγωνίας.  Όπως  οι  περισσότεροι  άνθρωποι,  όταν 
βρίσκεται μόνος, όταν δηλαδή δεν κουβεντιάζει ή δεν πράττει, σκέπτεται. 
Πολιορκείται από τα προβλήματά του,  τις  επιθυμίες,  τον εσωτερικό του, 
τέλος πάντων, κόσμο. Και κάνει έναν εσωτερικό μονόλογο. Μιλάει μόνος 
μέσα στο σκοτάδι. Είναι μια χαμηλόφωνη αφήγηση, που κυλάει σαν να μην 
υπάρχει ακροατής, αυτί άλλο που να μπορεί να τη συλλάβει και να την 
καταλάβει.  Ο  εσωτερικός  μονόλογος  στρέφεται  κυρίως  γύρω  από  τις 
εντυπώσεις, τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τα όνειρα, που δημιουργούν τα 
πράγματα  και  τα  γεγονότα  μέσα  του.  Μια  συνεχής  αυτοανάλυση,  μια 
διείσδυση,  μια  ειλικρινής  παρουσίαση  της  εσωτερικής  του  κατάστασης, 
είναι τα όνειρα του "εγώ", και είναι ακόμη τα βάθη του ασυνείδητου στα 
οποία αρκετοί σύγχρονοι συγγραφείς προσπαθούν να κατέβουν.
Ανιχνεύει την ύλη του μυθιστορήματος, ψηλαφίζει τα δεσίματά του και το 
ρυθμό που το διέπει, την ατμόσφαιρα, τη γλώσσα, τις λέξεις, τη σύνταξη, 
τον τόνο με τον οποίο  τα είπε, τα άκουσε, τα έζησε ή τα έχει φανταστεί...
Τα άλλα πρόσωπα, σε δεύτερο πλάνο, προσφέρονται, όχι βέβαια άμεσα, σε 
διαπιστώσεις και διεισδύσεις του ίδιου του συγγραφέα στο μυστικό κόσμο 



τους,  άλλα πάντα έμμεσα,  με  περιγραφές  και  ομολογίες  των ίδιων των 
προσώπων, με όση δυνατότητα αυτογνωσίας και ειλικρίνειας διαθέτουν. Δε 
διεκδικεί  το  δικαίωμα  του  να  παρίσταται  σε  όλες  τις  στιγμές  των 
προσώπων,  εάν  αυτά  δεν  είναι  συγκεντρωμένα.  Όταν  φεύγουν  μακριά, 
αλλά και όταν αποσύρονται στα δωμάτιά τους, ο συγγραφέας παύει να τα 
βλέπει.
Γιατί  το  πρώτο  πρόσωπο  ταυτίζεται  απόλυτα  με  το  πρόσωπο  του 
συγγραφέα.  Και  μόνο   αυτού  του  προσώπου  οι  στιγμές  μπορούν  να 
αποτυπωθούν και να καταγραφούν όλες. Όλα όσα συμβαίνουν μακριά από 
το χώρο των ηρώων, και κυρίως του πρώτου προσώπου, τα μαθαίνουμε από 
γράμματα, αγγελιαφόρους και, γενικά, περιγραφές τρίτων. Ο συγγραφέας 
δεν  μπορεί  να  είναι  πανταχού  παρών  και  να  παριστάνει  το  θεό  ή  το 
διάβολο. Όταν δημιουργεί έναν κόσμο  μπορεί να τον κινεί όπως ο θεός, όχι 
μόνο στο χώρο αλλά και στο χρόνο. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι μπορεί να 
βλέπει  και  ν’  ακούει  τα  πάντα  και  να  βάζει  τον  αναγνώστη  να 
παρακολουθεί ακόμη κι από την κλειδαρότρυπα. Από ένα σημείο και μετά 
οι  ήρωες  παίρνουν  πρωτοβουλίες  και  μπορεί  με  τις  πράξεις  τους  να 
αλλάξουν τη ροή και να τελειώσουν εκείνοι κατά πως θέλουν το έργο...
Το γράψιμο είναι ένα συνεχόμενο παιχνίδι μεταξύ του αληθινού και του 
πλασματικού. Σκηνές και περιγραφές που επαναλαμβάνονται, κάθε φορά 
με διαφορετικό τρόπο, η  αμφιβολία και η αβεβαιότητα που συνοδεύουν τις 
περιγραφές  δημιουργούν  μια  ατμόσφαιρα  συνομωσίας  μεταξύ  του 
συγγραφέα και του αναγνώστη.
Το έργο που έχει γράψει θα μπορούσε, αν ήθελε, να το έχει δουλέψει ακόμη 
λίγο. Δεν πιστεύει ότι έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Σταματάει, γιατί 
από  κάποια  στιγμή  και  μετά  έχει  το  αίσθημα  ότι,  αν  επέμβει,  θα 
καταστρέψει κι αυτό που έχει κάνει μέχρι τώρα. Τον πιάνει ανασφάλεια. 
Ενώ ξέρει ότι το βιβλίο δεν είναι τέλειο, χρειάζεται κι άλλη δουλειά, νιώθει 
αδύναμος να το δουλέψει άλλο. Φοβάται ότι θα χαλάσει  αυτό που έφτιαξε. 
Προτιμάει το έργο του να τελειώνει λίγο πριν γίνει τέλειο. Πιστεύει ότι η 
τελειότητα έχει  ένα ελάττωμα.  Αν την αγγίξεις,  έστω και  για  μια μόνο 
στιγμή,  σε  παγιδεύει.  Δύσκολα  ξαναδημιουργείς  μετά  από  ένα  τέλειο 
δημιούργημα. 
Με το δακτυλόγραφο ανά χείρας πηγαίνει στον εκδότη. Συζητούν για την 
υπόθεση  του  έργου.  Ευγενέστατος  ο  εκδότης  τον  παρακαλεί  να  του 
εμπιστευτεί το έργο του για ένα μικρό διάστημα, ώστε να ρίξει μια ματιά, 
τυπικά  βεβαίως,  αφού  το  έργο  φαίνεται  σημαντικότατο  και  θα  εκδοθεί 
ούτως ή άλλως. Ο συγγραφέας γυρίζει στο σπίτι του και περιμένει. Τώρα 
δεν μπορεί να ξαναρχίσει να γράφει. Βρίσκεται στη «Μεταβατική Ζώνη». 
Πρέπει πρώτα να τακτοποιηθεί το ζήτημα της εκκρεμότητας της έκδοσης. 
Ένα μήνα μετά τηλεφωνεί στον εκδότη. Ο εκδότης του εξηγεί ότι σήμερα 
γράφεται η απαντητική επιστολή που θα σταλεί την επαύριον. Πράγματι, 
μετά από δύο ημέρες λαμβάνει την ακόλουθη επιστολή:



Αγαπητέ κύριε,

Διαβάσαμε  με  μεγάλη  προσοχή  και  ενδιαφέρον  το  μυθιστόρημά  σας. 
Αρκετά  εντυπωσιακή  η  δύναμη  της  παρατήρησης,  υποβλητική  η 
χαρτογράφηση, γοητευτική η αποτύπωση της εποχής και των ηρώων της –
ανθρώπων που αναζητούν το αδύνατο για να συνθλιβούν από το μέγεθος 
και  το  ανέφικτο  της  προσπάθειας.  Όμως  η  εμφανώς  αυτοβιογραφική 
πλευρά του μυθιστορήματος αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, και τη βασική 
αδυναμία του έργου. Η προσωπική εμπλοκή του συγγραφέα με πρόσωπα 
και καταστάσεις  είναι  τόσο έντονη,  που δεν επιτρέπει στο υλικό του να 
χειραφετηθεί, για να λειτουργήσει πέρα από την ατομική εμπειρία και την 
κατάθεσή  της.  Με  δυο  λόγια:  μοιάζουν  οι  εμπειρίες  να  έχουν  ριχτεί 
ανεπεξέργαστες στο χαρτί, να μην έχουν περάσει απ’ αυτή την ιδιαίτερη 
διαδικασία που θα τους προσέδιδε λογοτεχνικότητα. Κατά τη γνώμη μας 
αυτό που αδυνατίζει την κατά τα άλλα ενδιαφέρουσα σύνθεσή σας είναι το 
ότι  ταλαντεύεται  ανάμεσα  στη  μαρτυρία  και  το  μυθιστόρημα,  χωρίς  να 
είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ωστόσο, η δύναμη της εικονοπλασίας, η 
ωμή  ειλικρίνεια  της  γλώσσας,  το  βιωματικό  στοιχείο  της  γραφής  σας 
αποτελούν ισχυρή βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να οικοδομηθεί ένα 
μυθιστόρημα.  Και  μολονότι  δεν είμαστε σε θέση να εκδώσουμε αυτό το 
μυθιστόρημα, μένουμε ανοιχτοί σε άλλες προτάσεις σας.

Με εκτίμηση
Ο Εκδότης



ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ένα  σκονισμένο  βιβλίο  σε  σχήμα  23x30.  Βιβλιοδεσία  με  εξαιρετική 
μαστοριά, εσωτερικά ενισχυμένο το εξώφυλλο με βακέτα, επικαλυμμένο 
με λεπτή περγαμηνή καμωμένη από κατεργασμένο δέρμα. Κάτω από την 
ημιδιάφανη  επένδυση  του  εξωφύλλου  διακρίνονταν  αβέβαια  πρόσωπα 
ανθρώπινα.  Δεν  ήμουν  σίγουρος  αν  επρόκειτο  για  αληθινό  ανθρώπινο 
δέρμα  ή  για  σχεδίασμα.  Στο  κέντρο  του  εξωφύλλου  υπήρχε  κομψότατη 
εσώγλυφη χρυσότυπη προμετωπίδα και  αναγραφόταν ο  τίτλος:  «ΙΧΝΗ». 
Στις  τέσσερις  άκριες  φθαρμένα καλλωπίσματα με εγχάρακτα μοτίβα.  Η 
ράχη, με ανάγλυφες επιχρυσωμένες προεξοχές. 
Άνοιξα  το  βιβλίο.  Εσώφυλλα  από  γιαπωνέζικο  χαρτί  με  λουλούδια.  Οι 
σελίδες  ήταν  έντεχνα  και  αόρατα  ραφτοκολλημένες.  Αλεύκαντο  λινό 
ύφασμα και χειροποίητο χαρτί. Στο πρώτο εσώφυλλο αναγραφόταν η ρήση 
“OMNIA MUNDI FUMUS ET UMBRA”,  δηλαδή  «ΟΛΑ  ΤΑ  ΕΓΚΟΣΜΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ».  Όπως ξεφύλλισα το χαρτί αισθανόμουν την 
ευαισθησία του και την παλαιότητά του και υπέθεσα ότι ήταν πιθανό να 
θρυμματιστεί  ολόκληρο το βιβλίο,  αν επιχειρούσα να το φυλλομετρήσω. 
Παρ’ όλ’ αυτά η επιθυμία μου ήταν μεγάλη, γι’ αυτό και το ξεφύλλισα. 
Τα προλεγόμενα,  της σελίδας πέντε,  εξηγούσαν ότι  τα παλιά χρόνια,  οι 
πρώτοι  σοφοί,  περιπλανώμενοι  για  να  εντοπίσουν  τη  Ζητούμενη  Χώρα, 
σκάλιζαν τις εμπειρίες τους στα βράχια, κράταγαν σημειώσεις στην άμμο, 
έγραφαν σε όστρακα και σε ασβεστωμένους τοίχους. Πολύ αργότερα ένας 
ταξιδιώτης του μεσαίωνα, ένας άνθρωπος σημαντικός και σπουδαγμένος, 
έφτασε έως τις άκριες του κόσμου, ακολουθώντας τα ίχνη των σοφών και 
αναζητώντας τα πρωτότυπα γραφτά και τις παλαιότερες αντιγραφές τους. 
Μάζεψε  και  μετέφερε  όλα  τα  γραφτά  στη  Βενετία,  εκεί  όπου  ζούσε  κι 
εργαζόταν ο πιο σπουδαίος βιβλιοδέτης της εποχής. Του  παρέδωσε όλα 
όσα  είχε  μαζέψει  κι  εκείνος,  βάζοντας  την  τέχνη  του  όλη,  έφτιαξε  ένα 
βιβλίο. Συνέρραψε παπύρους, περγαμηνές και χαρτιά και τέλος κατάφερε 
όλ’ αυτό το σκόρπιο και αλλότριο υλικό να το συνδέσει και να το χωρίσει σε 
ενότητες,  ώστε  να  προφυλαχτούν  τα  γραπτά  από  τη  φθορά  και  να 
διευκολυνθεί η ανάγνωση. Όπως γύριζα αργά και προσεκτικά τα φύλλα 
έβλεπα  ότι  ανάμεσα  στις  σελίδες,  υπήρχαν  κιτρινισμένα  από  το  χρόνο 



έκτυπα  αρχαίων  γραφών.  Επρόκειτο  για  ανάγλυφα   αποτυπώματα 
κειμένων  που μπορούσαν κόντρα στο φως να διαβαστούν. 
Άλλες  σελίδες   αποτελούνταν  από  περγαμηνές  που  πάνω  τους  είχαν 
κολληθεί  λεπτές  στρώσεις  ασβέστη,  προσεκτικά  αποκολλημένες  από 
γραμμένους  ή  ζωγραφισμένους  τοίχους  σπιτιών,  και  στρώσεις  πηλού 
ξυσμένου από σπήλαια.
Άλλες  πάλι  σελίδες  περιείχαν  γράμματα  και  γεωμετρικά  σχήματα  που 
κάποτε  είχαν  χαραχτεί  πάνω  στην  άμμο  και  το  πολύτιμο  κομμάτι  είχε 
μαζευτεί κόκκο κόκκο για να πατικωθεί πάνω στους λεπτούς μουσαμάδες 
με εξαιρετική τέχνη και φροντίδα. 
Ξεφύλλιζα τις σελίδες που έτριζαν,  με τεταμένη την προσοχή επειδή τα 
υλικά  ήταν  πολύ  παλιωμένα  και  ούτως  ή  άλλως  ευαίσθητα  και  στην 
παραμικρή  αδεξιότητα  οι  σελίδες  κινδύνευαν  να  θρυμματιστούν. 
Ακούμπησα το βιβλίο πάνω σ’ ένα αναλόγιο για να το θαυμάσω.
Μεγαλογράμματες  λέξεις,  στρογγυλόσχημα  κείμενα,  ρέουσες  κυρτές 
γραφές,  χορευτικό  καλλιγραφικό  γράψιμο,  σχέδια  και  κοσμήματα, 
αισθητική απόλαυση χειρόγραφων, η εικόνα του μαγικού υγρού που πότιζε 
τον  πάπυρο,  το  απαλό  γρατσούνισμα  της  γυάλινης  γραφίδας  και  το 
θρόισμα του καλαμιού και της πέννας από φτερό χήνας πάνω στο δέρμα.
Σε μια τυχαία σελίδα, διάβασα την περιγραφή ενός ταξιδιώτη που μίλαγε 
για τα βουνά της Ελλάδας: «Ο Όλυμπος είναι τόσο υψηλός που ξεπερνάει 
τα σύννεφα. Υπάρχει ακόμη ένα άλλο βουνό, που το λένε Άθω κι είναι τόσο 
υψηλό που η σκιά του φτάνει σε απόσταση 76 μιλίων και σκεπάζει τη νήσο 
Λήμνο. Και στην κορυφή αυτού του βουνού δε φυσάει καθόλου άνεμος. Γι’ 
αυτό εκεί  πάνω δε ζει  κανένα ζωντανό.  Και  η ατμόσφαιρα έχει  μεγάλη 
ξηρότητα. Και λέγεται πως οι φιλόσοφοι που ανέβαιναν κάθε χρόνο στο 
βουνό  στερέωναν  στη  μύτη  τους  ένα  σφουγγάρι  μουσκεμένο  για  να 
υγραίνουν τον αέρα και να μπορούν ν’  ανασάνουν.  Εκεί  πάνω οι  σοφοί 
χάραζαν στη σκόνη με το νύχι τους γράμματα και σχέδια. Και τον άλλο 
χρόνο τα ’βρισκαν αναλλοίωτα. Δεν είχαν σβήσει. Κι αυτό δείχνει ότι το 
βουνό ξεπερνάει τα σύννεφα». 
Άνοιγα φύλλα κατεστραμμένα από την υγρασία, σκοροφαγωμένα δέρματα 
που έτριζαν, έτοιμα να σπάσουν, χαρτί από λιωμένα κουρέλια κι άχυρα και 
λινάρι,  χιλιογραμμένα παλίμψηστα, χειρόγραφα τυλιγμένα σε παπύρους 
και  σε  περγαμηνές  αποξυμένα  και  ξαναγραμμένα  τόσες  φορές  στους 
αιώνες. Σε μια σελίδα ο Πλίνιος σημείωνε: «Κατά το θερινό ηλιοστάσιο ο 
ίσκιος  του  Άθωνος  έφτανε  ως  την  αγορά  της  Μύρινας,  της  αρχαίας 
πρωτεύουσας της Λήμνου, κι είχε στηθεί εκεί μια ορειχάλκινη αγελάδα για 
να δείχνει την άκρη της σκιάς». 
Διάβασα  στα  πεταχτά  κάποιες  σελίδες  από  το  έργο  «Παραδόξων  των 
εκασταχού» του Έφορου και από το ταξίδι του Πυθέα στην Έσχατη γη, τη 
Θούλη. 



Στους  μουσαμάδες  που  ήταν  κολλημένες  οι  γραφές  με  τον  ασβέστη 
κάποιες  σελίδες  είχαν  αφαιρεθεί  βάναυσα.  Στο  τέλος  της 
προαναφερόμενης σελίδας, στο περιθώριο, υπήρχε μια σημείωση γραμμένη 
με μελάνι και πολύ ψιλά γραμματάκια που έλεγε: «Σε βαριές μολύνσεις 
αγκυλοστομίασης από αιματοφάγους σκώληκες που ζουν στο λεπτό έντερο 
νεαρών  κοριτσιών  μαζί  με  τα  γενικά  συμπτώματα  περιλαμβάνονται 
ωχρότητα του δέρματος, κατακράτηση υγρού με πρηξίματα στο πρόσωπο 
και  στα  άκρα,  εναλλαγές  δυσκοιλιότητας  με  διάρροια,  ευαισθησία  στην 
κοιλιά, παρουσιάζεται αυξημένη όρεξη για ογκώδεις ή παράξενες ουσίες 
(π.χ.  πηλό,  ασβέστη,  άμμο).  Τα  κομμάτια  που  λείπουν  οφείλουν  την 
απουσία τους σε δύο κοριτσόπουλα που προσεβλήθησαν από το παράσιτο, 
επειδή αφόδευαν σε ελεύθερο περιβάλλον».
Ξεφύλλισα  τις  οξειδωμένες  σελίδες  που  περιείχαν  την  “Επιστολή  του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου  περί  θαυμάτων”,  με  την  οποία  απευθυνόταν  στο 
δάσκαλό  του  Αριστοτέλη.  Παραπέρα  ρούφηξα  το  μαγικό  ποίημα  «Περί 
λίθων της ορφικής λογοτεχνίας».
Συνέχισα να ξεφυλλίζω το βιβλίο με προσοχή.  Στις περγαμηνές κάποιος 
σοφός μιλούσε για τους αρχαίους μάγους: Για τον Απολλώνιο τον Τυανέα, 
που έζησε τον 3ο  αιώνα προ Χριστού και ταξίδεψε στη Βαβυλώνα, στην 
Ινδία,  στην  Ιταλία,  στην  Ισπανία,  στην  Αιθιοπία  και  ήταν  ένας 
περιπλανώμενος  μάγος,  σοφιστής,  ασκητής  και  θαυματοποιός.  Στους 
τόπους  που  περνούσε  σαγήνευε  με  τις  ωραίες  κουβέντες  του   όλες  τις 
γυναίκες και τις έκανε να τον ερωτεύονται. 
Στις επόμενες σελίδες, που ήταν από πάπυρο, διάβασα για τον Αλέξανδρο 
τον ψευδομάντη, που έφερε το 2ο  αιώνα μετά Χριστόν από την Πέλλα ένα 
φίδι στην πόλη του Αβώνου Τείχους και σκηνοθέτησε την εκ νέου γέννηση 
του θεού Ασκληπιού με τη μορφή φιδιού, ώσπου έπεισε με τα τεχνάσματά 
του τον κόσμο, που λάτρευε από αρχαιότατους  χρόνους τα φίδια,  ότι  ο 
Γλύκων, το φίδι, είναι ο επιφανής Ασκληπιός. Κι έχτισε Ασκληπιείο. Εκεί 
παρουσίαζε ένα ανθρώπινο κεφάλι που μιλούσε χαμένο μέσα σε καπνούς, 
ενώ  μασούσε  φύλλα   μανδραγόρα  και  υοσκύαμου  και  πρόφερε  τους 
αυτόφωνους χρησμούς που ερμήνευε κατά το δοκούν ο Αλέξανδρος. 
Σε  άλλες  σελίδες  ανάκατες  από  χαρτί  και  δέρμα,  ο  Μάγος  Δαμιγέρων 
μιλούσε  για  τις  μαγικές  ιδιότητες  των  λίθων  σε  μια  πραγματεία  περί 
μαγικής  ιατρικής.  Διάβασα  τις  περιγραφές  ταξιδιωτών  που  συνάντησαν 
γίγαντες  ύψους  εννέα  μέτρων,  για  δέντρα  που  οι  καρποί  τους  γίνονται 
πουλιά  για  φάγωμα,  για  φυτά  που  φυτρώνουν  το  πρωί,  το  μεσημέρι 
γίνονται  δέντρα  και  το  σούρουπο  βγάζουν  ώριμους  καρπούς.  Για  τα 
τρικέφαλα  φτερωτά  φίδια  που  βγάζουν  φλόγες  και  σκοτώνουν  με  τη 
δυσωδία  της  αναπνοής  τους,  με  το  υπερφυσικό  τους  ανάστημα  και  την 
τεράστια δύναμή τους.  Για τα φίδια που τρώγουν ανθρώπινο κρέας και 
κατοικούν  στις  δρακοσπηλιές  και  στις  δρακότρυπες,  στα  υπόγεια 
ανάκτορα, στους έρημους πύργους, σε τόπους γεμάτους χρυσάφι, πολύτιμα 



πετράδια  και  είναι  οι  φύλακες  των θησαυρών.  Στις  σελίδες  του  βιβλίου 
συνάντησα όλες τις αρχαίες και μεσαιωνικές προλήψεις, τους θρύλους και 
τις γνώσεις για τον κόσμο. Από την πίστη που είχε θεμελιωθεί κατά το 13ο 

αιώνα ότι  η  γη  είναι  στρογγυλή  έως τις  παρατηρήσεις  για  την  ομαδική 
μετανάστευση  των  ψαριών  κατά  τη  διάρκεια  της  αναπαραγωγής  ή  τα 
δάκρυα των κροκοδείλων, όταν τρώνε άνθρωπο.  
Σε  κάποιες  άλλες  σαρακοφαγωμένες  σελίδες,  τρυπημένες  από  το 
χαλκόχρωμο  βιβλιοσκώληκα  άγλωσσο,  διάβασα  με  δυσκολία  την 
περιγραφή του Επιφάνιου Αρχιεπίσκοπου Σαλαμίνας Κύπρου σε μια μικρή 
διατριβή του 4ου αιώνα με τον τίτλο «Περί των δώδεκα πολυτίμων λίθων» 
για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι της Σκυθίας του παλιού καιρού 
αποκτούσαν πολύτιμα πετράδια: «Σε μιαν άγρια ερημιά, στο εσωτ…ό της 
Μεγά..ς Σκυθίας», γράφει, «υπάρχει μια κοιλάδα τριγυρ…ένη με βραχώδη 
βουνά καθώς και  με ψηλά τείχη.  Είναι  απρόσιτη στον άνθρ.… και  τόσο 
βαθιά,  ώστε  ένας  π..  κοιτάζει  απ'  την  κορυφή  των  γύρω  βουνών  είναι 
αδύν… να διακρίνει  το  βυθό τους.  Και  τόσο βαθύ είναι  το  σκοτάδι  εκεί 
μέσα, ώστε δίν... την εντύπωση χάους. Σ' αυτό το μέρος καταδικάζονταν να 
μένουν μερικοί εγκλ…τίες, που το έργο τους είναι να ρίχνουν μέσα στην 
κοιλάδα σφαγμένα πρόβατα, αφού πρ… τα γδάρουν. Τα μικρά πετράδια, 
που είναι στρωμένη μ' αυτά η κοιλάδα, κολλούν π… στο κρέας και οι αετοί 
που  έχουν  τις  φωλιές  τους  στις  κορφές  των  βουνών,  τραβι….αι  από  τη 
μυρωδιά της σάρκας, βουτούν κι ανεβάζουν απ… τ' αρνιά, με τα πετράδια 
κολλημένα πάνω τους. Τότε αυτ.. που είναι καταδικασμ…. να ζουν σ' αυτό 
το μέρος αγρυπνούν ώστε να τελειώσουν οι αετοί το δείπνο τους κι ύστ… 
τρέχουν και συνάζουν τα πετράδια...» 
Μια  παρόμοια  ιστορία  αφηγούνται  ο  Μάρκο  Πόλο  τον  ΙΓ΄  αιώνα  και  ο 
Νικολό ντέι Κόντι τον ΙΕ΄ αιώνα, για μια κοιλάδα γεμάτη διαμάντια που 
βρίσκεται στην Ινδία, «δεκαπέντε μέρες ταξίδι βορινά της Βιγιαναγκάρ, στα 
βουνά του Αλμπενιγκάρας»,  όπως λέει  ο ντέι  Κόντι.  Οι δυο εξερευνητές 
θαλασσοπόροι προσθέτουν και τη λεπτομέρεια ότι  αυτή η κοιλάδα είναι 
γεμάτη θεόρατα φίδια. Ο Μάντεβιλ στο βιβλίο «Ταξίδι και Περιηγήσεις του 
ιππότη σερ Τζον Μάντεβιλ», του ΙΔ΄ αιώνα, διηγείται ότι είδε ένα ποτάμι 
που πηγάζει από τον παράδεισο κι αντί για νερό στην κοίτη του κυλάνε 
πολύτιμα πετράδια.
Όπως  ξεφύλλιζα  τις  σελίδες  έβλεπα  πάνω  στις  περγαμηνές  λέξεις 
πολύτιμες να κινούνται,  να τρέχουν σαν μαμούνια,  διέκρινα μεταλλικές 
ακίδες  που  χάραζαν  γράμματα  πάνω  σε  πέτρες  και  πλίθες,  διέκρινα 
σπάνια επίθετα πασπαλισμένα με χρυσόσκονη φερμένη από τη Σκέπη του 
Κόσμου,  διάβαζα  μεγαλόφωνα  ποικιλόχρωμες  πλουμιστές  κουβέντες, 
ρηματικούς τύπους στολισμένους με σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια 
κι εβένους, συλλάβιζα φράσεις ηδονικές, λήμματα με άφθονα μυρωδικά, 
εντόπιζα τις μυστικές σημασίες και τους κάθε λογής όρους, απολάμβανα 
πλουμιστά  κείμενα,  σμαραγδένιες  έννοιες,  όλα  γραμμένα  με  πολύτιμες 



γραφίδες,  βγαλμένα  όλα  από  τα  απόκρυφα  σεντούκια  των  πιο 
μυθοποιημένων  κι  αόρατων  τόπων,  που  στις  μέρες  μας  δύσκολα  πλέον 
ανιχνεύονται,  θαμμένα  πέρα  μακριά,  χαμένα  για  πάντα  μέσα  στους 
ημιδιάφανους,  γαλακτερούς  παγετώνες  του  βόρειου  ημισφαιρίου,  στη 
θανατερή μοναξιά των πάγων, όπου μόνος κι άφωνος σύντροφος στέκει η 
πολική  άρκτος,  ώσπου  κάποτε  η  σιωπή  διακόπτεται  από  το  σπάνιο 
φτερούγισμα δύσμορφων πουλιών που περνάνε αργά και χάνονται στην 
άκρη του φωτερού μπλε της νύχτας. 
Τη  στιγμή  που  διάβαζα  τις  λέξεις  με  τις  οποίες  είχε  απευθυνθεί  στους 
Σπαρτιάτες ο Σωκλής άρχισαν να σπάζουν και να διαλύονται τα φύλλα του 
βιβλίου: «Ο ουρανός  θα είναι κάτω από τη γη και η γη θα κρέμεται πάνω 
από τον  ουρανό  και  οι  άνθρωποι  θα κατοικήσουν  στη  θάλασσα και  τα 
ψάρια…», κονιορτοποιούνταν οι σελίδες του, θρυμματίζονταν, διαλύονταν 
τα πρόσωπα, σκορπίζανε οι μνήμες, οι μαρτυρίες, χάνονταν τα γεγονότα. 
Όμως,  το  βιβλίο  «ΙΧΝΗ»  δε  χάθηκε,  γιατί  το  φέρω  εντός  μου  και 
εξακολουθεί  να παραμένει  σταθερή η  αναζήτησή μου,  και  συνεχίζω να 
περιπλανιέμαι στον Ωκεανό, με μόνα εφόδια ένα μεσαιωνικό πορτολάνο 
φτιαγμένο  από  κάποιον  Πελεκάνο,  το  16ο αιώνα,  ένα  αρχαίο  χρυσό 
νόμισμα κομμένο στην Κυρηναϊκή το 330 π.Χ., και μαζί τις προσδοκίες και 
την ιδεολογία μου. Συνεχίζω λοιπόν να κυνηγώ χίμαιρες, αιολικές άρπες 
και απραγματοποίητα οράματα με σκοπό κάποτε να γίνω κι εγώ Αρκάς -et 
in Arcadia ego- κι ελεύθερος να ερωτεύομαι στην ορεινή Αρκαδία με τους 
Κενταύρους, τους Πάνες και τον Γκρέγκορι Μαρκόπουλος.



Ο ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Το  πρόσωπο  του  Γιοργκ  Φάουζερ  μια  χάνεται  και  μια  εμφανίζεται  σαν 
ραδιοφωνικός σταθμός στα βραχέα. Τα ίσια σκούρα μαλλιά του, αχτένιστα, 
πέφτουνε στο μέτωπο, τα φουσκωτά μήλα του προσώπου, το ρούφηγμα της 
μύτης -που το συνήθιζε-, στα μαύρα υγρά μάτια δυο αστραπές, τα χείλη 
που κινούνται, μιλάει αργά, ενώ στρίβει το κεφάλι, βλέπω το προφίλ του, 
όταν ξαναγυρίζει προς το μέρος μου δεν είναι πια ο Γιοργκ Φάουζερ αλλά ο 
ίδιος ο Θάνατος που φουσκώνει και μεγαλώνει σαν το πνεύμα του Αλαντίν, 
όταν  ελευθερώνεται  από  το  μπουκάλι  και  σιγά  σιγά  σκεπάζει  τους 
δρόμους,  τα  κτίρια,  την  πόλη  ολόκληρη  και  τα  χαρακτηριστικά  τού 
προσώπου του θαμπώνουνε και ραγίζουνε, όπως ακριβώς κομματιάζεται η 
νύχτα από το πρώτο φως του ξημερώματος και από τον ουρανό πέφτουν 
και σκορπίζουν σαν μικρές νιφάδες, σαν ξεραμένο σπέρμα, σαν σταγόνες 
σιντριβανιού,  σαν  φύσημα  τρόμπας  με  φλιτ,  σαν  κυκλώνας  που  φεύγει 
στην ανοιχτή θάλασσα, τα κομμάτια της ασώματης κεφαλής του Γιοργκ 
Φάουζερ, που για ώρες ήτανε κολλημένη μπροστά στα σφιχτοκλεισμένα 
μάτια μου σαν μάσκα.
Οι μέρες περνάνε ανάκατα με γεγονότα και μονοτονία σ’ αυτή τη μεγάλη 
βερολινέζικη  νύχτα  στο  κέντρο  της  πόλης  που  μένω.  Το  κέντρο  είναι 
φτιαγμένο  πάνω  στο  παλιό  παζάρι  που  είχανε  στήσει  οι  Πρώσοι  τον 
προηγούμενο αιώνα και δεν υπήρξε ποτέ το πραγματικό κέντρο ιδεών του 
Βερολίνου.  Το  πραγματικό  κέντρο,  μέχρι  τον  ιστορικό  χωρισμό  του  σε 
ανατολικό  και  δυτικό,  ήταν  το  Κρόιτσμπεργκ  κι  εκεί  εξακολουθεί  να 
γίνεται η κυκλοφορία των ιδεών, εκεί ζούνε οι νέοι άνθρωποι που ακόμη 
δεν έχουν -σαν τα φρούτα- ωριμάσει, και που παίρνουνε ανάσες μαζεμένοι 
σε παρέες, ενώ στέκονται και χαζεύουνε την υπόλοιπη Γερμανία που δεν 
έχει  καιρό  για  σκέψεις  αλλά τρέχει,  τρέχει  κι  αυτή  χωρίς  να ξέρει  πού, 
ακολουθώντας  κάποιες  ράγες  που  έχουνε  στηθεί  από  άλλους  εδώ  και 
καιρό. Χωρίς ερωτήσεις κι ερωτηματικά. Σε μια μεγάλη πόλη που πλέει σαν 
νησί  στη μέση μιας εχθρικής χώρας.  Οι  κοπέλες που δουλέψανε για  να 
στηθούν τα ερείπια του πολέμου και να ξαναγίνει η πόλη -όσες απ’ αυτές 
έχουν  επιζήσει-,  γριές  τώρα,  περπατάνε  με  τα  κοκαλιάρικα  πόδια  τους 
μέσα σε τεράστια άκομψα παπούτσια, στέκονται στις ουρές, κάθονται στα 



παγωμένα παγκάκια κοιτάζοντας γύρω τα περιστέρια, τους ξένους, τους 
τουρίστες, τους νέους, τα μαγαζιά, τεράστια και γεμάτα, τα αυτοκίνητα, και 
μοιάζουν να μην καταλαβαίνουν, ή τρομάζουν, ή χαμογελάνε ηλίθια.
Καθισμένος στο μεγάλο δωμάτιο με τα δυο παράθυρα κοιτάζω απέναντι τα 
μελαγχολικά  πανομοιότυπα  σπίτια  που  στοιχίζονται  το  ένα  δίπλα  στο 
άλλο. 
Μέσα στις κουζίνες χοντρές νοικοκυρές ανακατεύουνε σάλτσες, πλάθουνε 
κνέντελ από πατάτα και σιμιγδάλι,  πότε πότε βγαίνουνε στα παγωμένα 
μπαλκόνια  και  τινάζουνε  τα  σκεπάσματα,  αερίζουνε  τις  κουβέρτες, 
ρίχνουνε  μια  ματιά  στις  ξεραμένες  γλάστρες.  Μοναχικά  ζώα  που  δεν 
έχουνε ούτε το κουράγιο ούτε την περιέργεια να κοιταχτούμε. 
Νιώθω  ξεραμένος,  χωρίς  χυμούς και λυπημένος. Πάει εκείνος ο θυμός 
που  με  πνίγει  κάθε  φορά  που  περπατάω  στους  αθηναϊκούς  δρόμους. 
Τίποτα για να σκαλώσει το μάτι μου, πουθενά δε χτυπάει ξαφνιασμένη η 
καρδιά μου. Συνήθισα να περνάω απαρατήρητος. Γέρασα, ασπρίσανε τα 
μαλλιά μου και τα γένια μου, δεν κάνω πια σε κανέναν εντύπωση σ’ αυτή 
τη χώρα, ούτε οι γριές με κοιτάνε πια μ’ εκείνο τον παλιό τρόμο. Καμιά 
φορά, όπως περιμένουμε στις ουρές στα ταμεία, γυρνάνε και μου μιλάνε 
και μου χαμογελάνε καλοσυνάτα.  Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Η ψυχή της πόλης.  Μέσα εκεί  στους μισοσκότεινους  και   απειλητικούς 
νυχτερινούς  δρόμους,  πάνω  στους  γλιτσιασμένους  κυβόλιθους  που 
γυαλίζουνε απ’ το τελευταίο χιονόνερο, στα νυχτερινά πάρκα, εκεί που ο 
βιαστής αγκομαχάει πάνω στο θύμα του, στα μπαρ της Χάουπτστράσσε, 
μες στους καπνούς και στα γέλια, στον ξεθυμασμένο ερωτισμό των νέων 
που  γνωρίσανε  τη  ζωή  σαν  υπερθέαμα  και  όλα  μοιάζουνε  φανταστικά 
πίσω  απ’  τις  βιτρίνες,  εκεί,  στα  σπίτια  της  πόλης  που  χτιστήκανε  σαν 
στρατιωτικοί  σχηματισμοί,  και στις  πίσω αυλές τους,  εκεί  που μπαίνανε 
στο  Μεσοπόλεμο  οι  πεινασμένοι  θαυματοποιοί  των  δρόμων  για  να 
δώσουνε τις παραστάσεις τους, εκεί τρυπώνει κι η ψυχή της πόλης, πάνω 
στις  μεγάλες  πέτρινες  πλάκες  των  πεζοδρομίων  όπου  χύθηκε  το  αίμα 
τόσων εξεγέρσεων.
Τα συντρίμμια που άφησε ο πόλεμος, τα χαλάσματα των βομβαρδισμών, οι 
ουρές που φτιάχνονταν από τους νικητές στρατιώτες μπροστά σε κάποια 
Γερμανίδα,  όρθια  με  τα  πόδια  ανοιχτά  και  την  πλάτη  στηριγμένη  στον 
ξεχαρβαλωμένο τοίχο, που δινότανε στον καθένα για ένα κομμάτι σαπούνι 
ή για λίγες δεκάρες για φαγητό, ενώ στα πόδια της έτρεχε το σπέρμα των 
πολεμιστών, οι πρώτες εικόνες της πόλης που αντικρίζανε οι τσακισμένοι 
Γερμανοί στρατιώτες γυρνώντας εξουθενωμένοι  και  χαμένοι  στο έσχατο 
τοπίο.
Η θερμοκρασία κατεβαίνει τις τελευταίες μέρες. Δεκατρείς βαθμοί, δώδεκα, 
δέκα,  επτά,  τέσσερις.  Παγωνιά  και  χλωμός  ήλιος.  Στους  δρόμους  του 
Βερολίνου αραιά και πού εμφανίζεται το σύνθημα ΑΜΝΗΣΤΙΑ για τους 
τελευταίους  παράνομους  της  ΡΑΦ  που  δεν  έχουν  ακόμη  συλληφθεί. 



Κλείσανε δέκα χρόνια από το «γερμανικό φθινόπωρο», όπως ονομάσανε 
τότε τις δύσκολες μέρες που πέρασε η τέταρτη γερμανική δημοκρατία και 
το κράτος δικαίου.
Η απαγωγή του Σλάιερ από μέλη της ΡΑΦ,  με  όρο  την  αποφυλάκιση  των 
Μπάαντερ, Ράσπε, Ένσλινγκ και Μέλερ. Οι πιέσεις από την οικογένεια του 
απαχθέντος προέδρου των βιομηχάνων που είχε και έχει μεγάλη πολιτική 
επιρροή. Η απαγωγή από Παλαιστίνιους του αεροπλάνου της Λουφτχάνσα 
με  Γερμανούς  επιβάτες  στην  Ισπανία,  η  πτήση  στο  Μογκαντίσου  και  η 
επίθεση των Γερμανών κομάντος, η επιτόπου εκτέλεση των αεροπειρατών 
και  η  απελευθέρωση των ομήρων.  Το  ίδιο  βράδυ βρεθήκανε  νεκροί  στα 
κελιά τους οι τρεις κρατούμενοι της ΡΑΦ, ενώ ο τέταρτος μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο  της  φυλακής.  Οι  συνθήκες  θανάτου  ανεξακρίβωτες  μέχρι 
σήμερα. Η επίσημη εκδοχή του κράτους είναι η αυτοκτονία, η άλλη πλευρά 
υποστηρίζει  πως  τους  εκτέλεσαν.  Υπάρχουν  σοβαρές  ενδείξεις  για  το 
τελευταίο, καθώς και μια συλλογιστική που τεκμηριώνει τους λόγους της 
εκτέλεσης.
Η πόλη είναι ένα νησί που κολυμπάει σε μια μεγάλη, απέραντη πεδιάδα. Η 
πόλη είναι ένα μεγάλο καράβι που μας ταξιδεύει σε μια φουρτουνιασμένη 
χώρα. Το τείχος, που ’ναι χτισμένο τριγύρω, μας σφίγγει  σαν ζωνάρι.  Η 
πόλη  είναι  ακρωτηριασμένη,  κι  απ’  τις  πληγές  της  στάζει  τραυματικός 
λόγος.
Οι  παραλίες  είναι  το  μπετονένιο  τείχος  με  τα  πολύχρωμα  γκράφιτις. 
Κόσμος πολύς  με σφυριά στα χέρια χτυπάει αδιάκοπα το μπετόν για να 
γκρεμίσει  το  τείχος.  Στα  ρηχά,  στρατιώτες  οπλισμένοι  μέσα  σε  τζιπ 
περιπολούνε. Σειρές με παρατηρητήρια και φρουρούς.
Στον  ουρανό  πετάνε  ψαρόνια.  Στα  ξεγυμνωμένα  κλαδιά  των  δέντρων 
παγωνιά και χνούδι πάγου ιριδίζουν στο χλωμό ήλιο που αχνολάμπει σαν 
ανατολίτικο λυχνάρι. 
Το πρόσωπο του Γιοργκ Φάουζερ μπερδεύεται με τη χλωμάδα του θανάτου 
στη μνήμη μου. Τα ζωντανά και βουρκωμένα μάτια του, εκείνες τις μέρες 
που  μοιραστήκαμε  μαζί,  σβήνουνε  πάνω  στην  εικόνα  των  παγωμένων 
θαμπών ματιών ενός νεκρού. Τα ψαρόνια πετάνε και κρώζουνε πάνω από 
τα ούφερ και τα κανάλια του Σπρέε. Η θερμοκρασία κατεβαίνει γρήγορα 
αυτές τις μέρες. Βαθμοί έξι, τέσσερις, μηδέν. Οι Λεμούριοι, όλοι αυτοί που 
έχουμε αποχωριστεί στη ζωή μας, τριγυρνάνε αόρατοι πάνω απ’ την πόλη 
και μέσα στους δρόμους της. 
Το  βάθος  του  δρόμου,  κάθε  χειμωνιάτικο  δειλινό,  φωτίζεται  από  ένα 
χρυσοκόκκινο  αστέρι  με  ασημοκίτρινες εκλάμψεις.  Λίγο πάνω από τις 
στέγες, σημαδεύει σταθερά το βορρά, τη μια εμφανίζεται απειλητικό, την 
άλλη είναι μια οπτική φυγή απ’ τα μουντά γκρι όλων των αποχρώσεων που 
τυλίγουνε την πόλη αυτές τις ώρες. Το φως της μέρας έρχεται και φεύγει 
βιαστικά.  Δεν  προλαβαίνω  να  το  χορτάσω  και  ξαναβυθίζομαι  στα 
σκοτάδια, η ζωή φαίνεται σκοτεινή και χωρίς νόημα καθώς ο κόσμος τρέχει 



βιαστικός να πάει στις δουλειές του ή να γυρίσει στο σπίτι του κι οι δρόμοι 
αδειάζουνε κι η πόλη ερημώνει. Στα πεζοδρόμια λουρίδες από φως φθορίου 
και σκιές. Γυναικείες σκιές. O ήχος της βροχής στις τέντες. Φωνές απαλές 
που μιλάνε για εκατόμαρκα και χάδια. Τα κορίτσια της λεωφόρου Κούνταμ. 
Μαύρο  γυαλιστερό  μάρμαρο  στο τραπέζι του καφενείου, λεκέδες μπίρας, 
το ποτήρι άδειο με τον άσπρο αφρό κολλημένο στα τοιχώματα, μια μύγα 
περπατάει  στην  κόχη,  το  σταχτοδοχείο  γεμισμένο  με  αποτσίγαρα.  Η 
κοπέλα στο μπαρ δουλεύει σβέλτα τη μηχανή του καφέ, ατμοί βγαίνουνε 
απ’ τα ρουθούνια της μηχανής κι ένας γουργουριστός ήχος που μεγαλώνει, 
μεγαλώνει, και κάποια στιγμή σταματάει απότομα με κρετσέντο, η κοπέλα 
κατεβάζει το μοχλό της μπίρας γεμίζοντας το ένα ποτήρι μετά το άλλο, 
κάθε ποτήρι θέλει οχτώ λεπτά για να γεμίσει. Μπροστά στον κάθε πελάτη 
λάμπει σαν καντήλι ένα ποτήρι μπίρα. 
Η Ντοροτέα Στέφιν ήτανε η  τελευταία γυναίκα που καταδικάστηκε για 
μαγεία το 1728 σ’ αυτή την πόλη. Είχε συναντήσει το Διάβολο στο Βέντινγκ 
που της έδωσε χρήματα κι εκείνη του υπέγραψε με αίμα το πωλητήριο της 
ψυχής της. Στη φυλακή προσπάθησε να κρεμαστεί, δεν τα κατάφερε. Σαν 
την κοπέλα που ήταν προφυλακισμένη τέσσερις μέρες για πρέζα και χτες 
έκοψε τις φλέβες της πάνω στο σιδερένιο κρεβάτι του κρατητηρίου.
Στις  πίσω  αυλές  των  σπιτιών  δίνανε  τις  παραστάσεις  τους  όλοι  οι 
θαυματοποιοί στο Μεσοπόλεμο. «Ο χηνοβοσκός» είναι εδώ, όλοι οι μάγοι 
και  οι  ζογκλέρ,  ταχυδακτυλουργοί,  μουζικάντηδες,  ξυλοποδαράδες,  ο 
αρκουδιάρης  με  το  σκοτεινό  πρόσωπο.  Τα  παιδιά  ξυπόλητα  τρέχουνε 
ξοπίσω φωνάζοντας, σκουπίζουνε με το μανίκι τις μύξες τους, το στόμα 
ορθάνοιχτο από τα θαυμαστά που κάνει ο «χηνοβοσκός». Πετάει ψηλά τρία 
στεφάνια και στον αέρα γίνονται δέκα, πενήντα, εκατό, κάνουνε κύκλους 
τρελούς  σαν  κουβαριασμένοι  χαρταετοί  που  πέφτουνε,  νομίσματα 
κουδουνίζουνε   πάνω   στο  πλακόστρωτο,  όρθια  στα  πίσω  της  πόδια  η 
αρκούδα   βρυχάται   και   σηκώνει   τα  μπροστινά  για  επίθεση.  Ο 
αρκουδιάρης με το ένα χέρι  χτυπάει το ντέφι και με τ’  άλλο κρατάει τη 
βίτσα  που  διαγράφει  κύκλους  σφυρίζοντας.  Καλοντυμένες  κυρίες  με 
γούνινους γιακάδες, μαύρα κομψά ρούχα, καπέλα βαθιά στα αυτιά και μια 
φράντζα  στο  μέτωπο,  γελάνε  κρύβοντας  το  στόμα  τους  πίσω  από 
δαντελένια  άσπρα  μαντιλάκια.
Άμαξες,  γκλιν-γκλαν  από  τραμ  που  τα  σέρνουνε  άλογα,  μουσικές  από 
βιολιά και ακορντεόν, κάποια ζευγάρια που αγκαλιάζονται και χορεύουνε 
καταμεσής στο δρόμο, σακάτηδες απ’ τον πρώτο πόλεμο που πουλάνε τα 
παράσημά  τους  και  στο  καφενείο  Κεμπίνσκι  ο  εξπρεσιονιστής  Γκέοργκ 
Γκρος καθισμένος στον καναπέ έχει γυρίσει το κεφάλι του στο δρόμο και 
κοιτάζει  έξω από τη μεγάλη τζαμαρία,  στο χέρι κρατάει τη μακριά  του 
πίπα  που  αφήνει λεπτές γραμμές καπνού ν’ ανεβαίνουν στη στολισμένη 
με γύψινες διακοσμήσεις οροφή του πολυτελούς καφενείου.



Νύχτα.  Ο  δρόμος  έρημος.  Η  σειρήνα  αστυνομικού  αυτοκινήτου  που 
πλησιάζει. Ρόδες που κολλάνε στην άσφαλτο και σέρνονται. Τζάμια που 
σπάνε,  λαμαρίνες  που  συνθλίβονται.  Μέσα  απ’  το  τρακαρισμένο 
αυτοκίνητο οι αστυνομικοί βγάζουν ένα ματωμένο άντρα και τον χτυπάνε 
με  κλοτσιές.  Ο  ήχος  απ’  τα  νερά  που  πιτσιλάνε  στο  σιντριβάνι,  στο 
σκοτεινό ουρανό άσπρα σύννεφα μπερδεύονται στο μαύρο, το κροτάλισμα 
της  προπέλας  κάποιου  ελικόπτερου,  το  κόκκινο  και  πράσινο  φως 
αναβοσβήνει, η βροχή που έχει δυναμώσει, νέον φώτα λάμπουνε πάνω απ’ 
τις κλειστές πόρτες των καφέ BUNTE KUH, LAMPENFIEBER, ROTER AFFE, 
SCHWARZES CAFFE, ZWIEBELFISCH, DICKE WIRTIN...
Πάνω από  την  Αθήνα του Σπρέε  και  του  Χάβελ,  το  κεφάλι  του  Γιοργκ 
Φάουζερ,  o αέρας το ταξιδεύει πέρα και πάνω απ’ το  μισογκρεμισμένο 
τείχος,  κάποια στιγμή το σπρώχνει βάναυσα  και το χτυπάει στους τοίχους 
του  Γκρόπιους  Χάουζ,  αρχηγείου  της  Γκεστάπο  στον  πόλεμο,  σταγόνες 
αίμα που τις τινάζει ο αέρας πάνω στα χαλάσματα του Στούτγκαρτερ Χοφ, 
πάνω  στα  κλειστά  παράθυρα  της  Εσπλανάντε,  απελπιστικά  μονότονο 
τοπίο,  και  στο  παζάρι  των  Πολωνών  που  έχουν  ανάψει  φωτιές  για  να 
ζεσταθούνε. Τα αχτένιστα μαλλιά του μπλέκονται στο μεγάλο κοντάρι της 
τρίχρωμης  γερμανικής  σημαίας  που  ανεμίζει  στην  πύλη  του 
Βραδεμβούργου,  γλιστράνε  πάνω  στις  μαύρες  πλάκες  των  γοτθικών 
κτιρίων  του  Σαρλότενμπουργκ  με  τους  χαλκοπράσινους  θόλους,  στις 
στέγες της μπελ επόκ και στα βαριά ρόπτρα της αρτ ντεκό που στολίζουν 
τις  μεγάλες  εισόδους.  Στα  μάτια  του  καθρεφτίζονται  τα  καστανόχρωμα 
νερά των καναλιών που πάνω τους κυλάνε άσπροι και μαύροι κύκνοι, τα 
ρουθούνια αναπνέουνε μέσα από το λιθόστρωτο του δρομίσκου, πίσω από 
τον κεντρικό σταθμό του Τσο, εκεί που ψωνίζονται μιγάδες και ξανθοί θεοί 
της  νύχτας  για  δεκάρες,  και  πέρα  στο  Βέντινγκ,  στο  κτίριο  της 
φαρμακοβιομηχανίας  Σέρινγκ  με  τις  λίστες  των  «εθελοντών» 
πειραματόζωων,  που περιμένουν στην  ουρά  για  να δοκιμαστούνε  πάνω 
τους  τα  νέα  παρασκευάσματα,  πιο  πέρα  στους  λευκοτομημένους 
ηρωινομανείς  της  Νόλλεντορφπλατς,  πίσω από τη φυλακή της Μοαμπίτ 
με  τους  φυλακισμένους  της  ΡΑΦ  στην  απομόνωση,   στους 
ξεφλουδισμένους  απ’  τα χρόνια τοίχους των Μιτσκαζέρνεν, όπου σήμερα 
ζούνε  σχεδόν  αποκλειστικά Τούρκοι,  παράνομοι,  χωρίς χαρτιά και που 
πουλάνε ένα μάτι ή ένα νεφρό για να μπορέσουνε να ζήσουνε, κι ακόμη 
πιο  πέρα  στα  άσυλα  για  τους  άστεγους  της  Ρούντοβερστράσσε  και  στα 
στρατόπεδα  των  προσφύγων  της  Γκρόπιους  Στατ  με  τον  γκεσταπίτη 
θυρωρό  που  όλο  απαγορεύει,  στα  πρόσφατα  γκρεμισμένα  σημεία  του 
τείχους που στριμώχνονται οι ανατολικοί πολίτες με μεγάλα χαρτόκουτα, 
στερεοφωνικά, τηλεοράσεις, δίχτυα με μπανάνες, σοκολάτες, σαλάμια και, 
πιο  πέρα,  στο παμπάλαιο δημόσιο ψυχιατρείο  του Σπαντάου,  πάνω στα 
καφεκόκκινα  τούβλα  θραύσματα  πεθαμένης  μνήμης,  στο  κρεβάτι  πίσω 
από το σιδερόκλειστο παράθυρο τα μάτια της Μιντιλού ακίνητα, το βλέμμα 



της άδειο, προσηλωμένο στο ίδιο σημείο κάπου στη γωνία του δωματίου, τα 
μαλλιά της αχτένιστα πέφτουν στο πρόσωπο και στους κυρτούς ώμους, τα 
χέρια  της  σφίγγουνε  τα  γόνατά  της,  οι  κλειδώσεις  των  δαχτύλων 
ασπρισμένες, η  άσπρη  νυχτικιά  τσαλακωμένη,  μια μελανιά ψηλά στο 
μπράτσο,  τα πόδια της γυμνά δεν ακουμπάνε στο πάτωμα, το κομοδίνο 
δίπλα  τελείως  άδειο,  στο  στόμα της  ένας  ψίθυρος,  μια  μόνο φράση:  «Η 
Μιντιλού έχει πεθάνει και καπνίζει Ζιτάν.»
Οράνιενστράσσε.   Κοντά   στο   τείχος.  Μια  εγκαταλειμμένη  και 
μελαγχολική  συνοικία  όπου  κυκλοφορεί  ένας  αλλιώτικος  κόσμος  και 
προσπαθεί να αρθρώσει μια άλλη έκφραση. Μερικοί μιλάνε για μια νέα 
Χριστιανία. Γεγονός είναι ότι υπάρχει μια μικροοικονομία με ανατολίτικη 
αντίληψη που έχει δημιουργηθεί βασικά από τους Τούρκους που ζούνε σ’ 
αυτή τη μεριά κατά χιλιάδες. Από μικρομάγαζα με είδη προικός, ηλεκτρικές 
συσκευές, είδη κιγκαλερίας, υφασματάδικα, τούρκικες τράπεζες, μανάβικα, 
μπακάλικα,  εστιατόρια με σουβλάκια,  σασλίκια και μπουρέκια.  Και όλοι 
πουλάνε φτηνά ή με δόσεις. Κάτι τελείως διαφορετικό από τις γερμανικές 
εταιρείες, τα πολυμάγαζα και το γιγαντισμό των σούπερ μάρκετ που έχει 
κυριαρχήσει, κατά τα αμερικάνικα πρότυπα, στην υπόλοιπη χώρα.
Στις  πίσω  αυλές  σκοτεινών  και βρόμικων σπιτιών, παλιές βιοτεχνίες με 
μεγάλες   αίθουσες  που  τώρα  έχουνε  κλείσει  κι  έχουν  μετατραπεί  σε 
θέατρα,  καμπαρέ,   κινηματογράφους,   μουσικά  καφενεία,  λέσχες 
πολιτιστικές, εκκλησίες Σούφι και τάγματα Δερβίσηδων, τεμένη του Ισλάμ. 
Όριεντ του Βερολίνου.
Αφίσες του Μάο, του Κεμάλ, Γκρίζοι Λύκοι και καφενεία μόνο για άντρες. 
Ντονέρ,  Κούρδοι  και  αναρχικοί.  Παντού  νεαροί  πανκ  με  χρώματα  στα 
λειριά  τους,  κοκαλιάρηδες,  ζητάνε  λεφτά  για  μπίρα.  Στη  Χάινριχπλατς 
ζωντανές οι μνήμες από το κίνημα καταλήψεων της περασμένης δεκαετίας 
στα  ερειπωμένα  σπίτια.  Οι  αρουραίοι  Λέμινγκ  μια  μέρα  της  άνοιξης 
ξεχύνονται  σε  κοπάδια  προς  τις  ακτές  και  πέφτοντας  πάνω στο  Τείχος 
αυτοκτονούν ομαδικά.
Περπατάω  μέσα  στους  παγωμένους  δρόμους  με  τις  βαριές  μπότες  που 
δυσκολεύουνε  το  περπάτημα,  άνθρωποι  που  έρχονται  από  αντίθετα 
βιαστικοί  με  προσπερνάνε,  φορτωμένοι  με  πλαστικές  τσάντες,  μέσα  σε 
χοντρά  παλτά  και  μπότες,  με  κοκκινισμένα  απ’  το  κρύο  πρόσωπα, 
βλοσυροί,  φευγαλέοι  πάνε  στα  σπίτια  τους.  Γυρίζουν  απ’  τη  δουλειά, 
γρήγορο  μαγείρεμα,  μπάνιο  και  ξάπλωμα  μπροστά  στην  τηλεόραση. 
Κάποιος  σύζυγος,  κάποια  παιδιά,  κάποια  προβλήματα.  Όλοι  τους 
μοναδικοί κι ανεπανάληπτοι ζούνε σχεδόν τα ίδια πράγματα, οι γυναίκες 
τις περιόδους τους, οι άντρες τη βαριεστιμάρα τους, τα λίτρα της μπίρας, 
την αδιαφορία να γαμηθούνε. Σε κάποιο μισοφωτισμένο  παράθυρο,  ψηλά 
στον πρώτο όροφο,  μια  κοπέλα σκύβει  και  κοιτάζει   ανυπόμονα  κάτω, 
περιμένει.



Στη  γωνιά  ανάβει  μια  φωτεινή  επιγραφή  με  φωτάκια  σε  κύκλο  κι  ένα 
όνομα που αναβοσβήνει, Ροσβίτα. Στα σκαλιά η φωνή της Νίνα Σιμόν: "My 
baby cares for shore, my baby cares  for  clothes, my baby cares for me...".
Η Ντέμπρα Κάλι,  η  τσιγγάνα με  το  ιταλικό  και  σπανιόλικο  πάθος  που 
κυλάει στις φλέβες της, χόρεψε απόψε το βράδυ φλαμέγκο μόνο για μένα. 
Κι όταν τραγουδούσε με κοίταζε κατευθείαν στα μάτια, γλίστραγε μέσα 
μου και μου τσαλάκωνε τα σωθικά, με χάιδευε κι έκανε έρωτα μαζί μου 
χωρίς  να με αγγίζει.  Ρόζα,  Αϊσμά,  Μιντιλού,  με τα φωτεινά τους μάτια. 
Φτιαγμένες με τα πιο αισθαντικά υλικά του ονείρου με παίρνουν κοντά 
τους και χάνομαι μαζί τους στις  απαλές  και  μύχιες  πτυχές  της ομορφιάς 
τους. Γινόμαστε ένα και ταξιδεύουμε μαζί στα πιο κρυφά μέρη αυτής της 
πόλης, στην άλλη πλευρά του ορατού. Η Ρόζα πέφτει νεκρή μέσα στα νερά 
του Χάβελ, πλημμυρισμένη στα αίματα, η Μιντιλού κουβαλάει τα τούβλα 
για να ξαναχτίσει αυτή την πόλη πάνω στην τρικυμία του βομβαρδισμένου 
τοπίου. 
Τα  πρόσωπά  τους  τσακισμένα  από  τα  γεράματα,  τις  ρυτίδες,  μαύρες 
κηλίδες  στο  δέρμα,  παραμορφωμένα  μάγουλα,   κρεμασμένα  μήλα  στο 
πρόσωπο,  μαλλιά  αραιά  χωρίς  λάμψη  και  ικμάδα,  τσακισμένες 
καφεκίτρινες τρίχες, κολλημένες στο κρανίο, χαλαρή σάρκα, ξεχειλωμένα 
αυτιά  με  καφετιούς  λεκέδες  και  σχισίματα  που  κάποτε  φορούσαν 
σκουλαρίκια,  στόματα  τσαλακωμένα απ’ το χρόνο, γκριζόμαυρα δόντια, 
ξεγυμνωμένα από ούλα, βήχας στο λαρύγγι, δύσκολη αναπνοή, το δέρμα 
στο λαιμό σαν ξεραμένο δαμάσκηνο, μάτια που δεν κοιτάζουνε πουθενά. 
Το  Βερολίνο  είναι  τα  μάτια  της  Ρόζας,  της  Ντέμπρα,  της  Μιντιλού,  της 
Αϊσμά...  Το  Βερολίνο  είναι  μια  νύχτα  στο  Τέρτσο  Μόντο  παρέα  με  τις 
Αιγύπτιες φοιτήτριες της γερμανικής φιλολογίας από την Αλεξάνδρεια. Το 
Βερολίνο είναι εκείνη η νύχτα η μοιραία που μια γυναίκα θα ζωντανέψει το 
ναρκωμένο ερωτισμό των αντρών με το χορό και το κορμί της...
Απ’  την πίσω αυλή η φωνή της Μπίλι  Χολιντέι:  "...because my man has 
gone, some lucky night he may come back again...".
Ο  θάνατος  του  Γιοργκ  Φάουζερ  πάνω  στο  μουσκεμένο   δρόμο.   Το 
κουβαριασμένο  και   τσακισμένο   σώμα,   το   ματωμένο  πρόσωπο,  ο 
στραβωμένος σκελετός των γυαλιών που έχει φύγει από το ένα αυτί και 
γλίστρησε στη μύτη, σπασμένος φακός και κομμάτια γυαλιού καρφωμένα 
στο αριστερό μάτι, μεγάλη πληγή πίσω από το δεξί αυτί με μισοπηγμένο 
αίμα  που  κυλάει  αργά,  το  λασπωμένο  μπουφάν,  σβησμένο  υπόλειμμα 
τσιγάρου που έχει πέσει μέσα σε μια λιμνούλα vερού δίπλα στο ρείθρο, το 
πόδι που τινάζεται.  Η τελευταία πνοή με ρόγχο και μια φουσκάλα αίμα 
που μεγαλώνει στο στόμα. Ένα μουγκρητό.
Στις  φτηνές  πανσιόν  της  Μπιλοβστράσσε.  Δωμάτια  με την  ώρα,  ξύλινα 
κρεβάτια  απ’  το  Μεσοπόλεμο,  βουλιαγμένα στρώματα,  βρομισμένα από 
ξεραμένο  σπέρμα  και  αίμα  σεντόνια,  πάνω  σπαρταράνε  γυμνωμένα 
κορμιά αντρών και γυναικών. Στις γυναικείες τουαλέτες της βιομηχανίας, 



στη Ζίμενστατ, κοντοκουρεμένα κορίτσια με ασημιά μαλλιά σαλιώνουνε με 
τα δάχτυλα το τσουλούφι μπροστά στον καθρέφτη. Στους καπνούς  των 
μπαρ  της  Σαβίνιπλατς  και στα μεθυσμένα δυνατά γέλια, εκεί κυλάει το 
αίμα απ’ τις πληγές του Γιοργκ Φάουζερ και στάζει μέσα στους υπονόμους 
και κάτω απ’ αυτή την πόλη μες στους σταθμούς του υπόγειου και στα 
τρένα  που  τσιρίζουνε  πάνω  στις  ράγες  την  ώρα  που  στρίβουνε  για  το 
Ζίντστερν και στα αδιάφορα πρόσωπα των ανθρώπων που ακούνε μουσική 
με γουόκμαν και διαβάζουνε στη Μπιλντ Τσάιτουγκ ότι τώρα τα σκυλιά θα 
περνάνε ελεύθερα στο ανατολικό τμήμα της πόλης. Στα καθρεφτίσματα 
του καθενός μας, όταν γυμνώνεται η ψυχή κι αποκαλύπτεται ο πυρήνας 
της ύπαρξης και η προσωπική μας αλήθεια. Στο βάθος, εκεί που οι σκιές τα 
κάνουν όλα δυσδιάκριτα, εκεί βρίσκονται οι επιθυμίες μας οι απόκρυφες, 
τα  νεανικά,  τα  ανεκπλήρωτα όνειρα,  τα  παιχνίδια  μας,  οι  ανεμελιές,  οι 
έρωτές μας οι πρώτοι, εκεί στα εσώτερα, εκεί που είναι η ουσία, εκεί είναι 
και η ψυχή της πόλης. 



ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΛΙΛΗΣ

Μια νύχτα, αρχές Μαΐου, καθιστός στο κρεβάτι μου ανακάλυψα τις ψείρες 
που ’χαν φωλιάσει στους πόρους  του δέρματος και μαυρίζανε παντού, κι 
όσο  τις  τσίγκλαγα  τόσο  εκείνες  προσπαθούσανε  να  τρυπώσουνε  και  η 
φαγούρα γινότανε παροξυσμός. Κάτι έπρεπε να κάνω. Ντύθηκα και βγήκα 
από το  δωμάτιο.  Κατέβηκα στο  ισόγειο  και  χτύπησα το  κουδούνι  δίπλα 
στην είσοδο. Ο μπάρμπα Ζαν κοιμότανε στο θυρωρείο, σε μια πολυθρόνα. 
Μόλις  άκουσε  το  κουδούνισμα  πετάχτηκε  πάνω,  τα  λίγα  μαλλιά  του 
πέφτανε στα λιπαρά του μούτρα, τα μάτια του πρησμένα, έμοιαζε με μια 
απ' τις ψείρες μου. Τον έπιασα απ' το γιακά και τον ταρακούνησα.
"Να πεις στην πουτάνα που της νοικιάζεις το δωμάτιό μου, όταν λείπω, να 
πάει να ξεπατώσει τις μουνόψειρες και μετά να ξαπλώνει στο κρεβάτι μου".
Τον  παράτησα  να  λέει  διάφορες  σαλιωμένες  δικαιολογίες,  άνοιξα  την 
πόρτα  και  βγήκα  στο  δρόμο.  Στ'  αριστερά  αναβόσβηνε  το  νέον  της 
φωτεινής επιγραφής: "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΛΙΛΗΣ".
Συνοικία της Χρυσής Δροσοσταλίδας στο βόρειο Παρίσι· εδώ νοίκιαζα με το 
μήνα δωμάτιο. Τις νύχτες οι  μικροί δρόμοι σ'  αυτή τη γειτονιά γίνονταν 
επικίνδυνοι.  Οι κάτοικοι,  στην πλειοψηφία τους  Άραβες, Γιουγκοσλάβοι, 
Ιταλοί,  Αφρικανοί,  Εβραίοι  και  Τούρκοι,  οι  Γάλλοι  εδώ ήταν μειονότητα. 
Μεθυσμένοι κλοσάρ ξάπλωναν στις σχάρες του μετρό Σατό Ρουζ, δίπλα 
τους αδειασμένα μπουκάλια κόκκινο κρασί ορντινέρ και ξερατά. Ζητάγανε 
επίμονα λεφτά από τους ελάχιστους περαστικούς κι  αν δεν τους έδιναν, 
βρίζανε.  Από  τις  ανοιχτές  πόρτες  των μπαρ με  τις  χάντρινες  κουρτίνες 
ερχόταν μουσική. Η ερωτική φωνή της Φαγιούζ, οι Ναφάς, οι Μπομπόνγκο 
Σταρς.  Μέσα  όρθιοι  Βορειοαφρικανοί,  Νέγροι,  Γιουγκοσλάβοι  εργάτες 
πίνανε  μπίρες,  συζητάγανε  μεγαλόφωνα,  συχνά  η  βραδιά  τελείωνε  με 
σαματά. Βγαίνανε στο δρόμο και τσακωνόντουσαν. Η περιοχή ήταν γεμάτη 
μπουρδέλα. Τα Σαββατοκύριακα, μπροστά στις σιδερένιες πόρτες, ουρές οι 
άντρες περίμεναν υπομονετικά τη σειρά τους.
Ο  παγωμένος  αέρας  φαίνεται  πως  μου  'κανε  καλό,  ίσως  οι  ψείρες  να 
ηρεμήσανε,  πάντως  η  φαγούρα  σταμάτησε.  Περπάτησα  μες  στην  υγρή 
νύχτα  στους  δρόμους  της  Λα  Γκουτ  ντ'  Ορ  και  έφτασα  στο  Μπαρμπές 
Ροσεσουάρ  με  τα  σκοτεινά,  απειλητικά  κτίρια,  τους  μικρούς  κάθετους 



δρόμους,  τα  τούρκικα  κουρεία  και  ραφεία,  τα  ιταλικά  μαγαζάκια  με  τα 
πολύχρωμα φώτα, τα ελληνικά εργαστήρια της γούνας. Μια συνοικία που 
πλέκονταν  υφάδια  σαν  κεντήματα,  πάνω  στη  γαλλική  κουλτούρα,  οι 
πολιτισμοί των νότιων μεταναστών. Διέσχισα την πόλη από βορρά προς 
νότο.  Άφησα πίσω μου  τις  πουτάνες  του  Γκαρ  ντι  Νορ  κι  έφτασα  στην 
αγορά της Αλ που ήταν,  τον πρώτο καιρό που είχα έρθει στο Παρίσι,  η 
αγαπημένη  μου  νυχτερινή  βόλτα.  Εργάτες  ξεφορτώνανε  φορτηγά  και 
στοιβάζανε κασόνια με φρούτα, στα πεζοδρόμια τρεις τέσσερις άντρες μαζί 
κυλούσαν όρθια υπέροχα τυριά γκριγιέρ μεγάλα σαν δωμάτια. Όνειρό μου 
ήταν να με άφηναν να ζήσω μέσα σ' ένα τέτοιο τυρί. Η αγορά τη νύχτα 
ήταν  ο  παράδεισος,  μύριζε  ζαρζαβατικά,  σαλάμια,  μπαχάρια, 
κρεμμυδόσουπα και κρασί. Πείναγα, όμως τα λεφτά μου ήταν μετρημένα, 
έτσι συνέχισα την πορεία μου.
Έφτασα στο νησί Σεν Λουί, σταμάτησα για λίγο και κοίταξα το Σηκουάνα 
στο λιγοστό φως των γκαζοφάναρων. Περπάτησα δίπλα στα βρομισμένα 
νερά του ποταμού και σταμάτησα για ν' ακούσω στη σιγαλιά τα κρωξίματα 
των εξωτικών πουλιών και τα σφυρίγματα των παπαγάλων που έρχονταν 
απ' τη δεξιά όχθη, από τα μαγαζιά που πουλάγανε τα ζώα.  Στην ατσάλινη 
γέφυρα, κάτω από το λιγοστό φως, με τύλιξε η θολούρα της υγρασίας. Μ' 
έπιασε ένα είδος νοσταλγίας.
Πέρασα στην αριστερή όχθη απ' τη γέφυρα του Πον Νεφ. Από το θάνατο 
της  νύχτας  στη  ζωή  της  ημέρας.  Εδώ το  σκοτάδι  κολυμπούσε  στο  φως. 
Ήταν μαγεία. Το βουλεβάρτο του Σεν Μισέλ έσφυζε από κίνηση. Πίσω από 
τις τζαμαρίες των καφενείων έβλεπα πρόσωπα γεμάτα ζωή, χωμένα σ' ένα 
μικρό σύννεφο ξεγνοιασιάς, γύρω μουσικές, θόρυβοι από τσουγκρίσματα 
ποτηριών, μεθυσμένες φωνές...
Τις τελευταίες μέρες οι κινητοποιήσεις των φοιτητών είχαν κορυφωθεί κι 
εκείνο  το  απόγευμα,  μετά  από  το  συλλαλητήριο,  μαζευτήκανε,  όπως 
συνήθιζαν, στο καρτιέ Λατέν, στους δρόμους γύρω από το πανεπιστήμιο 
της Σορβόννης. Όταν έφτασα στο πάνω μέρος του βουλεβάρτου η ώρα ήταν 
προχωρημένη αλλά οι φοιτητές, όλο ζωντάνια και προφανώς οργισμένοι 
από τις αναιτιολόγητες συλλήψεις συναδέλφων τους, βρίσκονταν παντού 
τριγύρω  και  εξακολουθούσαν  να  συζητάνε  μαζεμένοι  σε  πηγαδάκια  με 
έντονο  ύφος.  Είχαν  καταλάβει  τα  πεζοδρόμια  και  το  δρόμο  και  τ' 
αυτοκίνητα αναγκάζονταν να κάνουν ελιγμούς ανάμεσα στις παρέες για 
να  περάσουνε,  ώσπου  κάποιοι  καθίσανε  κατάχαμα  στο  οδόστρωμα,  η 
κυκλοφορία  σταμάτησε  και  πάνω  στη  συζήτηση  κάποιοι  άρχισαν  να 
ξηλώνουνε τους κυβόλιθους, ώστε σε  περίπτωση που γινόταν επίθεση από 
την αστυνομία να μπορούν να αμυνθούν.  Όταν είδανε ότι  η αστυνομία 
αντιμετώπιζε αμήχανα το ξήλωμα, συνεχίσανε και σε λίγο φτιάχτηκαν τα 
πρώτα  οδοφράγματα.  Ξηλώσανε  τους  γρανιτένιους  κυβόλιθους  στη 
διασταύρωση  του  Πάνθεον,  αντίκρυ  στον  κήπο  του  Λουξεμβούργου,  κι 
έχοντας  φτιάξει  ανθρώπινες  αλυσίδες  δίνανε  ο  ένας  στον  άλλο  τις 



τετραγωνισμένες  πέτρες  που  τις  στοιβάζανε  σε  σωρούς  και  υψώνανε 
οδοφράγματα,  μπροστά  ακριβώς  στους  αστυνομικούς  των  ειδικών 
δυνάμεων  που  στέκονταν  παρατεταγμένοι  με  τις  διάφανες  ασπίδες 
ακουμπισμένες  στα  πόδια  τους  και  παρακολουθούσαν  αδιάφορα,  σαν 
απενεργοποιημένα ρομπότ που περιμένουνε την εντολή για να κινηθούνε. 
Στα καφενεία, ο κόσμος καθόταν και απολάμβανε το παράξενο θέαμα.
Κάποια ώρα όμως κλείσανε κι αυτά, γιατί φοβήθηκαν τα επεισόδια, και τα 
γκαρσόνια μαζέψανε βιαστικά τις καρέκλες. Έκανα βόλτες στα πηγαδάκια 
και άκουγα τις συζητήσεις.  Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας άντρας με 
αλυσοπρίονο  και  άρχισε  να  κόβει  τα  δέντρα  του  βουλεβάρτου,  κάποιοι 
έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Τα πελώρια δέντρα πέφτανε με εκκωφαντικό 
θόρυβο  στη  μέση  του  δρόμου.  Άλλοι  μπήκανε  στον  κινηματογράφο  και 
ξηλώσανε  τα  καθίσματα  και  τα  μεταφέρανε  στα  οδοφράγματα  που 
ψήλωναν συνέχεια. Όσα αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα εκεί, τα γυρίζανε 
στο πλάι ενισχύοντας τα οδοφράγματα που στηνόντουσαν. Βοήθησα κι εγώ 
ν' αναποδογυρίσουμε ένα φορτηγό. Από τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων, 
ομάδες  που  φαινόντουσαν  έμπειρες  σ'  αυτά,  τραβάγανε  τη  βενζίνη  με 
λαστιχένιους σωλήνες και φτιάχνανε μολότοφ που τις στοιβάζανε απ' τη 
μέσα μεριά των οδοφραγμάτων. Στην οδό Γκι Λισάκ στοιβάζανε πάνω στα 
αυτοκίνητα  οικοδομικά  υλικά  από  μια  ανεγειρόμενη  οικοδομή,  ξύλινες 
προθήκες  από  τα  κλειστά  μαγαζιά,  πινακίδες  της  τροχαίας, 
προστατευτικές  βάσεις  δέντρων  από  χυτοσίδερο,  στάσεις  λεωφορείων, 
διαφημιστικά πανό, παγκάκια, πλυντήρια από ένα σελφ σέρβις που ήταν 
ανοικτό όλο το εικοσιτετράωρο.
Κόντευε  μία  η  ώρα  μετά  τα  μεσάνυχτα,  όταν   δόθηκε  η  εντολή  και  οι 
αστυνομικοί  αρχίσανε  να  κινούνται.  Πιάσανε  τις  ασπίδες,  βάλανε  τα 
διάφανα γυαλιά στα μάτια και αρχίσανε να χτυπάνε ρυθμικά με τα κλομπ 
τις ασπίδες.  Ήτανε η στιγμή της επίθεσης. Οι δρόμοι πήραν φωτιά. Στα 
σκοτεινά,  χιλιάδες  σκιές  ανθρώπων,  ανεβασμένες  πάνω  στους  σωρούς, 
πέταγαν μολότοφ και αμύνονταν στα οδοφράγματα. Ακολούθησαν μάχες 
στήθος με στήθος. Ο κουρνιαχτός της μάχης γέμισε την περιοχή και αυτό 
συνεχίστηκε για ώρα.
Γύρω στις τρεις το πρωί, η μεγάλη πύλη του πανεπιστημίου της Σορβόννης 
έκλεισε. Η ατμόσφαιρα είχε γίνει πια εντελώς αποπνιχτική από τον όγκο 
των  καπνογόνων  και  δακρυγόνων  που  πέφτανε   βροχή  εδώ  και  ώρα, 
πνιγηρή η υγρή μαγιάτικη νύχτα, όμως ο κόσμος δεν έφευγε. Έβλεπες μια 
λύσσα στα πρόσωπα όλων, από τα γύρω μπαλκόνια οι γείτονες ρίχνανε 
νερά  για  να  ανακουφίσουνε  τους  πόνους  στα  μάτια  και  πακέτα  με 
εφημερίδες για να ανάψουν φωτιές που θα εξουδετέρωναν τα δηλητήρια. 
Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και  μαγαζιών κλαίγανε τις  περιουσίες  τους που 
γίνονταν  παρανάλωμα  στη  φωτιά,  κάποιοι  χωμένοι  μέσα  σε  σπασμένα 
μαγαζιά  πλιατσικολογούσαν,  οι  αστυνομικοί  ορμάγανε  σε  κύματα,  ο 
κόσμος  από  τα  οδοφράγματα  πέταγε  μολότοφ,  φωνές,  ουρλιαχτά, 



άνθρωποι τραυματισμένοι από βάρβαρα χτυπήματα κλομπ, πεσμένοι κάτω 
τσαλαπατιόντουσαν,  οι  φλόγες  φωτίζανε  τη  νύχτα  με  μια  μοναδική 
μαγεία, ευωχία εξέγερσης και ξέχειλο πάθος στα πρόσωπα των ανθρώπων, 
μέθη ελευθεριότητας, μισόγυμνοι νέοι αγκαλιάζονταν στη φωτιά...
Έφυγα  από  κει,  όταν  συνειδητοποίησα  ότι  η  αστυνομία  βάσει  σχεδίου 
κύκλωνε σιγά σιγά την  περιοχή και  στρίμωχνε  τον  κόσμο σ’  ένα μικρό 
χώρο, μεταξύ της οδού Κλοντ Μπερνάρ και στο βάθος της  Γκι Λισάκ. Τρεις 
η  ώρα,  η  φαγούρα  ξανάρχισε  και  δεν  ήξερα  τι  να  κάνω.  Προχώρησα 
γρήγορα  και  μετά  από  λίγη  ώρα  έφτασα  στην  οδό  Μουφτάρ.  Ένα 
παράθυρο στη νύχτα, από μέσα ακούγονταν πνιχτοί ήχοι. Πιάστηκα απ' το 
πρεβάζι και κοίταξα μέσα. Είδα, στο μικρό φως, την πλάτη του αδερφού 
μου  μουσκεμένη  στον  ιδρώτα,  ήταν  μπρούμυτα  πεσμένος  πάνω  σε  μια 
γυναίκα  που  δεν  έβλεπα  το  πρόσωπό  της.  Άκουγα  μόνο  τις  σφυριχτές 
ανάσες  και  τ'  αγκομαχητά  των  δυο  τους.  Περίμενα να τελειώσουνε.  Τα 
βογκητά τους  όμως συνεχίζονταν για  ώρα,  ανακατεύονταν με  λυγμούς, 
στεναγμούς και ερεθισμένες κραυγές. Η κίνηση του πισινού του αδερφού 
μου συνέχιζε σταθερή και δυνατή. Τα πόδια της γυναίκας ανοιγοκλείνανε 
στον αέρα, τα χέρια της γαντζώνονταν στην πλάτη του. Αυτό που έβλεπα 
μ'  ερέθιζε και μ'  εκνεύριζε. Ένα περιπολικό της αστυνομίας έστριψε στο 
βάθος  του δρόμου και  πλησίασε.  Πήδησα γρήγορα από το παράθυρο κι 
έστριψα στην πρώτη γωνία.
Τέσσερις η ώρα και το κεφάλι μου στριφογύριζε, αισθανόμουνα ζαλισμένος 
με λιγούρες από πείνα και ερεθισμένος. Κατηφόρισα στο Πορτ ντ' Ιταλί και 
μετά πήγα δυτικά μέχρι που βγήκα στο Πορτ Ρουαγιάλ κι από κει πήρα το 
δρόμο για το Ντανφέρ. Ξημέρωνε πια. Η φαγούρα είχε σταματήσει. Άναψα 
ένα τσιγάρο και συνέχισα την πορεία μου στο μισόφωτο. Αστυνομικοί των 
δυνάμεων  ασφαλείας  πέρασαν  μ'  ένα  φορτηγάκι,  σταματήσανε, 
κατεβήκανε και με κυκλώσανε, ζητήσανε να δούνε τα χέρια μου κι όταν τα 
έδειξα μου είπαν να προχωρήσω και να εξαφανιστώ. Καθώς έστριψα για 
να φύγω μου επιτεθήκανε και με ξυλοκοπήσανε, με κλότσαγαν με λύσσα 
και μανία από πίσω. Έπεσα κάτω και με δυσκολία ξανασηκώθηκα, ενώ οι 
μπάτσοι συνέχιζαν να με κλοτσάνε. Πονούσα στη σπονδυλική στήλη αλλά 
συνέχισα να περπατάω, με το χέρι κράταγα τη μύτη μου που έτρεχε αίμα.
Πέντε  η  ώρα,  πρωινό.  Πέντε  η  ώρα,  ώρα  της  λύτρωσης,  είναι  κοντά, 
ανάμεσα  στα  πόδια,  υγρή,  ανήσυχη,  χωρίς  γνώση,  χωρίς  αντίσταση, 
ανεβαίνει...  αποκάλυψη...  μην  είσαι  ρηχός...  δε  σου  επιτρέπεται  να 
ξεχάσεις... μην ξεχνάς, μην ξεχνάς, την ανάμνηση, το χρόνο, το πρόσωπο, 
τη ματιά, το δέρμα, τα πόδια (μπούτια), τις μουνότριχες. Έφτασα στο Πορτ 
ντ' Ορλεάν, το αίμα είχε ξεραθεί στα ρουθούνια, στο πρώτο φως της μέρας 
φάνηκε το σπίτι της, το θολωτό δώμα με τα πολλά παράθυρα ήταν χωρίς 
κουρτίνες, ένιωσα ένα σφίξιμο στην καρδιά.
Πέρασα την εξώπορτα της μικρής αυλής, αριστερά η αποθηκούλα για το 
πετρέλαιο  μισοπεσμένη,  σοβάδες  ξεφτισμένοι,  η  πόρτα ξεχαρβαλωμένη, 



χωρίς λουκέτο. Στάθηκα και περίμενα. Ένιωσα την πρωινή υγρασία να με 
περονιάζει. Η πόρτα άνοιξε και βγήκε μια κοπέλα. Μια όμορφη κοπέλα με 
θλιμμένο βλέμμα που θα πήγαινε στη δουλειά της.  Σταμάτησε και  μου 
χαμογέλασε. Τη ρώτησα αν μπορώ να μπω. Μίλησε με την άηχη φωνή των 
μουγκών,  μόνο  με  τα  χείλη.  Προσπάθησε  με  τις  θαμπές  λέξεις  και  τα 
έντονα σχεδιάσματα των χειλιών και των χεριών να μου πει κάτι που δεν 
μου γινόταν σαφές.  Ανέβηκα τη μεγάλη σκάλα χαϊδεύοντας την ξύλινη 
κουπαστή μέχρι τον τέταρτο.  Το φως στο διάδρομο έσβησε, ψηλάφισα στον 
τοίχο το διακόπτη, τον βρήκα και άναψα πάλι το φως. Το όνομά της δεν 
υπήρχε στην πόρτα. Χτύπησα κι  έβγαλα απ' την τσέπη τα τσιγάρα μου. 
Άναψα  ένα.  Από  μέσα  καμιά  κίνηση,  κανένας  θόρυβος.  Κάπνιζα  και 
περίμενα.  Ξάφνου,  εμφανίστηκε  η  θυρωρός  με  μια  σκούπα  στο  χέρι, 
βιαστική, με είδε.
"Ε, εσείς, η Μιντιλού δεν είναι εδώ, έχει φύγει πάνω από μήνα".
"Έφυγε", επανέλαβα χαμένος.
"Ναι, και πέταξε τα περισσότερα πράγματά της, κρίμα, εκείνη η ντουλάπα 
της δε χωρούσε στην πόρτα μου, θα την είχα πάρει εγώ".
"Πού πήγε;"
“Πέθανε  ο  πατέρας  της  από  καρκίνο  του  προστάτη  και  γύρισε  στη 
Γερμανία” είπε. Με το χέρι της ψαχούλεψε στα αχαμνά μου.
“Ξέρετε πού είναι ο προστάτης;” ρώτησε γαλίφικα.
Αν ήξερα λέει. Της τράβηξα το χέρι και κατέβηκα τα σκαλιά.
Έξι η ώρα, είχε ξημερώσει. Γύρισα και κοίταξα μια τελευταία φορά το σπίτι. 
Μπροστά στα παράθυρα οι μεγάλες καστανιές πετάγανε καινούρια φύλλα. 
Πάνω στα τζάμια του τέταρτου ορόφου μου φάνηκε ότι καθρεφτίστηκε μια 
μορφή με μεγάλα μάτια, ανασηκωμένη χάρη στις άκριες, που σκιάζονταν 
αινιγματικά  από  σκούρες  βλεφαρίδες  και  έκαναν  βαθύ  το  βλέμμα,  το 
δέρμα του προσώπου φωτεινό, τα μακριά καστανά μαλλιά, τα κατακόκκινα 
χείλη κυματίζανε,  τα τρυφερά δάχτυλα, το γυμνό σώμα λευκό,  λαμπερό 
στο ημίφως, η λαμπρότητα του ορυκτού κρυστάλλου, οι σκιασμένες πτυχές, 
μυστηριώδεις φούσκες, καμπύλες, τόξα, κυματισμοί απαλοί, μικροί λόφοι, 
ποταμιές, μονοπάτια, η ύπαιθρος χώρα...
Το φωτεινό καρότο της γωνιακής καφετέριας ήταν αναμμένο, σημάδι ότι το 
καφενείο ήταν ακόμη ανοιχτό, εδώ αγοράζαμε φρέσκο μηλίτη τις πρώτες 
μέρες του Σεπτέμβρη. Τα μεγάλα δέντρα του δρόμου ψιθύριζαν τραγούδια, 
αυτή η κηλίδα στάζει μπλε ή κόκκινο, αδιάφορο, η μουσική της λησμονιάς 
σε νυχτερινό πάρκο, διάδρομοι προς τ’ αριστερά, πολλοί διάδρομοι, ξανά 
και ξανά, προς τα δεξιά, ω, ΜΙΝΤΙΛΟΥ, ΜΙΝΤΙΛΟΥ, μπορείς να κρατάς το 
ξυράφι  ανάμεσα  στα  δόντια  και  να  πιέζεις,  η  γλώσσα  ακουμπάει  στην 
κόψη, δε στάζει αίμα...
Κάποια  παιδάκια  του  νηπιαγωγείου  με  τη  συνοδό  τους  κρατάγανε 
φαναράκια στα χέρια και περπατάγανε πιασμένα χέρι χέρι, σκοντάψανε 
πάνω  μου,  τρομάξανε  και  βάλανε  τα  γέλια,  τους  έκανε  εντύπωση  η 



γενειάδα  μου,  προχωράγανε  όλα  μαζί  σαν  κλωσσόπουλα,  ντυμένα  με 
πολλά ρούχα σαν στρογγυλές μπαλίτσες.
Ένιωθα  πληγωμένος,  προδομένος,  μια  θανατερή  μοναξιά,  ένα  βαθύ 
πένθος, μια πικρή γεύση στο στόμα, αισθανόμουνα έτοιμος να χλευάσω 
και να κοροϊδέψω τα πάντα. Η φαγούρα ξανάρχισε.
Γυρίζοντας  στο  ξενοδοχείο  πέρασα  πάλι  από  το  καρτιέ  Λατέν.  Στους 
δρόμους αποκαΐδια και συνεργεία του δήμου που δούλευαν πυρετωδώς να 
εξαφανίσουνε  τα  ίχνη  της  νυχτερινής  εξέγερσης.  Η  αστυνομία  είχε 
αποσυρθεί,  ο κόσμος πήγαινε στις δουλειές του.  Ξενυχτισμένοι φοιτητές 
ήταν μαζεμένοι και συζητούσανε μπροστά στον κήπο του Λουξεμβούργου 
τα  γεγονότα  της  νύχτας.  Παντού  μοιράζανε  προκηρύξεις.  Έγραφε  ο 
καθένας  κάτι  που  σκεφτότανε,  το  τύπωνε  και  το  μοίραζε.  Πήγα  στη 
Σορβόννη.  Οι  πόρτες  είχαν  ανοίξει.  Κόσμος  πολύς  στο  προαύλιο, 
συζητήσεις. Οι αγρότες είχαν στείλει ένα φορτηγό με λαχανικά για τους 
καταληψίες  και  λειτουργούσε  επιτροπή  συσσιτίου.  Μαγείρευαν  και 
πρόσφεραν σάντουιτς και σούπα. Πήρα ένα πλαστικό κύπελλο με ζεστή 
μπιζελόσουπα και προχώρησα στους  διαδρόμους. Άκουσα τη φωνή ενός 
γνωστού  μου  Έλληνα  που  μίλαγε  σε  κάποιο   αμφιθέατρο.  Ήταν  ο 
Θόδωρος,  ο  κοντούλης  κοκκινομάλλης  δικηγόρος,  που  ανεβασμένος  στο 
έδρανο προειδοποιούσε ένα νυσταγμένο ακροατήριο να μην επαναλάβει τα 
λάθη του 1848 κι εξηγούσε ότι το όραμα της διαρκούς επανάστασης δε θα 
επέτρεπε  να  εκφυλιστεί  η  επανάσταση  σε  γραφειοκρατία.  Σε  όλα  τα 
αμφιθέατρα  γίνονταν  συζητήσεις  με  θέμα  την  αυτοοργάνωση,  τις 
επιτροπές αγώνα, την κλιμάκωση των καταλήψεων σ' όλο το Παρίσι, για 
την ανάγκη κοινωνικοποίησης της τέχνης, για επαναστατικό θέατρο, για 
επαναστατικές  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  και,  τέλος,  για  τρόπους  άμυνας 
στις  επικείμενες  συγκρούσεις  με  την  αστυνομία.  Στα  καθίσματα,  κάθε 
λογής  άνθρωποι  κοιμόντουσαν,  φιλιόντουσαν,  αδιαφορούσαν.  Άλλοι 
γράφανε στους τοίχους συνθήματα, άλλοι ζωγράφιζαν.
Βγήκα από το πανεπιστήμιο και  περπάτησα,  στο πρώτο φως της μέρας, 
στους δρόμους του καρτιέ Λατέν. Βουνά τα αποκαΐδια  στα βουλεβάρτα που 
ήταν χωρισμένα σε ελεύθερες ζώνες. Εκεί κυκλοφορούσαν οι εξεγερμένοι, 
ξενυχτισμένοι,  βρομισμένοι  από  τη  μάχη  της  νύχτας  με  μαντίλια  στα 
πρόσωπα. Λίγο πιο κάτω οι δρόμοι που έλεγχε η αστυνομία με τις δυνάμεις 
της  παρατεταγμένες, με  κράνη,  ασπίδες,  κλομπ,  προστατευτικά  γυαλιά 
στα  μάτια.  Στη  ζώνη  που  ελεγχόταν  από  τους  φοιτητές,  βρίσκονταν 
κατειλημμένα  πανεπιστήμια,  θέατρα,  κινηματογράφοι,  φοιτητικά 
εστιατόρια,  λύκεια,  καμένα  φαστφουντάδικα,  προθήκες  μικρομάγαζων, 
ποδοπατημένα  κροκμεσιέ  και  κροκμαντάμ,  παγκάρια  βιβλιοπωλείων, 
πλιατσικολογημένα μαγαζιά ρούχων, καφενεία με σπασμένες τζαμαρίες, 
πλυντήρια ρούχων στους σωρούς των οδοφραγμάτων, αυτοκίνητα καμένα, 
στη  γωνία  του  Μασπερό  κόσμος  μαζεμένος,  ένας  ηλικιωμένος  άντρας 



ανεβασμένος σ' ένα βαρέλι πούλαγε τη Φωνή του Εργάτη, αναγνώρισα το 
Σαρτρ.
Επιστρέφοντας στο “Ξενοδοχείο της Λίλης”, σταμάτησα σ' ένα βενζινάδικο 
κι αγόρασα ένα μπιτόνι πετρέλαιο. Ο μπάρμπα Ζαν όταν με είδε βιάστηκε 
να κλειστεί στο θυρωρείο. Ανέβηκα τις βρόμικες σκάλες. Πήρα μια πετσέτα 
και με το μπουκάλι στο χέρι πήγα στο κοινό ντους του ορόφου, γδύθηκα και 
άδειασα πάνω μου όλο το πετρέλαιο. Κάθισα για λίγη ώρα κοιτάζοντας τις 
ψείρες που ψοφάγανε. Κάποιος χτύπησε την πόρτα. Η μπανιέρα βρόμαγε... 
Άνοιξα  το  παράθυρο,  ξεπλύθηκα  κακήν  κακώς  και  προσπάθησα  να 
καθαρίσω τα πετρέλαια. Όταν βγήκα και πέρασα μπροστά απ’ αυτόν που 
περίμενε,  τον  είδα  να  ανοιγοκλείνει  τα  ρουθούνια  προσπαθώντας  να 
καταλάβει τι βρόμαγε. Γύρισα στο δωμάτιό μου και ξεκαρφίτσωσα απ' τους 
τοίχους  τις  σημειώσεις  και  τα  σχέδιά  μου,  μάζεψα  τα  λιγοστά  μου 
πράγματα  και  βιβλία,  γέμισα  τη  μικρή  μου  τσάντα  και  κατέβηκα 
κουτρουβαλώντας τα σκαλιά δυο δυο. Ο μπάρμπα Ζαν πρέπει να κατάλαβε 
ότι μετακόμιζα στη Σορβόννη, γι’ αυτό βγήκε και μου φώναξε: “Είσαι κι εσύ 
ένα από αυτά τα χαμένα κορμιά που κάψανε το Παρίσι”. Μ' αυτό φαίνεται 
πατσίσαμε τον ένα μήνα νοίκι που του χρώσταγα.



Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

“Κάτω από το λιθόστρωτο οι παραλίες”.
“Κάτω από τους κυβόλιθους  τα όνειρά μας”.
Το Παρίσι  έμοιαζε  με  πόλη βομβαρδισμένη,  συγκοινωνίες  δεν  υπήρχαν, 
καύσιμα δεν υπήρχαν, τροφοδοσία δε γινότανε, καπνίζαμε τις τελευταίες 
γόπες  που  βρίσκαμε  πεταμένες  και  μόνο  τα  ποδήλατα  κυκλοφορούσαν 
στους δρόμους. Από νωρίς είχε ακουστεί, στο καφέ Σεν Κλοντ, ότι το βράδυ 
οι  Έλληνες  θα  μαζεύονταν  στο  αμφιθέατρο  5  της  Σορβόννης  για  να 
συζητήσουν  και  να  συντονίσουν  τη  συμμετοχή  τους  στην  εξέγερση  του 
Μάη. 
Πηγαίνοντας  για  κει  πέρασα  από  δρόμους  που  ελέγχονταν  από  τους 
φοιτητές. Συνθήματα γραμμένα στους τοίχους: “Τέλος στο πανεπιστήμιο”, 
“Κατάργηση  της  κοινωνίας  των  τάξεων”,  “Τέρμα  στην  εμπορευματική 
κοινωνία του θεάματος”, “Η κοινωνία θα ευτυχήσει μόνο όταν ο τελευταίος 
γραφειοκράτης θα κρεμαστεί με τα άντερα του τελευταίου καπιταλιστή!”.
Τριγύρω,  έβλεπες  μίμους,  ταχυδακτυλουργούς,  ανθρώπους  που βγάζανε 
φωτιές  από  το  στόμα,  παρέες  που  παίζανε  μουσική,  ξυλοπόδαρους  και 
ισορροπιστές. Οι συμπλοκές με την αστυνομία συνεχίζονταν το τελευταίο 
εικοσαήμερο σχεδόν καθημερινά, κι απόψε δεν είχαν ακόμη αρχίσει. Στους 
δρόμους  που  έλεγχαν  οι  δυνάμεις  ασφαλείας,  οι  αστυνομικοί  έστεκαν 
παρατεταγμένοι  με  πλήρη  εξάρτυση,  προστατευτικά  γυαλιά,  κράνη, 
ασπίδες, κλομπ, και παρακολουθούσαν με ζήλια και κούραση τη ζωή  στην 
αυλή των θαυμάτων.
Μέσα  στο  αμφιθέατρο  5  γινότανε  χαμός.  Ήταν  πολύς  κόσμος  εκεί,  ο 
Τρότσκας,  η  Λενάρα,  ο  Αρχιτέκτονας,  ο  Δράκος,  ο  Χιτζάζ,  ο  Άγγελος,  ο 
Βοσκός  της  Αβύσσου,  ο  Κόκκινος  Δικηγόρος,  ο  Αμπελοφιλόσοφος,  η 
Πασιονάρια, και πολλές φάτσες που έβλεπα για πρώτη φορά. Ο πυρήνας 
των  συγκεντρωμένων  ήταν  οι  αυτοεξόριστοι  κινηματογραφιστές  του 
Παρισιού, μόνο ο Γκάζης, το τσιράκι του Δράκου έλειπε. Ένα μήνα πριν, 
στις 23 του Απρίλη,  τη μέρα που έγινε η συγκέντρωση στη Σορβόννη για τη 
συμπλήρωση  ενός  χρόνου  φασισμού  στην  Ελλάδα,  πήρε  σουηδικό 
διαβατήριο και τώρα πια θα ήταν στη Στοκχόλμη.



Από  τη  Συντονιστική  προτάθηκε  να  κάνουμε  κατάληψη  στην  ελληνική 
πρεσβεία,  υπήρξαν  όμως  πολλές  αντιρρήσεις,   θα  φυλαγόταν  -κατά 
πληροφορίες-  εκτός  από  τους  Γάλλους  αστυνομικούς  και  από  τους 
τραμπούκους  του  Περίπτερου.  Αρχίσανε  οι   αψιμαχίες,  ειπώθηκε  ότι  ο 
γαλλικός  Μάης  πρέπει  να  μεταλαμπαδευτεί  στην  Ελλάδα,  η  συζήτηση 
περιστράφηκε γύρω από την ελληνική χούντα, άλλοι ήταν υπέρ της βίαιης 
ανατροπής  του  καθεστώτος  των  Συνταγματαρχών,  άλλοι  υπέρ  του 
περάσματος με ειρηνικά μέσα σε μια λαϊκή Δημοκρατία, ώρες ατέλειωτων 
συζητήσεων και ανταλλαγής σφοδρών πυρών.
«Εσείς», κραύγαζαν, «ξεπουλάτε την επανάσταση».
«Ρεβιζιονιστές!» οι μεν.
«Προβοκάτορες!» οι άλλοι.
Σιγά  σιγά  η  αίθουσα  άδειαζε.  Ο  γαλλικός  Μάης  είχε  ξεχαστεί,  ώσπου 
κάποιος πρότεινε να καταλάβουμε το Ελληνικό Σπίτι  στη φοιτητούπολη 
της  Σιτέ.  Η  πρότασή  του  έγινε  δεκτή  με  ανακούφιση  απ’  τους 
περισσότερους.
Η νύχτα είχε προχωρήσει, όταν βγήκαμε από το χώρο του πανεπιστημίου 
στους δρόμους του καρτιέ Λατέν. Πελώρια δέντρα κομμένα σύρριζα ήταν 
πεσμένα στη μέση του δρόμου. Στα οδοφράγματα  ξηλωμένα καθίσματα 
από  το  γειτονικό  κινηματογράφο,  αναποδογυρισμένα  αυτοκίνητα, 
γυρισμένα στο πλάι φορτηγά. Κρατώντας σημαίες στα χέρια κατεβήκαμε 
τη Ρι Σεν Ζακ τραγουδώντας ελληνικά τραγούδια, παράθυρα ανοίγανε στο 
δρόμο μας και ξαφνιασμένα μούτρα κοίταζαν την εύθυμη παρέα μας. Μισή 
ώρα αργότερα  φτάσαμε στην πύλη της Σιτέ, είχε πια ξημερώσει, μπήκαμε 
στο  πάρκο  και  σταματήσαμε  μπροστά  στο  κτίριο  που  θύμιζε  αρχαίο 
ελληνικό ναό. Ανάμεσα στους δυο κίονες της εισόδου ήταν γραμμένο με 
χρυσά γράμματα: Ελληνικό Σπίτι.
Ο μισοκοιμισμένος θυρωρός  μας κοίταζε να γεμίζουμε την είσοδο, καμιά 
πενηνταριά  συμπατριώτες σε πλήρη ευθυμία. Ο  Γιάννης της Λιλής έβγαλε 
μια  μπερέτα  και  την  κούνησε  στη  μούρη  του.  Ο  θυρωρός  φάνηκε  να 
ξυπνάει.  Ο Γιάννης  της Λιλής ρώτησε  πού βρίσκεται  το  διαμέρισμα του 
Διευθυντή.  Μερικοί  ανεβήκαμε  στο  δεύτερο,  που  ήταν  οι  κοιτώνες  των 
φοιτητών, και ανοίξαμε την πόρτα που έγραφε ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, χωρίς να 
χτυπήσουμε. Ήταν στο κρεβάτι του και κοιμότανε. Σηκώθηκε κάτωχρος. 
«Ποιοι  είστε  εσείς  και  με  ποιο  δικαίωμα...».  «Σκασμός  Χούντα!».  Του 
ανακοινώθηκε σε έντονο ύφος ότι,  από τώρα και  στο εξής,  το Ελληνικό 
Σπίτι  καταλαμβάνεται  από  αντιχουντικούς  πατριώτες  και  κηρύσσεται 
«Ελεύθερο  Ελληνικό  Έδαφος».  Εκείνος  απαλλάσσεται  των  χουντικών 
καθηκόντων του και θα παραμείνει έγκλειστος στο διαμέρισμά του κι όταν 
θελήσει  να  βγει  θα  ζητήσει  την  άδεια  από  την  επιτροπή  αγώνα.  Στα 
πλαίσια του περιορισμού του προστέθηκε ο όρος ότι θα έπρεπε να φοράει 
μόνο πιτζάμες.



Το θυρωρό τον στείλαμε σπίτι του. Ο Αρχιτέκτονας κάθισε στο θυρωρείο 
και  ανέλαβε  το  τηλεφωνικό  κέντρο.  Τηλεφώνησε  στη  συντονιστική  της 
Σορβόννης   και  διάβασε  τη  διακήρυξη  της  επιτροπής  κατάληψης:  "Από 
σήμερα,  22  του  Μάη  και  ώρα  7  το  πρωί,  το  Ελληνικό  Σπίτι  της 
φοιτητούπολης  βρίσκεται  υπό  κατάληψη  από  φοιτητές  και  νεαρούς 
΄Έλληνες  εργάτες.  Η  κατάληψη  εκφράζει  το  πνεύμα   αντίστασης  στον 
ελληνικό φασισμό και είναι πράξη συμπαράστασης στο γαλλικό κίνημα. 
Από  σήμερα  το  Ελληνικό  Σπίτι  ορίζεται  σαν  τόπος   κατοικίας, 
συγκέντρωσης  και  ελεύθερων  συζητήσεων,  με  σκοπό  να  γίνει  κέντρο 
επαναστατικής δραστηριότητας". Ο Αρχιτέκτονας πρόσθεσε ότι θα πρέπει 
να ενημερώσουμε την επιτροπή συσσιτίου για να μας στέλνουν φαγητό. 
Μετά από αυτά άρχισε τα τηλεφωνήματα σε διάφορες γκόμενες.
Εντωμεταξύ στη μεγάλη σάλα γινότανε χαμός.  Στους τοίχους έγραφε ο 
καθένας  με  σπρέι,  λαδομπογιά  ή  μαρκαδόρο  ό,τι  σκεφτότανε,  τα 
συνθήματα γέμιζαν τα λευκά ντουβάρια με αστραπιαία ταχύτητα. Αφίσες 
με μουστακαλήδες γεμίσανε τη μια μεριά:
“ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ”.
“ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ”.
“Ούτε Θεός ούτε Αφέντης”.
“Η φαντασία στην εξουσία”.
“Διαρκής επανάσταση”.
“Κάντε Έρωτα όχι πόλεμο”.
“Γαμήστε το σύστημα”.
“Μπολσεβίκικη Επανάσταση”.
Στη γωνίτσα μόλις που διακρινόταν το σύνθημα: 
“Είμαι κι εγώ εδώ”. 
Διαμορφώσαμε το χώρο, ώστε να μπορούν να γίνονται συνελεύσεις. Έξω 
κρεμάστηκε  ένα  μεγάλο  πανό  που  δέθηκε  στα  κλαδιά  του  κισσού  της 
εισόδου: 
«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ».
Ξυπνήσαμε  τους  φοιτητές  στους  κοιτώνες  τους  και  τους  καλέσαμε  να 
κατέβουν  στη  μεγάλη  σάλα  όπου  θα  γινότανε  γενική  συνέλευση.  Οι 
φοιτητές  κατεβήκανε  φοβισμένοι  και  κάθισαν  μαζεμένοι  στις  καρέκλες. 
Από την παρέα μας όλοι σχεδόν γράφανε και μοιράζανε προκηρύξεις. Και 
τότε  η  συνέλευση  άρχισε.  Συζητήσεις  με  θέμα  την  αυτοοργάνωση,  τις 
επιτροπές  αγώνα,  την  κλιμάκωση  των  καταλήψεων,  για  την  ανάγκη 
κοινωνικοποίησης της τέχνης, το επαναστατικό θέατρο, για επαναστατικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και, τέλος, για τρόπους άμυνας στις επικείμενες 
συγκρούσεις με την αστυνομία και τους φασίστες. 
Ξαφνικά  μια  κοπέλα  μισότυφλη,  με  πολύ  χοντρούς  φακούς,  ανέκτησε 
φαίνεται την όρασή της κι άρχισε να στριγκλίζει υστερικά και να δείχνει 
μια αφίσα στον τοίχο. «Πάρτε τον αυτόν, αυτός έσφαξε τον παππού μου». 
Γύρισα και κοίταξα εκεί που έδειχνε. Ήταν η εικόνα ενός μουσάτου άντρα, 



ζωσμένου  με  φυσεκλίκια.  Το  αντεπαναστατικό  αυτό  στοιχείο 
απομακρύνθηκε  από  το  φουαγιέ  και  η  συνεδρίαση  συνεχίστηκε.  Ο 
Κοσταφέρης πρότεινε  να χωριστούμε σε 5  επιτροπές αγώνα. Τέχνης και 
προπαγάνδας,  τροφοδοσίας και καθαριότητας, παραγωγής πολιτικής και 
ιδεών,  συντονισμού με την εξέγερση, φύλαξης και άμυνας. Ψηφίσαμε και 
αποφασίσαμε. Κάποιοι αναλάβανε να ανεβάσουνε θέατρο επαναστατικό, 
άλλοι να μαγειρεύουνε και να καθαρίζουνε, άλλοι να φυλάνε με βάρδιες 
και άλλοι γράφανε κείμενα με προοπτική να τα τυπώσουμε σε πολύγραφο.
Είχε πια βραδιάσει. Ο Άγγελος μίλησε με τη λεπτή ψιθυριστή φωνή του: 
«Δε θα φάμε τίποτα βρε παιδιά!» Θυμηθήκαμε ότι στα υπόγεια μαγειρεία 
είχαμε μεταφέρει τα τρόφιμα που μας είχε στείλει η επιτροπή συσσιτίου 
της Σορβόννης και τότε άρχισε το μαγείρεμα.
Τις  επόμενες  ώρες  κυκλοφορούσαν  φήμες  για  ενδεχόμενη  επίθεση  των 
Ελλήνων  φασιστών  του  Περιπτέρου  και  των  ομάδων  κρούσης  των 
φασιστών της Οξιντάν και κάναμε διπλοσκοπιές. Δε μου κολλούσε ύπνος 
και βγήκα έξω στη νύχτα να πάρω αέρα, άναψα τσιγάρο και μίλησα με τον 
Τρότσκα  που  φύλαγε  σκοπός  με  ένα  χοντρό  ρόπαλο.  Από  το  Σπίτι  της 
Αφρικής ακούστηκαν γυναικείες φωνές να ζητάνε βοήθεια. Τρέξαμε. Μια 
ξανθή  κοπέλα  βγήκε  τρέχοντας,  γυμνή,  κρατώντας  το  ματωμένο  της 
στήθος, πίσω της ένα εξαγριωμένος Γκανέζος. Έντρομη εκείνη τον έδειχνε 
και  φώναζε  ότι  ήθελε  να  τη  φάει.  Κινηθήκαμε  απειλητικά  προς  τον 
Γκανέζο, που τρύπωσε πάλι μέσα στο Σπίτι της Αφρικής για να γυρίσει με 
καμιά δεκαριά άλλους συμπατριώτες του. Ακολούθησε συμπλοκή Ελλήνων 
και Αφρικανών. Οι φωνές μας ξεσήκωσαν τους καταληψίες  των άλλων 
εθνικών  σπιτιών,  Ισπανούς  και  Πορτογάλους,  που  έτρεξαν  και  μας 
χώρισαν. Την κοπέλα την πήρε ένα ασθενοφόρο και η νύχτα τελείωσε έτσι. 
Γυρίσαμε στο φουαγιέ. Οι μεγάλοι, ο Δράκος, ο Διαφημιστής, ο Βοσκός της 
Αβύσσου, είχαν κάνει φαίνεται το επαναστατικό τους καθήκον και είχαν 
πάει  στα σπίτια  τους.  Είχαμε μείνει  όλοι  οι  άστεγοι  και  πεινασμένοι.  Ο 
Μάης  ήταν  στην  πραγματικότητα  για  μας  και  μεις  έπρεπε  να  τον 
υπερασπιστούμε. Το ξημέρωμα συνεχίζονταν ακόμη οι συζητήσεις και οι 
τσακωμοί, μάχες χαρακωμάτων για κομματικές θέσεις. Υπήρχαν κάποιοι 
που θέλανε να βγάλουμε έξω από το Σπίτι τους τρόφιμους φοιτητές για να 
πάρουμε  εμείς  τα  δωμάτια,  άλλοι  μας  προέτρεπαν  να  βιάσουμε  τις 
φοιτήτριες,  ακόμη  ακούστηκε  η  πρόταση  να  βασανίσουμε  και  να 
κρεμάσουμε  το  Διευθυντή.  Κάποιοι  κατηγορούσαν κάποιους  άλλους  για 
ρεφορμιστές,  εκείνοι  τους  έβριζαν   σταλινικούς.  Άλλοι,  αποκαμωμένοι, 
κοιμόντουσαν  στο  πάτωμα.   Στα  καθίσματα,  κάθε  λογής  άνθρωποι 
κοιμόντουσαν, φιλιόντουσαν, αδιαφορούσαν. Οι πιο τυχεροί, ξαπλωμένοι 
στους λιγοστούς καναπέδες, ροχάλιζαν.
Οι επιτροπές αγώνα είχαν ολότελα ξεχαστεί.  Λίγα μόλις χιλιόμετρα πιο 
πέρα από τη Σορβόννη και η εξέγερση των Γάλλων φοιτητών,  οι οδομαχίες 
που συνεχίζονταν στα κεντρικά βουλεβάρτα  φάνταζαν πράγματα πολύ 



μακρινά.  Όλο  το  κλίμα  στο  Ελληνικό  Σπίτι  ήταν  κλίμα  θεωρίας  και 
εσωστρέφειας.  Είχα  την  αίσθηση  ότι  οι  συμπατριώτες  μου,  με  όλες  τις 
προσωπικές μικροκομματικές γραμμές που αγωνιούσαν να επιβάλουν, να 
προωθήσουν  και   να  υπερασπιστούν,  αναλώνονταν  σε  ζητήματα  που 
βρίσκονταν μακριά από την πραγματική δράση. Οι Συνταγματάρχες στην 
Ελλάδα  μου  φαίνονταν  θλιβεροί  και  μακρινοί  για  να  ασχολούμαι  μαζί 
τους. Αποφάσισα να φύγω από κει μέσα και να πάω στη Σορβόννη. 
Λίγες μέρες μετά, όταν  ο Μάης είχε πια τελειώσει, συνάντησα το Γιάννη 
της Λιλής που μου διηγήθηκε την πλάκα που έγινε στο Ελληνικό Σπίτι, το 
τελευταίο βράδυ, πριν αποχωρήσουν και οι τελευταίοι καταληψίες. Κάθε 
βράδυ,  στις  οκτώ,  περνούσε  από το  Σπίτι  ένας  κοντούλης  και  γλοιώδης 
τύπος,  που  μεταξύ  μας  ήταν  γνωστό  ότι  επρόκειτο  για  έμμισθο  χαφιέ. 
Αργότερα,  στη  μεταπολίτευση,  τον  συνάντησα  καθηγητή  στην  Πάντειο. 
Όταν, λοιπόν, εκείνο το βράδυ εμφανίστηκε,  τον προσκαλέσανε με τρόπο 
να κάτσει μαζί τους στο πίσω δωμάτιο. Ανυποψίαστος εκείνος μπήκε και 
κάθισε. Ενώ συζητούσανε, κάποιος πήγε στο ραδιόφωνο και το άνοιξε στα 
βραχέα και μέσα από παράσιτα προσπαθούσε να το συντονίσει στη Φωνή 
της Αλήθειας, την εκπομπή που εξέπεμπε  στα ελληνικά, εκείνα τα χρόνια, 
το Ράδιο Μόσχα. Την εκπομπή την είχαν μαγνητοφωνήσει από πριν στο 
ραδιοκασετόφωνο  και  έτσι  αντί  για  ράδιο  ακουγόταν  η  σκηνοθετημένη 
εκπομπή. Τους ήχους των παρασίτων τους είχανε δημιουργήσει με ψαλίδια 
που τρίβανε πάνω σε μέταλλα, σύρμα κατσαρόλας και άλλα,  η κοπέλα 
που έκανε την εκφωνήτρια  άλλοτε απομακρυνόταν από το μικρόφωνο κι 
άλλοτε πλησίαζε, έτσι, ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ενός σταθμού 
βραχέων που χάνεται και  ξαναεμφανίζεται.
Κάποιος είπε, «να, εκεί είναι», ακούστηκε μια γυναικεία φωνή που μίλαγε 
ελληνικά, αυτός που έψαχνε για το σταθμό είπε να γίνει ησυχία, η φωνή 
ακουγότανε  στο  ραδιόφωνο  να  πάλλεται,  μιλούσε  προφανώς  για  την 
πτώση της χούντας 
«Εδώ Μόσχα..., εδώ Μόσχα..., σας ομιλεί η Φωνή της Αλήθειας..., Έλληνες 
πατριώτες,   Έλληνες  της  διασποράς,  απανταχού  Έλληνες,  η  χούντα 
πέθανε, αυτή την ώρα οι κάτοικοι της Αθήνας έχουν βγει στους δρόμους 
για  να  γιορτάσουνε  την  πτώση  της  ξενόφερτης,  αιματοβαμμένης  και 
λαομίσητης χούντας των λακέδων στρατιωτικών, οι πρώτες πληροφορίες 
αναφέρουν ότι όλα τα ανδρείκελα της χούντας και οι υπηρέτες τους έχουν 
πέσει στα χέρια του λαού. Λαϊκά δικαστήρια οργανώνονται μπροστά στη 
Βουλή, οι πρώτες αγχόνες στήνονται στο Σύνταγμα. Έλληνες πατριώτες, 
Έλληνες της διασποράς, απανταχού πατριώτες, γρηγορείτε! Απομονώστε 
τους χαφιέδες που βρίσκονται  ανάμεσά σας,  αυτοί  είναι οι  πρώτοι  που 
πρέπει να πληρώσουνε...».
Όλοι κοιταχτήκανε με σημασία, σιγά σιγά τα βλέμματα  συγκεντρώθηκαν 
και μείνανε  καρφωμένα πάνω στο χαφιέ. Όταν εκείνος κατάλαβε ότι όλοι 



μέσα  στο  δωμάτιο  τον  κοιτούσαν,  κατέβασε  το  βλέμμα,  ψιθύρισε  κάτι 
γρήγορα, φοβισμένα, κι εξαφανίστηκε από το Σπίτι. 
Ήμουν πολύ νέος τότε και όλα, όσα συμβαίνανε γύρω, μου φαίνονταν ότι 
θα διαρκέσουν για πάντα. Λίγες μέρες μετά, οι παραλίες σφαλίστηκαν και 
πάλι κάτω από το καλντερίμι των δρόμων κι από πάνω έπεσε άσφαλτος. 
Τα  όνειρά  μας  συνεχίζουν  να  βρίσκονται  θαμμένα  κάτω  από  τους 
κυβόλιθους και καραβάνια τουριστών τριγυρίζουν σήμερα στα σημεία των 
συγκρούσεων, όπου οι τσιτσερόνε εξηγούν πώς άρχισαν όλα.



ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

    "Κορμί θηλυκό, που τόσο
    είσαι τρυφερό, λείo, φίνο
    και πολύτιμο, θα πρέπει τάχα
    να περιμένεις τούτα του θανάτου
    τα δεινά ή ολοζώντανο
    να πας στους ουρανούς;"
    (Φρανσουά Βιγιόν)

Τα ιδρωμένα χέρια γλιστράνε πάνω στο πρόσωπο, θωπεύουν τα χείλη που 
μυρίζουν με τα πιο όμορφα όνειρα και τις πιο πικρές γεύσεις, τα δάχτυλα 
πιέζουν  το  δέρμα  κι  αισθάνονται  κάτω  από  το  φλοιό  τις  αραχνώδεις 
νευρικές  απολήξεις,  ανιχνεύουν  τον  πόνο  στα  νεύρα,  ακουμπούν  τις 
συσπάσεις  των  βλεφάρων  κι  ανακαλύπτουν  εικόνες  στα  μάτια,  πάθη, 
επιθυμίες,  φόβους,  τα  δάχτυλα  ερευνούν  την  πράξη  του  κλάματος, 
ακολουθούν  τα  δάκρυα  που  κυλάνε  στα  μάγουλα,  αισθάνονται  στις 
παραμορφώσεις  του προσώπου τη λαχτάρα και  την αδημονία,  χώνονται 
στις ρυτίδες, στη σκασμένη σάρκα και βάφονται στο χρώμα του χώματος, 
τα ιδρωμένα δάχτυλα χαϊδολογούν τους λοβούς των αυτιών, μπλέκονται 
στα μαλλιά, γλιστράνε στο λαιμό, χαριεντίζονται στο λακκάκι με το μήλο 
του Αδάμ, τα ιδρωμένα χέρια αγκαλιάζουν τους ώμους, ανεβαίνουν στους 
λόφους του στήθους, αφουγκράζονται τους χτύπους της καρδιάς, τρίβουν 
τις  θηλές  με  το  χρώμα  του  αργίλου,  στριφογυρίζουν  στις  πλαγιές, 
βυθίζονται στο μουσκεμένο κόρφο, κατηφορίζουν στις γαιώδεις πεδιάδες 
της κοιλιάς, στην ύπαιθρο χώρα, ολόκληρο το κορμί μυρίζει μόσχο ινδικής 
μοσχογαλής, ραντισμένο με αφροδισιακά που παράγουν θηλυκά ζώα για 
να  ερεθίζουν  τ'  αρσενικά,  τα  δάχτυλα  ερευνούν  τη  γεωδαισία  της 
ομφαλικής  χώρας  στο  μικρό  κοίλωμα,  μαντεύουν  τη  λειτουργία  των 
σπλάχνων,  γλιστράνε  στη  λεκάνη  και  στην  κορυφογραμμή  των  μηρών 
μέχρι κάτω στην κνήμη, στους ποδαστραγάλους, στη φτέρνα, αναζητούν 
τις  νευρικές  απολήξεις  της  πατούσας,  τις  φάλαγγες  των  δαχτύλων, 
μετράνε τη δομή των οστών, τα χέρια ιδρωμένα επιστρέφουν στο ρίγος και 



στις ανατριχίλες του εσωτερικού των μηρών, απλώνονται κι αγκαλιάζουν 
τον κορμό,  διατρέχουν την πλάτη κατά μήκος της κοίτης,  στην εύκρατη 
ζώνη,  στις  καμπύλες  με  τα  λακκάκια  και  σ'  όλο  το  πλάτος,  στις 
γεώσφαιρες, τα οροπέδια και τα αλίπεδα, τα δάχτυλα κυκλικά κινούνται 
στο βάθος της μουσκεμένης χαράδρας, τα ιδρωμένα χέρια σκαρφαλώνουν 
στο ιερό ύψωμα, στριφογυρίζουν στον τροπικό κύκλο, χώνονται στην άγρια 
τριχοφυΐα του τριγώνου, εξερευνούν το λιπώδη ιστό, ακραγγίζουν το βαθύ 
ροζ δέρμα του εφηβαίου,  στο όρος της Αφροδίτης πλανιέται  η οσμή της 
ηφαιστειώδους  λάβας,  υπόγειες  εκρήξεις  συνταράζουν  το  σώμα,  τα 
μουσκεμένα δάχτυλα μετράνε τις πτυχές της σάρκας, πιέζουν το λεπτό και 
ευλύγιστο υμένα, βoηθιούνται από τις κολπικές εκκρίσεις, από το χαίνον 
ρήγμα  ξεμυτάει  ερεθισμένη  η  βάλανος  της  κλειτορίδας,  η  κορυφή  της 
καλύπτεται από υπερευαίσθητη μεμβράνη, πλούσια σε νευρικές απολήξεις, 
τα  υγρά  δάχτυλα  διατρέχουν  τη  διακεκαυμένη  ζώνη,  την  εξαιρετικά 
ερωτογενή περιοχή στο άνοιγμα του κόλπου και στο στόμιο της ουρήθρας, 
ανιχνεύουν τα μαλακά  υποστρώματα που χωρίζουν το αιδοίο, τη διάπυρη 
ενδοχώρα,  αισθάνονται  την  πλουτώνια  θερμοκρασία,  τα  χέρια 
συνεπαρμένα ανοίγουν τα μεγάλα χείλη από τον πρωκτό έως το εφηβαίο κι 
ανακαλύπτουν στο υπέδαφος λιπώδεις και ινώδεις ιστούς, ανακατεύουν τις 
τρίχες και τις κρυφές φωλιές με τους σμηγματογόνους και ιδρωτοποιούς 
αδένες, οι εκκρίσεις εξατμίζονται και προκαλούν την ιδιαίτερη οσμή που 
ξετρελαίνει  ερωτικά  τον  άντρα,  τα  μεγάλα  και  τα  μικρά  χείλη 
διογκώνονται,  κοκκινίζουν,  χοντραίνουν,  φουσκώνουν,  πρήζονται,  τα 
μουσκεμένα δάχτυλα ακολουθούν το φιδοειδή ρου του αποστάγματος, τις 
εκκρίσεις  από  τη  σύνθεση  των  πιο  κρυφών,  των  πιο  μύχιων,  των  πιο 
εσώτερων υγρών, χολή, φλέγμα, δάκρυ, σάλιο, αίμα, λύμφη, μέλαινα χολή, 
το γεωγραφικό τοπίο μεταλλάζει, ο τράχηλος κι η μήτρα τραβιούνται βαθιά 
στη  λεκάνη,  ο  κόλπος  διαστέλλεται,  τα  τοιχώματα  λεπταίνουν  και  οι 
πτυχές της σάρκας τεντώνονται, το χρώμα των κολπικών τοιχωμάτων με 
την εισροή αίματος βάφεται σκούρο βυσσινί, τα μεγάλα και τα μικρά χείλη 
ανοίγουν,  ανορθώνονται,  γυρίζουν  προς  τα  έξω,  η  κλειτορίδα  κρύβεται 
μέσα στη σπηλιά που σχηματίζεται, η διάπυρη ζώνη, ο κόλπος συσπάται 
ρυθμικά,  στην  αρχή έντονα και  μετά  όλο  και  πιο  αργά,  κάθε  σύσπαση 
προκαλεί  μια  υπέρτατη  αίσθηση  ηδονής,  τρικυμίες  συγκλονίζουν  το 
ανατολικό  ημισφαίριο,  το  δυτικό  το  αυλακώνουν  αστροπελέκια  και 
καταιγίδες,  δονήσεις  και  σεισμικά  κύματα,  τα  μουσκεμένα  χέρια 
διπλώνονται και στριφογυρίζουν γύρω από τα μαλακά στρώματα γης που 
καταρρέουν, η ψυχή αποχωρίζεται από το σώμα...

    "Ψυχούλα ταξιδεύτρα, χαϊδεμένη,
    ξένε και σύντροφε του κορμιού,
    σε ποιους τόπους θα πας τώρα,
    ωχρή, δειλιασμένη, γυμνούλα,



    χωρίς να παίζεις τα παιχνίδια
    που κάποτε συνήθιζες;"
    (Αδριανός)



ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΡΩΜΕ

 «Αφορμή για το κείμενο που ακολουθεί αποτέλεσε  
το  ντοκιμαντέρ,  “Les  Sang  des  Bêtes”  του  Georges  
Franju  που  είδα  πριν  χρόνια.  Μια  λυρική  
ελεγειακή  ταινία  πάνω  στην  απύθμενη  βία  που  
ασκούσαν  οι  άνθρωποι  στα  ζώα  που  οδηγούνταν  
στα  σφαγεία  του  Παρισιού.  Μετά την  ταινία,  αν  
συνέχιζα να τρώω κρέας, θα είχα την αίσθηση ότι  
μασάω ένα κομμάτι του εαυτού μου».

Οι πρώτοι  άνθρωποι  ζούσαν τρώγοντας κυρίως φρούτα,  αποξηραμένους 
καρπούς,  φυτά και ρίζες.  Αργότερα έμαθαν να κυνηγούν.  Στην αρχή τη 
λεία τους την έτρωγαν ωμή. Ξέσκιζαν το θήραμα με τα χέρια και τα δόντια, 
τo  κατασπάραζαν και  καταβρόχθιζαν τις  σάρκες.  Όταν ανακάλυψαν τη 
φωτιά,  εφεύραν και το  μαγείρεμα. Έμαθαν να τρέφονται  με ουσίες  που 
μαλάκωναν με το  ψήσιμο στη θράκα ή με το βράσιμο.  Δεν  υπήρχε πια 
λόγος να τρώνε και να καταναλώνουν βιαστικά και επί τόπου το κρέας του 
σκοτωμένου ζώου. Σκότωναν το ζώο στο κυνήγι, το μετέφεραν στις σπηλιές 
που ζούσαν κι εκεί το έψηναν. Με τον τρόπο αυτό διατηρούσαν το κρέας 
για  καιρό.  Έτσι  είχαν  περισσότερο  χρόνο  στη  διάθεσή  τους  για  να 
παραμένουν  στις  σπηλιές  τους,  τρώγοντας  μαζί  με  τ’  άλλα  άτομα  της 
ομάδας  γύρω  από  τη  φωτιά  και  ανταλλάσσοντας  εντυπώσεις  και 
πληροφορίες.  Τότε  ήταν  που  άρχισαν  να  τελειοποιούν  σιγά  σιγά  το 
κυριότερο μέσο της ανθρώπινης επικοινωνίας, τη γλώσσα. Στην πορεία, οι 
άνθρωποι  δημιούργησαν  πόλεις,  γιγάντιους  ναούς  και  ανάκτορα, 
πυκνοκατοικημένες  συνοικίες,  και,  έξω  από  τις  πόλεις,  εκτεταμένες 
καλλιέργειες.  Στις  πόλεις  ζούσαν  χιλιάδες  άνθρωποι,  που  έπρεπε  να 
νοιαστούν για τη διατροφή και για τα αναγκαία,  στην καθημερινή ζωή, 
πράγματα.  Ο  εφοδιασμός  τροφίμων  περιήλθε  στα  χέρια  μιας  κεντρικής 
διαχείρισης. Οι άνθρωποι από τα περίχωρα έφερναν τα προϊόντα τους, που 
ήταν  ζώα,  είδη  διατροφής,  τρόφιμα  και  προϊόντα  για  παραπέρα 
επεξεργασία,  στο  κεντρικό  Διοικητήριο.  Εκεί  γινόταν  η  παραλαβή, 
αποθήκευση και διανομή στους κατοίκους της πόλης. 



Με την ανάπτυξη του πολιτισμού, ο άνθρωπος συνέδεσε το αίμα με τη ζωή 
και άρχισαν οι ενοχές για το φόνο του ζώου και η αποστροφή στο αίμα. 
Μαζί  με  τον  αρχαίο  τρόμο  του  χυμένου  αίματος,  εμφανίστηκε  η  πίστη 
στους δεσμούς αίματος και στην κληρονομική ενοχή. Στην προσπάθεια να 
εξαγνιστεί,  χρησιμοποίησε  στο  μαγείρεμα  καρυκεύματα  και  μπαχαρικά, 
ώστε  να  εξαφανίσει  τη  γεύση του ζώου  και  την  πράξη  του φόνου.  Δεν 
άντεχε στην ιδέα ότι τρώει ένα άλλο ζωντανό είδος.
Στην ελληνική μυθολογία όλα ξεκίνησαν με τους φαύλους Τιτάνες,  που 
παγίδεψαν το νήπιο Διόνυσο, τον έσκισαν κομμάτια, τον έψησαν και τον 
έφαγαν.  Ο Δίας όμως τους τιμώρησε με τον κεραυνό του,  και  από τους 
καπνούς  των  λειψάνων  τους  ξεπήδησε  η  ανθρώπινη  φυλή,  που 
κληρονόμησε έτσι τις φοβερές συνήθειες των Τιτάνων, ενώ μαλάχτηκε μ’ 
ένα ελάχιστο τμήμα θείας ψυχής, που είναι η ουσία του θεού Διονύσου. Στο 
μύθο αυτό αντανακλάται  η αρχαία αντίληψη περί  κληρονομικής ενοχής 
των  ανθρώπων.  Ο  Διόνυσος,  ως  Ωμηστής,  συνδέεται  στενά  με 
διαμελισμούς και ανθρωποθυσίες, σπαραγμό και ωμοφαγία ανθρώπου. Οι 
μύστες  της  διονυσιακής  οργιαστικής  λατρείας,  έπειτα  από  κατάλληλη 
προετοιμασία, μια φορά στα δυο χρόνια, στις γιορτές που παρευρισκόταν ο 
ίδιος ο θεός, διαμέλιζαν και καταβρόχθιζαν ωμές τις σάρκες του θύματος, 
τρώγοντας  το  θεό  που  τους  ενέπνεε.  (Ανάλογη  πράξη  συμβολικής 
ωμοφαγίας έχουμε και στη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου, όταν ο Ιησούς 
ίδρυσε το μυστήριο της ευχαριστίας δίνοντας στους μαθητές του ψωμί και 
κρασί, που συμβόλιζαν το σώμα και το αίμα του). Οι μέρες που ορίζονταν 
για  την  ωμοφαγία  ήταν  μέρες  αποφράδες  και  σκυθρωπές.  Ένα  μείγμα 
κορυφαίας  έξαρσης  και  υπέρτατης  αποστροφής.  Ήταν  συγχρόνως  κάτι 
άγιο και φριχτό. Οι χαρές του Διονύσου έχουν μια πλατιά κλίμακα, από τις 
απλές  απολαύσεις  του  χωριάτη  που  χόρευε  πηδηχτό  χορό  πάνω  σε 
λιγδωμένα  ασκιά  κρασιού,  μέχρι  την  ωμοφάγο  χάρη  του  εκστατικού 
εκβακχευμένου.  Ο  θεός  ήταν  ο  Ελευθερωτής,  που  βοηθούσε  για  ένα 
σύντομο διάστημα το συμμετέχοντα να πάψει να ’ναι ο εαυτός του και τον 
απελευθέρωνε.
Όπως  σε  κάθε  πρωτόγονη  λογική,  όταν  κάποιος  θελήσει  να  γίνει 
λεοντόκαρδος, πρέπει να φάει λιοντάρι κι αν θελήσει να γίνει πανούργος 
πρέπει να φάει φίδι, γίνονται δειλοί όσοι τρώνε κοτόπουλα και λαγούς και 
αποκτούν  μικρά  γουρουνίσια  μάτια  όσοι  τρώνε  χοιρινό,  έτσι  και  στην 
ελληνική αρχαιότητα όποιος θελήσει να γίνει θεός πρέπει να φάει θεό.  Και 
πρέπει ο θεός να φαγωθεί ζωντανός και ωμός, πριν χυθεί το αίμα του. Ο 
Έλληνας  έπλασε  τους  θεούς  του  κατ’  εικόνα  και  ομοίωσή  του.  Οι  θεοί 
έπρεπε να έχουν τα ίδια κουσούρια μ’ αυτόν. Μια φορά κάθε δυο χρόνια ο 
θεός ήταν παρών ανάμεσα στους ορεσίβιους χορευτές. Μπορούσε όμως να 
εμφανίζεται με πολλές μορφές. Ως φυτό, γι’ αυτό οι άνθρωποι κόβανε και 
μασούσαν τον κισσό.  Ως ζώο,  γι’  αυτό ο ταύρος διαμελιζόταν,  ο τράγος 
κομματιαζόταν και τρωγόταν, το νεογνό ελάφι διαμελιζόταν και οι έχιδνες 



σχίζονταν. Η ωμοφαγία ήταν το ιερό μυστήριο στο οποίο παρευρισκόταν ο 
θεός  με  τη  μορφή  του  ζώου  και  διαμελιζόταν  και  τρωγόταν  από  τους 
πιστούς του. Ακόμη και όταν παρουσιαζόταν με τη μορφή ανθρώπου. Η 
Αγαύη πάνω στη βακχική παραφορά της έσφαξε το γιο της Πενθέα, τον 
κομμάτιασε μαζί με τις Μαινάδες και τον κατασπάραξαν. Στη σύγχρονη 
εποχή μια ανάλογη αιματηρή τελετή γινόταν στην Ταγγέρη στις αρχές του 
αιώνα. Μια φορά το χρόνο, μια φυλή που ζούσε στους λόφους κατέβαινε 
στην  πόλη σε  κατάσταση ημιασιτίας  και  παραληρήματος  από μαροκινό 
κιφ. Μετά από το συνηθισμένο χτύπημα των ταμ-ταμ, το ουρλιαχτό των 
αυλών  και  το  μονότονο  χορό,  έριχναν  ένα  πρόβατο  ή  ταύρο,  αγελάδα, 
κατσίκα ή χήνα στο κέντρο μιας πλατείας. Τότε ξυπνούσαν οι θιασώτες και 
ξέσκιζαν το ζώο και τρώγανε το κρέας του ωμό. Μια χρονιά, ένας μαύρος 
που παρακολουθούσε τα συμβαίνοντα, επηρεάστηκε τόσο πολύ από την 
καθολική φρενίτιδα του πλήθους, ώστε έριξε το βρέφος του στη μέση των 
ανθρώπων που το κατασπαράξανε. 
Άπειρες είναι οι ιστορίες ανθρωποφαγίας από ναυαγισμένους. Σ’ αυτή την 
οριακή  κατάσταση,  η  πείνα  και  η  δίψα  μπορεί  να  οδηγήσουν  τους 
ανθρώπους σε καβγάδες, φόνους, αλλά ακόμη και στην ακραία πράξη της 
ανθρωποφαγίας.  Οι  ναυαγισμένοι  φτάνουν  στο  παραλήρημα,  στην 
παράκρουση, στο παραμιλητό, οραματίζονται φαγητά και νερό. Μέσα σε 
λίγες  μέρες  γίνονται  θηρία  έτοιμα να κατασπαράξουν πολλές φορές  το 
φίλο,  την  αγαπημένη ή τον  αδελφό.  Ο  πυρωμένος  ήλιος  κι  η  άρμη της 
θάλασσας τους τρελαίνουν,  η  δίψα τους  αγριεύει,  πίνουνε θάλασσα και 
διψάνε  πιο  πολύ,  πίνουνε  το  ίδιο  τους  το  κάτουρο.  Όταν  σφάξουνε  τον 
πρώτο, πέφτουνε πάνω του και ρουφάνε το αίμα για να κορέσουνε τη δίψα 
τους. Σφάζουν και τρώνε τον πιο αδύναμο, ωμό ή ψημένο, και το σώμα το 
βουτούν  στη  θάλασσα  για  να  αλατιστεί  και  να  διατηρηθεί,  και  κόβουν 
κομμάτια σάρκες με κόκαλα και τα ξεκοκαλίζουν. Τελευταία βρέθηκε στη 
Μεσόγειο ένα ακυβέρνητο κότερο, το νεαρό ζευγάρι αποκάλυψε ότι μετά 
την τέταρτη μέρα, έβλεπαν, ο ένας τον άλλο σαν τροφή. Ο Ιούλιος Βερν 
περιγράφει  σκηνές  κανιβαλισμού  ανάμεσα  σε  ναυαγούς  ήδη  το  1875. 
Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, λίγα μόλις χρόνια πριν, ένα ουρουγουανό 
αεροπλάνο κατέπεσε στις Άνδεις κι επέζησαν οι μισοί επιβάτες, μέσα στο 
κατεστραμμένο  αεροσκάφος,  παγιδευμένοι  από  τα  χιόνια.  Όταν  πια 
έφτασαν στα όρια της ασιτίας, τεμαχίσανε και φάγανε τα πτώματα των 
σκοτωμένων  συνεπιβατών  τους.  Αυτή  η  πράξη  της  «επισιτιστικής» 
ανθρωποφαγίας  προκάλεσε  στη  Γαλλία  μια  μακρά συζήτηση  πάνω στο 
ηθικό  ζήτημα  -αν  δηλαδή  είναι  θεμιτό,  κάτω  από  ειδικές  συνθήκες,  οι 
επιζώντες να τρέφονται με τους πεθαμένους. Ο Τζόναθαν Σουίφτ, πλήρης 
σαρκασμού  και  ειρωνείας,  έγραψε  το  έργο:  «Ταπεινή  πρόταση  για  την 
παρεμπόδιση  των  τέκνων  των  απόρων  ν’  αποβαίνουν  πρόσθετο  βάρος 
χρησιμοποιώντας  αυτά  ως  τρόφιμα»  (1729),  στο  οποίο  συνιστά  στους 
φτωχούς  και  πεινασμένους  να  τρώγουν  τα  παιδιά  τους  για  να 



αντιμετωπίσουν την πείνα τους. Σ’ ένα άρθρο του το 1902, ο Αλφρέ Ζαρύ 
μιλάει  για  τον  τόσο  παραμελημένο  κλάδο  της  Ανθρωπολογίας,  την 
Ανθρωποφαγία,  και  βαφτίζει  συλλήβδην  «Ανθρωποφαγικές  Αποστολές» 
όλες  τις  αποστολές  που  οργανώνονται  στους  «αγρίους»  από  τους 
«πολιτισμένους» εξ αιτίας της δυσάρεστης κατάληξης, στα στομάχια των 
Παπούα  της  Νέας  Γουϊνέας,  μιας  παρόμοιας  θρησκευτικής  αποστολής. 
Επιτυχημένη,  λοιπόν,  "Ανθρωποφαγική Αποστολή"  για τον Αλφρέ Ζαρύ 
είναι αυτή που θα φαγωθεί ολόκληρη και δε θα επιστρέψει κανείς…
Το θηλυκό του εντόμου Mantis religiosa, το κοινό αλογάκι της Παναγίας, 
αφού  κάνει  έρωτα,  επιτίθεται  και  καταβροχθίζει  το  αρσενικό.  Η 
συμπεριφορά  αυτή  μου  φέρνει  στο  νου  την  περίπτωση  του  Γιαπωνέζου 
φοιτητή  που,  την  περασμένη  δεκαετία,  κάλεσε  μια  Ολλανδέζα 
συμφοιτήτριά του στο δωμάτιό του για καφέ και, όταν εκείνη αρνήθηκε να 
κάνει έρωτα μαζί του, ο Ισέι την πυροβόλησε και στη συνέχεια την έφαγε. 
Καταδικάστηκε  και  πήγε  φυλακή.  Μετά  από  3  χρόνια  ο  Ισέι  Σαγκάουα 
απελάθηκε στην Ιαπωνία. Σήμερα δουλεύει σαν κριτικός γαστρονομίας σε 
μια μεγάλη εφημερίδα,  ενώ έχει  εκδώσει  σε  βιβλίο την ανθρωποφαγική 
εμπειρία του, που την περιγράφει ως εξής: «Φοβόμουν από την ηλικία των 3 
χρόνων ότι κάποιος θα μ’ έτρωγε κι αυτή είναι η ρίζα του κανιβαλισμού 
μου. Ο κανιβαλισμός μου ήταν ένα είδος φαντασίωσης που εξαφανίστηκε 
μόλις την πραγματοποίησα, η σάρκα της νεαρής Ολλανδέζας έλιωνε μέσα 
στο  στόμα  μου  σαν  ωμός  τόνος,  τίποτα  δεν  μου  είχε  φανεί  πριν  τόσο 
εύγεστο». 
Από το 1979 και για χρόνια, ο Καζάχος Νικολάι Τζουμαγκάλιεφ σκότωνε κι 
έτρωγε γυναίκες, κυρίως ξανθές με μπλε μάτια. Σήμερα κατηγορείται για 
τουλάχιστον επτά φόνους και θεωρείται ο πιο επικίνδυνος δολοφόνος. Έχει 
τα αντανακλαστικά ζώου. Ζούσε για μήνες στο βουνό, μέσα στην παγωνιά, 
τρεφόμενος με ρίζες και φυτά παραμονεύοντας το θύμα του για μέρες. Μια 
από τις γυναίκες που έφαγε υπήρξε ερωμένη του για τρεις μήνες. Ο ίδιος 
είπε:  «Για μένα όλες οι  γυναίκες είναι πόρνες.  Πίνω το αίμα τους,  γιατί 
εξαγνίζει  την  ψυχή  μου.  Μου  αρέσουν  ιδιαίτερα  τα  ψημένα  στήθη  των 
γυναικών γιατί έχουν τη γεύση αγριογούρουνου».
Ανθρωποφαγία  είναι  η  βρώση  ανθρώπινης  σάρκας  και  οφείλεται  απλά 
στην  πείνα.  Εικάζεται  ότι  η  «επισιτιστική»  ανθρωποφαγία  υπήρξε  ένα 
στάδιο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, από το οποίο έχουν περάσει όλοι οι 
λαοί,  όπως  συμβαίνει  στην  κοιλιά  της  εγκύου  γυναίκας  με  την 
αδελφοφαγία,  φαινόμενο  κυτταρικού  κανιβαλισμού,  όπου  το  ένα  ωάριο 
αναπτύσσεται  σε  βάρος  των  γειτονικών  όμοιων  κυττάρων,  τα  οποία 
απομυζά ή καταβροχθίζει. Περιπτώσεις ανθρωποφαγίας αναφέρονται στη 
Βίβλο, στα χρονικά των Ισπανών κατακτητών της Αμερικής, στα βιβλία της 
αυλής  της  Κίνας,  αλλά  και  στην  ελληνική  μυθολογία  υπάρχουν  ίχνη 
ανθρωποφαγικών τελετών.  Ο Ατρέας,  για  να εκδικηθεί  τον  αδελφό του 



Θυέστη, έσφαξε και διαμέλισε τα τρία του παιδιά και του παρέθεσε δείπνο 
με τις ψημένες σάρκες τους.
Στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης υπήρξαν πολλές περιπτώσεις 
ανθρωποφαγίας. Ο Ν. Μακρής γράφει στα απομνημονεύματά του για την 
πολιορκία  του  Μεσολογγίου:  «Πολλοί  ευρέθησαν  εις  την  ανάγκην  να 
φάγωσιν ανθρωπίνας σάρκας και, ως εδιηγούντο, ελάμβανον το ήπαρ εκ 
των φονευμένων και όντων κράσεως υγιούς, το ετηγάνιζον με έλαιον και 
έρριπτον ολίγον ξείδι, το τοιούτον δε παρασκεύασμα παρείχεν ευάρεστον 
τροφήν  εις  τους  αγνοούντας  την  προέλευσίν  του,  ανεκτάς  δε  εις  τους 
γνωρίζοντας ταύτην!».
Ο Αντώνιος Δ. Κατσώρης στο βιβλίο του «Η Επίδαυρος Λιμηρά» αναφέρει 
ότι  οι  πολιορκημένοι  Τούρκοι  κατά  την  πολιορκία  της  Μονεμβασίας: 
«Ήρχιζαν να σφάζουν άλογα, όνους (ενός τα αυτιά επωλήθησαν αντί 40 
γροσίων),  σκύλους,  γάτες  και  ποντικούς.  Συνήθροιζον  επίσης  από  τους 
δρόμους τα οστά των ζώων, από τα οποία, αφού τα έβραζαν, εξήγον ζωμόν. 
Η  πείνα,  παρά  ταύτα,  είχε  φτάσει  περί  τα  μέσα  Ιουλίου  εις  φρικαλέον 
σημείον,  ώστε  και  ανθρωποφαγίαι  εσημειώθησαν.  Ήρξαντο  λοιπόν 
τρώγοντες  τας  κεφαλάς  των  νεκρών,  μετ’  αυτάς  δεν  εβράδυνον  να 
επιληφθώσι και των κορμών. Όταν δεν υπήρχον νεκροί, ήρπαζον εκ των 
οδών  τα τέκνα των Χριστιανών ή Οθωμανών και σφάζοντες τα έτρωγον». 
Ο  Φωτάκος  Χρυσανθόπουλος  γράφει  στα  Απομνημονεύματά  του  ότι  οι 
Τούρκοι έφαγαν πτώματα στην πολιορκία του Ναυπλίου: «Από την πείναν 
έτρωγαν τους νεκρούς, ετράβαγαν τα ψαχνά κρέατα με τα δόντια των με 
πολλήν  όρεξιν  και  με  πολλήν  επιμέλειαν  εκαταγίνοντο  να  χορτάσουν. 
Όταν  τους  εφωνάζαμεν  άκουγαν,  εγύριζαν  μας  έβλεπαν,  και  πάλιν 
εξακολούθουν να τρώγουν των νεκρών Τούρκων τα κρέατα».
Αντίθετα,  ο  κανιβαλισμός  που  δεν  έχει  σαν  κίνητρο  την  ανάγκη 
εξασφάλισης τροφής, έχει θρησκευτικό χαρακτήρα και αποτελεί για τους 
πρωτόγονους  λαούς  ένα  μέσο  για  τη  συνέχιση  του  είδους.  Είναι  μια 
συμβολική τελετουργία που δίνει δύναμη στο σώμα και στο πνεύμα, μια 
μαγική  τελετή  για  την  απόκτηση  της  αθανασίας.  Στην  κανιβαλική 
ανθρωποφαγία,  ο θύτης επιθυμεί,  τρώγοντας τις σάρκες του νεκρού,  να 
αποκτήσει  τις  ιδιότητές  του.  Και  με  τον  τρόπο  αυτό  επιζεί  ακόμη  και 
σήμερα στα πιο απρόσιτα σημεία της κεντρικής Αφρικής, της Αμαζονίας 
και της Νέας Γουϊνέας.
Ο  Ηρόδοτος  αναφέρει  σε  τρεις  περιπτώσεις  παραδείγματα  λαών  στην 
αρχαιότητα που επιδίδονταν σε ανθρωποφαγικές τελετές.  Μιλώντας για 
τους Μασσαγέτες, που ζούσαν βόρεια της κασπικής στέπας, αναφέρει ότι, 
όταν  ένα  μέλος  της  οικογένειας  έφτανε  σε  προχωρημένη  ηλικία,  το 
σκότωναν τα ίδια τα παιδιά του, έβραζαν το κρέας του και το έτρωγαν. Η 
πράξη  αυτή  θεωρούνταν δείγμα  μεγάλου  σεβασμού  προς  το  νεκρό.  Αν, 
αντίθετα, ο θάνατος προερχόταν από αρρώστια, δεν τον έτρωγαν αλλά τον 
έθαβαν στη γη και ήταν όλοι πολύ λυπημένοι, όχι μόνο για το θάνατό του 



αλλά και γιατί δεν μπορούσαν να τον φάνε. Στο 4ο βιβλίο της Ιστορίας του ο 
Ηρόδοτος μας πληροφορεί ότι οι Σκύθες, όταν σκότωναν τον πρώτο εχθρό 
τους σε μια μάχη, έπιναν αμέσως το αίμα του. Μετά του έκοβαν το κεφάλι 
και  το  πρόσφεραν  στο  βασιλέα  τους.  Μόνο  με  τον  τρόπο  αυτό  είχαν 
δικαίωμα  να  λάβουν  μερίδιο  από  τα  λάφυρα.  Συνήθιζαν  επίσης  να 
διατηρούν  το  ανθρώπινο  δέρμα  που,  αφού  το  κατεργάζονταν,  το 
κρεμούσαν  από  τα  ηνία  του  αλόγου  τους  και  το  χρησιμοποιούσαν  σαν 
πετσέτα για να σκουπίζουν τα χέρια τους στις διάφορες μετακινήσεις τους. 
Άλλοι, πάλι, χρησιμοποιώντας το δέρμα των εχθρών τους κατασκεύαζαν 
πανωφόρια  για  το  χειμώνα,  ενώ  με  το  δέρμα  του  δεξιού  χεριού  ενός 
θαρραλέου  εχθρού  έφτιαχναν  φαρέτρες  για  τα  βέλη  τους.  Συχνά 
χρησιμοποιούσαν  τα  κρανία  των  εχθρών  τους  για  κούπες.  Ο 
παραδοξογράφος  ιστορικός  Ισίγονος,  από  τη  Νίκαια  της  Βιθυνίας,  μας 
πληροφορεί  ότι  στα  βόρεια  του  ποταμού  Βορυσθένους  (του  σημερινού 
Δνείπερου)  οι  πολεμιστές,  αφού  έτρωγαν  τους  εχθρούς  που  σκότωναν, 
χρησιμοποιούσαν το δέρμα του κρανίου τους σαν πετσέτα που την έδεναν 
μπροστά στο στήθος τους την ώρα του φαγητού.
Ο  Στράβων  διηγείται  ότι  οι  Βέλγοι  επέστρεφαν  από  τη  μάχη  έχοντας 
δεμένα  στα  ηνία  του  αλόγου  τους  τα  κεφάλια  των  εχθρών  τους,  αφού 
πρώτα είχαν δοκιμάσει το κρέας τους. Το ίδιο αναφέρει για τους Κέλτες ο 
αρχιεπίσκοπος  της  Ιταλίας  Θεόδωρος  Κρίθινος.  Ο  Στράβων  μας 
πληροφορεί,  επίσης,  ότι  οι  Ιρλανδοί  «είναι  πολύ  πιο  αγροίκοι  από  τους 
Βρετανούς,  γιατί  καταβροχθίζουν  τους  ανθρώπους  και  θεωρούν  πράξη 
ευλαβείας να τρώγουν τους γονείς τους όταν πεθάνουν». Αναφέρει ακόμη 
την ύπαρξη ενός παρόμοιου εθίμου στους Δέρβικες, που ζούσαν στα όρη 
της  Ανατολής  και  οι  οποίοι  συνήθιζαν  να  σκοτώνουν  τους  άντρες  της 
οικογένειας όταν περνούσαν τα εβδομήντα χρόνια ζωής, ενώ τις γυναίκες 
τις  απαγχόνιζαν  και  μετά  τις  έθαβαν.  Ο  Στράβων  και  ο  Πτολεμαίος 
αναφέρουν  την  ύπαρξη  ανθρωποφάγων  λαών  στις  Ινδίες  και  στην 
ανατολική  Αφρική  και  ο  Πλίνιος  στις  περιοχές  του  Άνω  Νείλου.  Ο 
Στράβων, που μας έδωσε πολλές πληροφορίες για τα ήθη και τα έθιμα των 
λαών  των  Ινδιών,  διηγείται  πως  σε  πολλούς  από  τους  λαούς  αυτούς  η 
ανθρωποφαγία  είχε  τελετουργικό  χαρακτήρα.  Αποτελούσε  στην 
πραγματικότητα  μια  από  τις  προϋποθέσεις  του  γάμου.  Οι  νεαροί 
πολεμιστές σκότωναν έναν εχθρό και έτρωγαν τις σάρκες του, αφού πρώτα 
πρόσφεραν στο βασιλιά τους το κεφάλι. Από ανθρωπολόγους είναι γνωστό 
ότι  σε  ορισμένες  φυλές  του  Αμαζόνιου  επικρατούσε  η  συνήθεια  να 
αποτεφρώνουν το νεκρό και να τρώνε τις στάχτες.
Στο  Ζαΐρ  της  Αφρικής,  τα  μέλη  της  φυλής  Μπαπακόμπε,  γνωστοί  σαν 
«Άνθρωποι  Λεοπαρδάλεις»,  φορούσαν  στο  σώμα  ολόκληρο  δέρμα 
λεοπάρδαλης  και  στα  δάχτυλα  γαμψά  νύχια  σαρκοβόρων  ζώων  και 
επιτίθονταν για να εξοντώσουν ολόκληρες αντίπαλες φυλές. Αφαιρούσαν 



από τα πτώματα των θυμάτων τους την καρδιά, το συκώτι, τους πνεύμονες 
και τη σπλήνα και τα έτρωγαν.
Σε ανασκαφές στη Θήρα έχουν βρεθεί υπολείμματα γεύματος από μεγάλα 
σαλιγκάρια,  που  ήταν  βασική  τροφή  της  περιόδου  του  Χαλκού.  Στους 
ομηρικούς χρόνους οι άνθρωποι δειπνούσαν καθισμένοι πάνω σε σκαμνιά 
ή  σε  καθίσματα  που  δίπλωναν.  Στους  κλασικούς  χρόνους  το  δείπνο  το 
έπαιρναν  το  μεσημέρι  και  ήταν  το  βασικό  γεύμα.  Αργότερα  το  δείπνο 
μεταφέρθηκε το βράδυ, συχνά κρατούσε ως αργά τη νύχτα. Το χειμώνα, 
ύστερα  από  ένα  καλό  φαγητό,  ξάπλωναν  κοντά  στη  φωτιά  σε  μαλακά 
στρώματα και πίνανε γλυκό κρασί τραγανίζοντας ρεβίθια και συζητώντας. 
Μαρτυρίες  της  εποχής  δείχνουν  ανάγλυφα  τη  σημασία  της  διατροφής: 
«Προσφέρανε στο σώμα όλες τις δυνατές ηδονές, πριν ακόμη εκείνο νιώσει 
πείνα,  δίψα,  ερωτικές  επιθυμίες,  αγρύπνια.  Για  να  φάνε  ευχάριστα 
μηχανεύονταν  μαγειρικές  τεχνικές,  για  να  πιούνε  ευχάριστα 
προμηθεύονταν κρασιά πολυτελείας και, μέσα στο καλοκαίρι, τρέχανε εδώ 
κι εκεί ζητώντας χιόνι».
Στον  Αριστοφάνη διαβάζουμε:  «Καλύτερη από τον  πόλεμο η  ειρήνη,  να 
κάθεσαι σιμά στην πυρά και να μασουλάς στραγάλια». 
Ο Αγάθων ο Τεισαμενού, ο αρχαίος τραγικός, όταν νίκησε στα  Λήναια το 
416  π.Χ.  κάλεσε  μετά  τη  νίκη  του  σε  δείπνο  το  Σωκράτη  και  πολλούς 
φίλους, γεγονός που έδωσε αφορμή στον Πλάτωνα να γράψει το Συμπόσιο. 
Ο Ξενοφώντας γράφει για το Σωκράτη: «Τροφή έτρωγε τόση, όση έτρωγε μ’ 
ευχαρίστηση, και στο φαγητό  προσερχόταν έτσι ετοιμασμένος, ώστε του 
φαγητού η  επιθυμία να είναι  το  προσφάγι  του και  κάθε ποτό του ήταν 
ευχάριστο, γιατί δεν έπινε ποτέ αν δε διψούσε».
Ο Διογένης, όταν ένιωθε την ανάγκη να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του 
ορέξεις,  ανακουφιζόταν  μόνος  του  στην  αγορά,  η  πράξη  του  γινόταν 
δημόσια ενάντια στα έθιμα. Ο κυνικός φιλόσοφος επιζητούσε την τροφή 
που θα μπορούσε να ικανοποιήσει το στομάχι του με τον πιο απλό τρόπο. 
Είχε προσπαθήσει να φάει ωμό το κρέας και θεωρούσε τον αυνανισμό ως 
τον πιο άμεσο τρόπο για να κατευνάσει κανείς τις σεξουαλικές του ορέξεις. 
«Μακάρι να μπορούσε κανείς να κατασιγάσει την πείνα του τρίβοντας την 
κοιλιά  του»,  έλεγε.  Ο  Διογένης  ο  Λαέρτιος  αναφέρει  για  τον  κυνικό 
φιλόσοφο: «Συνήθιζε να κάνει τα πάντα δημόσια, γεύματα και έρωτα. Ο 
συλλογισμός του ήταν ο εξής: αν δεν υπάρχει τίποτα το κακό στο να τρως, 
δεν υπάρχει τίποτα το κακό και στο να τρως δημόσια».
Στη  «Γαστρονομία»  του  μάγειρα  και  ποιητή  Αρχέστρατου  υπάρχουν 
πληροφορίες για τα αρχαία εδέσματα και τις γεύσεις του αρχαίου κόσμου, 
αλλά δε σώθηκε καμιά συνταγή ολόκληρη. 
Όμως  και  ο  Όμηρος  κάνει  πολλές  αναφορές  στις  γαστριμαργικές 
προτιμήσεις των αρχαίων, και ο Δημοσθένης στους καυστικούς του λόγους 
αναφέρεται στη διατροφή του αρχαίου κόσμου, ακόμη και ο Πλάτωνας, αν 
και είχε αποκηρύξει όλα τα περί γαστρονομίας ως παρακμιακά, αναφέρει 



στους διαλόγους του τον περίφημο μάγειρα Ερασίστρατο, που ήταν ειδικός 
στα ψάρια, και το Νεμέα το Χίο, που έφτιαχνε μια θεϊκή σούπα.
Ο Αριστοφάνης αναφέρει στις κωμωδίες του ότι πρώτα έβραζαν το κρέας 
και ύστερα το έψηναν, μιλάει για γαργαλιστικές μυρωδιές από περιστέρια 
ψημένα  στα  κάρβουνα,  για  τα  χέλια  της  Κωπαΐδας,  για  λιχουδιές 
τυλιγμένες σε φύλλα συκιάς, για τυρότουρτες, για ψωμιά πασπαλισμένα 
με σουσάμι, για την όμορφη μυρωδιά της ρίγανης και του θυμαριού, για τη 
νοστιμιά του χοιρινού και του λαγού.
Ο  Θεόφραστος  στο  βιβλίο  του  «Περί  Φυτών  Ιστορία»  αναφέρεται  στα 
βότανα και στην παρασκευή φαρμάκων απ’ αυτά, αλλά και στο μαγείρεμά 
τους.
Ο Αθήναιος, σοφιστής του Β΄ αιώνα μ.Χ.,  είναι ο συγγραφέας του έργου 
«Δειπνοσοφιστές», μιας περιγραφής ενός συμποσίου που οργανώθηκε από 
το  Ρωμαίο  Λαρήνσιο,  «άνδρα τη  τύχη περιφανή»,  ο  οποίος  κάλεσε  τους 
«κατά πάσαν παιδείαν εμπειρότατους», τους σοφούς της αρχαιότητας, για 
να δειπνήσουν μαζί, εξού και το όνομα «Δειπνοσοφιστές». Στο βιβλίο αυτό, 
που  περιέχει  πολλές  πληροφορίες  για  τον  αρχαίο  βίο,  ο  Αθήναιος 
μνημόνευσε όλα τα ψάρια και τα ονόματά τους, όλα τα είδη χόρτων και 
λάχανων, τα ονόματα όλων των ζώων, όλους τους γνωστούς άντρες της 
Ιστορίας, ποιητές και φιλοσόφους, μουσικά όργανα, καθώς και μεγέθη ή 
φόρμες  μαγειρικών  σκευών.  Στα  ιστορικά  χρόνια  οι  Ρωμαίοι  έτρωγαν 
γερμένοι πάνω σε ανάκλιντρα. Τα δείπνα, απλά στην αρχή, γίνονταν με 
την  πάροδο  του  χρόνου  πολυτελέστερα  και  στα  χρόνια  της  ρωμαϊκής 
παρακμής η πολυτέλειά τους ήταν παραμυθένια. Ο στρατηγός Λεύκιπος 
Λικίνιος Λούκουλλος έμεινε στην Ιστορία για τα πολυτελέστατα γεύματα 
που  οργάνωνε.  Τα  δείπνα  παρατείνονταν  σε  ολονύχτια  συμπόσια  με 
αυλητρίδες και ορχηστρίδες, και αν μεταξύ των καλεσμένων βρίσκονταν 
και φιλόσοφοι συζητιούνταν διάφορα θέματα.
«Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε,  να είχαμε κι  από μία», λέει στοχαστικά ο 
λαός. Ο έρωτας, το φαγητό και το κρασί, έχουν το πρώτο μερίδιο στο ευ ζην 
και παρουσιάζονταν πάντοτε σαν μέγιστες απολαύσεις. Ένας από τους πιο 
φημισμένους πότες στη μακρά κινέζικη παράδοση της οινοποσίας, ο Λι Πο 
(701-762), έγινε γνωστός ως ο σημαντικότερος ποιητής της δυναστείας των 
Tang  και  πρότυπο  μιας  ολόκληρης  λογοτεχνικής  παράδοσης  με  τα 
τραγούδια του κρασιού. Ο Λι Πο υπήρξε μια δυνατή ποιητική φύση που 
προσπάθησαν να αντιγράψουν οι μεταγενέστεροι. Στο κήρυγμά του θέλει 
να τα δοκιμάσει όλα:

«Τρώγε και πίνε,
τέρπε αυτιά και μάτια,
έχε δούλους κι ερωμένες.
Αν η ημέρα δε σου φτάνει
για να πιεις και να ακούς μουσική,



γλέντα και τη νύχτα.
Ο καθένας για τον εαυτό του.»

Ο ατέρμων συνδυασμός  στοματικής  και  ερωτικής  απόλαυσης.  Το  στόμα 
σαν  ερωτογενής  ζώνη  εμφανίζεται  σαν  σημείο  συνένωσης  της 
ικανοποίησης της libido.
Ο Αθήναιος ο Δειπνοσοφιστής κατέγραψε ερωτικά φίλτρα: «Tα καλύτερα 
φάρμακα  για  κάποιον  ερωτευμένο  με  ένα  κορίτσι  είναι  οι  βολβοί,  τα 
σαλιγκάρια, τα αυγά και οι καραβίδες, που είναι τα φαγητά του έρωτα». Ο 
Ρωμαίος Πλίνιος συνιστούσε στους ενδιαφερόμενους να τρώνε τη μύτη του 
ιπποπόταμου  και  τα  μάτια  της  ύαινας,  γιατί  ανεβάζουν  την  ερωτική 
διάθεση.  Ο  Οβίδιος  πρότεινε  στους  εραστές  να  τρώνε  κουκουνάρια.  Ο 
Οράτιος θεωρούσε το συκώτι αφροδισιακό. Οι Άραβες την καμπούρα της 
καμήλας  ως  μέγα  ερωτικό  τονωτικό.  Οι  Ινδοί,  στο  Κάμα  Σούτρα, 
μαγειρεύουν το κάρι με άπειρες παραλλαγές. Οι Κινέζοι, σήμερα ακόμη, 
θεωρούν τα φτερά του καρχαρία και τις χελιδονοφωλιές σαν τα ισχυρότερα 
αφροδισιακά. Οι Αζτέκοι εμπιστεύονταν τη σοκολάτα και το κακάο.
Γνωστά  αφροδισιακά  ανά  τους  αιώνες,  ανάλογα  τη  γεωγραφική 
τοπογραφία, υπήρξαν: το κέρας του ρινόκερου, η ουρά του αλιγάτορα, τα 
αμελέτητα κύκνων, τα μυαλά λευκών περιστεριών, τα αυγά της πέρδικας, η 
γλώσσα  της  χήνας,  ο  ανθρωπόμορφος  μανδραγόρας,  η  ισπανική  μύγα. 
Σήμερα,  στα  ανάλογα  καταστήματα  διατίθενται  μαντζούνια,  ελιξίρια, 
αφροδισιακά, τονωτικά, φαγητά, ποτά ή χημικές ουσίες που θεωρούνται ότι 
διεγείρουν τη σεξουαλική επιθυμία. Στα αρτοποιεία της Μόσχας πωλείται 
ψωμί που βοηθάει την ερωτική επιθυμία. Ένας Κινέζος γιατρός υποστηρίζει 
ότι  έξι  σπουργίτια  την  ημέρα  θεραπεύουν  την  ανδρική  στειρότητα. 
Σουηδική  εταιρεία  παράγει  ερωτικό  ελιξίριο  με  μια  φέτα  από  κέρατο 
ταράνδου μέσα σε βότκα, για την αγορά της Ασίας, όπου είναι περιζήτητα 
διάφορα  όργανα  ταράνδων  και  ελαφιών.  Οι  άνθρωποι  τρώνε  σαν 
αφροδισιακά  τα  αιδοιόμορφα  μύδια,  τα  φαλλόμορφα  αγγούρια,  τις 
μπανάνες.  Σε  ακριβά  εστιατόρια  σερβίρονται  αφροδισιακά  σπαράγγια, 
σέλινο, σύκα και θαλασσινά,  κυρίως στρείδια, μύδια και χαβιάρι, που είναι 
πλούσια  σε  ψευδάργυρο,  επειδή  το  σπέρμα  περιέχει  μεγάλες  ποσότητες 
ψευδαργύρου.  Οι  άνθρωποι  καταναλώνουν  βιταμίνες  με  ιχνοστοιχεία, 
όπως ο φώσφορος, ο  χαλκός, το ιώδιο και ο σίδηρος γιατί πιστεύεται ότι 
βοηθούν τους ερωτογενείς αδένες. Το ίδιο λέγεται για τη βιταμίνη D. Το 
υδροχλώριο υοχιμβίνης εξάγεται από το φλοιό του αφρικανικού δέντρου 
Pausinthalia yohimbe και χρησιμοποιείται από αμνημονεύτων χρόνων ως 
αφροδισιακό. Τεχνητή μορφή του φαρμάκου διατίθεται πλέον στην αγορά.
Στον 20ό αιώνα, με τη χειραφέτηση και την αλλαγή του κοινωνικού ρόλου 
της  γυναίκας,  το  μαγείρεμα  παύει  να  είναι  παραδοσιακή  γυναικεία 
ενασχόληση  και  καταντά  μια  γρήγορη  και  ανιαρή  διαδικασία.  Μετά  το 
τέλος  του  Β΄  παγκόσμιου  πολέμου  γίνονται  κοινή  συνείδηση  τα 



προβλήματα  από  την  έκρηξη  του  υπερπληθυσμού,  ενώ  οι  βιομηχανίες 
τροφίμων  γιγαντώνονται  και  προσανατολίζουν  την  έρευνά  τους  στην 
υπερπαραγωγή.  Όταν  οι  γενετικοί  επιστήμονες  ανακαλύπτουν  τη 
λεγόμενη «Διπλή Έλικα», αρχίζει μια νέα εποχή. Ολόκληρη τη σοφία της 
φύσης,  την  εξέλιξη  εκατομμυρίων  ετών  που  είχε  περάσει  μέχρι  τότε 
απαρατήρητη, θέλησαν οι επιστήμονες, τώρα που γνώριζαν ακριβώς πώς 
είναι η δομή του DNΑ, να την αλλάξουν, να την καθοδηγήσουν και να την 
ανασυνθέσουν.  Τα  φυτά  αναδομούνται  γενετικά.  Οι  βιοτεχνικοί 
εργάζονται χωρίς να γνωρίζουν αν όλα τα σκευάσματα και οι γενετικές 
παρεμβάσεις  τους  στα  φυτά  και  στα  ζώα  θα  έχουν  επιπτώσεις  στον 
άνθρωπο. Αυτό που ενδιαφέρει είναι: Καλύτερα είδη! Μεγαλύτεροι καρποί! 
Ανεξάρτητα από καιρικές  συνθήκες,  καύσωνα,  ξηρασία,  βροχή ή ψύχος! 
Εργάζονται για καλύτερο κρέας από μεγαλύτερα και  υγιέστερα ζώα. Τη 
σκυτάλη παίρνουν οι  καλλιεργητές.  Το χειμώνα για να καρποφορήσει  η 
ντομάτα ραντίζουν  το  άνθος  με  μια  ορμόνη,  την  ίδια  που το  καλοκαίρι 
χρησιμοποιούν για να δέσει ο καρπός. Οι ντομάτες είναι μια ποικιλία με 
γενετική  βελτίωση  και  δε  σαπίζουν,  γιατί  έχει  αλλάξει  το  γονίδιο  που 
προκαλεί  την  ωρίμανση.  Τα  καρπούζια  προέρχονται  από  το  μπόλιασμα 
κολοκυθιάς  με  καρπούζι  για  να είναι  πιο  ανθεκτικά  στις  ασθένειες.  Τα 
αμπέλια  μπολιάζονται  με  πιο  ανθεκτικές  ποικιλίες,  το  ίδιο  και  οι 
νεραντζιές για να κάνουν μανταρίνια. Η σουλτανίνα ραντίζεται δυο τρεις 
φορές με φωτορυθμιστικές ουσίες προς το τέλος του καλοκαιριού για να μη 
χαρακώνεται  ο  καρπός,  αν  πέσει  παραπάνω  φάρμακο  το  σταφύλι 
παραμορφώνεται.  Φωτορυθμιστικές  ουσίες  χρησιμοποιούνται  στις 
μελιτζάνες, στο μπαμπάκι, στα λουλούδια, στα πορτοκάλια για να μένουν 
περισσότερο  χρόνο  πάνω  στο  δέντρο,  στα  μήλα,  στις  πατάτες  και  στα 
κρεμμύδια για να μη βλασταίνουν όσο καιρό μένουν αποθηκευμένα. Στις 
φράουλες  χρησιμοποιούνται  φωτορυθμιστικές  ουσίες,  προφανώς  σε 
τεράστιες ποσότητες, και γι’ αυτό γίνονται πελώριες και παραμορφωμένες. 
Στις  ορεινές  περιοχές  του  Πηλίου  και  της  Ευρυτανίας,  στα  κλαριά  των 
κερασιών κρέμονται αλουμινένια κουτιά φαρμάκων που χρησιμοποιούνται 
στους ψεκασμούς. Δίπλα γράφει: ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ και 
μια  νεκροκεφαλή.  Το  ίδιο  βλέπει  κανείς  στα  επιτραπέζια  σταφύλια  της 
Πύλου  και  προφανώς  σε  ολόκληρη  την  Ελλάδα.  Στις  23  Μαΐου  1996 
εμφανίστηκε στον Τύπο η ακόλουθη μικροείδηση: Θεσσαλονίκη. Θύμα της 
αλόγιστης  χρήσης  φυτοφαρμάκων  από  παραγωγούς  οπωροκηπευτικών 
έπεσε η δεκατριάχρονη, διανοητικά καθυστερημένη,  Ειρήνη Χατζηπατσέ, 
που βρήκε τραγικό θάνατο τρώγοντας ένα κομμάτι καρπούζι εμποτισμένο 
με  φυτοφάρμακο  για  την  εξόντωση  ποντικών.  Ο  ιδιοκτήτης  του 
αγροκτήματος,  Στέφανος  Παπάς,  58  χρόνων,  από  την  περιοχή  Νέας 
Μαγνησίας  Θεσσαλονίκης,  που  παραπέμφθηκε  χθες  σε  δίκη  για 
ανθρωποκτονία από αμέλεια και καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση, 
μαζί με τους μάρτυρες συγχωριανούς του αποκάλυψαν στους δικαστές ότι 



εκατοντάδες  παραγωγοί  καρπουζιών  στην  περιοχή  προστατεύουν  τα 
μποστάνια τους όχι μόνον από τα τρωκτικά αλλά και από τους ανθρώπους, 
-με  «δολώματα»  από  ισχυρά  φυτοφάρμακα.  Οι  παραγωγοί  καρπουζιών 
ομολόγησαν ότι  χρησιμοποιούν  τα «δολώματα» χωρίς  να λαμβάνουν το 
παραμικρό  μέτρο  προστασίας.  Άλλη  είδηση  από  τις  εφημερίδες:  Η 
υπεύθυνη της ΕΠΟ Χρυσούπολης Νέστου κ. Ελένη Δαρόγλου δήλωσε ότι: 
«τις  τελευταίες  μέρες  βρέθηκαν  κοντά  στον  Ερατεινό  και  το  Αγίασμα 
Νέστου  περισσότεροι  από  10  μαυροκέφαλοι  γλάροι  νεκροί  και  ίσως  να 
υπάρχουν και άλλοι μέσα στα χωράφια και σε κανάλια». Από την έρευνα 
οικολόγων  και  ορνιθολόγων  προέκυψε  ότι  καλλιεργητές  ρυζιού 
χρησιμοποίησαν,  παραθείο-μεθίλ  40%.  Πρόκειται  για  ένα  δραστικό  και 
άκρως  επικίνδυνο  εντομοκτόνο,  όπως  τουλάχιστον  αναγράφεται  στη 
συσκευασία  του.  Τα  νερά  από  τους  πλημμυρισμένους  ορυζώνες 
καταλήγουν στα αποστραγγιστικά κανάλια και από κει διοχετεύονται σε 
λιμνοθάλασσες του Ερατεινού Νέστου. Σήμερα είναι σύνηθες στα παιδικά 
γάλατα ν’ ανιχνεύoνται ποσότητες DDE (παράγωγου του DDT).
Με οιστρογόνες παχυντικές ενέσεις επιδιώκεται η αύξηση της παραγωγής 
των  μηρυκαστικών  ζώων,  των  χοίρων,  των  αγελάδων  για  να  έχουν 
λιγότερο  λίπος,  με   επακόλουθο  τεράστιους  κινδύνους  ασθενειών.  Τα 
χορτοφάγα  ζώα  με  τις  τροφές  ζωικής  προέλευσης  εθίζονται  στην 
ομοιοφαγία, οι αγελάδες τρώνε αρνιά, τα κοτόπουλα τρώνε κοτόπουλα. Τις 
κότες οι παραγωγοί τις ταΐζουν με ιχθυάλευρα και κρεατάλευρα, γι’ αυτό 
συχνά τ’  αυγά μυρίζουν ψάρι,  ενώ για να κάνουν τον κρόκο πιο κίτρινο 
χρησιμοποιούν  συνθετική  χρωστική  ουσία.  Τα  κοτόπουλα  είναι  πολύ 
ευαίσθητα  και  μολύνονται  εύκολα  από  μικροοργανισμούς,  όπως  η 
σαλμονέλα. Η άσχετη αναλογία τροφών και ο υπερπληθυσμός εκφυλίζουν 
τα κοτόπουλα στον κανιβαλισμό. Οι κατεξοχήν φυτοφάγες αγελάδες, στην 
Αγγλία  και  στις  άλλες  δυτικοευρωπαϊκές  χώρες,  διατρέφονται  με 
κρεατάλευρα και βομβαρδίζονται με ορμόνες και αντιβιοτικά με στόχο τη 
γρήγορη πάχυνση και τη μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος και ενδεχόμενο 
να προκαλέσουν στον άνθρωπο πολύ σοβαρές,  ακόμη και θανατηφόρες, 
παθολογικές καταστάσεις. Το 1990 πρωτοαναφέρθηκε η νόσος των τρελών 
αγελάδων,  όμως  οι  υπεύθυνοι  της  αγροτικής  πολιτικής  της  Κομισιόν 
απέφυγαν  κάθε  συζήτηση  με  τo αιτιολογικό  ότι  θα  αναστατωθεί  το 
καταναλωτικό κοινό και κάλυψαν με σιωπή το θέμα. Η Κομισιόν θεώρησε 
ότι  έπρεπε  να  προστατεύσει  την  αγορά  βοδινού  κρέατος,  η  οποία  ήδη 
αντιμετώπιζε μεγάλο πλεόνασμα, από την κατάρρευση, και αποσιώπησε 
την πιθανότητα να μεταδίδεται η ασθένεια των βοοειδών στον άνθρωπο 
(με  τη  μορφή  της  νόσου  Κρόιτσφελντ-Τζέικομπ).  Μόλις  το  1996,  αφού 
ξέσπασε  το  σκάνδαλο  των  τρελών  αγελάδων,  κι  έπειτα  από  μεγάλες 
πιέσεις,  η βρετανική κυβέρνηση θανάτωσε 40.000 βοοειδή θεωρώντας ότι 
είναι  αρκετά  για  τον  περιορισμό  της  ασθένειας  της  σπογγώδους 
εγκεφαλοπάθειας,  ενώ  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  επέμενε  ότι  πρέπει  να 



θανατωθούν 150.000. Τελευταία, η Κομισιόν χαλάρωσε το εμπάργκο στις 
εξαγωγές  βρετανικού  βοδινού  κρέατος  και  οι  υπουργοί  Γεωργίας  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  αποφάσισαν  να  επιτρέψουν  τις  πωλήσεις  της 
ζελατίνης, του λίπους και του σπέρματος των βρετανικών βοοειδών. 
Πρέπει αλήθεια να δεις σε τι συνθήκες διαβιούν τα ζώα, πώς εκτρέφονται 
για «μαζική βρώση» και πώς οδηγούνται στη σφαγή. Να δεις εκείνους που 
διατρέφονται αποκλειστικά με κρέας χοίρου πώς ομοιάζουν φυσιογνωμικά 
με τα γουρούνια. Αυτούς που διατρέφονται με κοτόπουλα πώς μοιάζουν 
στη συμπεριφορά με τις κότες. Ζούμε την εποχή της παρακμής στο πεδίο 
της  διατροφής.  Το  δείπνο  στις  αλυσίδες  των  πολυεθνικών 
φαστφουντάδικων  έχει  γίνει  μια  στείρα,  καταθλιπτική,  καταναλωτική 
διαδικασία,  όπως και  τόσες άλλες,  μοιάζει  σχεδόν σαν μια άχρηστη και 
βλαβερή συνήθεια με όλες τις  προκατασκευασμένες,  πλαστικές,  χημικές 
τροφές  που  σερβίρονται.  Αντιγράφουμε,  με  μόνο  κριτήριο  το  κέρδος,  τη 
βαρβαρότητα άλλων χωρών αποδεχόμενοι ενδόμυχα την ανωτερότητα της 
κουλτούρας  τους.  Η  αμερικάνικη  ονοματολογία  φτηνών  ή  ακριβών,  μα 
πάνω  απ’  όλα  άθλιων  πιάτων  που  σερβίρονται  στην  άλλη  πλευρά  του 
ημισφαιρίου  έχει  μπει  για  τα  καλά  στη  ζωή  μας.  Καταναλώνουμε 
απίστευτης κενότητας ονοματολογία. Galantine of  Petaluma Chicken with 
Sacramento  Valley  Limestone  Lettuce,  Rasberry  Almond  Dressing,  ένα 
κομματάκι  ζελαρισμένο  κοτόπουλο  πάνω  σε  ένα  μαρουλόφυλλο, 
περιχυμένο  με  σάλτσα  βατόμουρου  και  τριμμένο  αμύγδαλο,  Roasted 
Tomato  with  Smoked Basil  Shrimp,  Fava  Beans  and Eggplant  Salad Potato 
Garlic  Sauce,  μια  καπνιστή  γαρίδα  γαρνιρισμένη  με  φάβα, 
μελιτζανοσαλάτα,  μικρά  πατατάκια  με  βασιλικό  και  άφθονο  σκόρδο, 
γεύμα  Snow  Peas  with  Herb  musseline,  Blackered  Tenderloin  with  Napa 
Mustard  on  Sourdough  Round,  φιλέτο  μοσχαριού  καλοψημένο  πάνω  σε 
μισοψημένο  ζυμάρι,  πασπαλισμένο  με  μουστάρδα  και  λίγα  φρέσκα 
μπιζέλια, Big Macs Adventures,  φρικαντέλες Αμβούργου ηλεκτροψημένες 
με Western θέαση.
Στην  Ελλάδα,  μολονότι  η  αγροτική  παραγωγή  είναι  επαρκής,  μάθαμε 
διαστροφικά  να  καταναλώνουμε  φρούτα  εκτός  εποχής  και  αγοράζουμε 
καρπούζια  Αργεντινής,  σταφύλια  Νότιας  Αφρικής,  μάνγκο  Βραζιλίας, 
σκόρδα Καλιφόρνιας, μανιτάρια Ολλανδίας, κι ενώ το φρέσκο ψάρι βρίθει 
εμείς  προτιμάμε  κατεψυγμένες  κροκέτες  ψαριού  από  τη  Γερμανία, 
μπακαλιάρο και ρέγγες Ισλανδίας, κρέατα Νέας Ζηλανδίας, φέτα Δανίας, 
τυριά πατάτας από τη Γερμανία και Ολλανδία κ.ο.κ.
Τα   ίδια  συμβαίνουν  και  στις  άλλες  χώρες  της  Δύσης.  Τα  κράτη,  οι 
κυβερνήσεις,  οι  πολιτικοί,  οι  επιστήμονες,  αυτοί  που  έχουν  τα  μέσα 
παραγωγής  συμπεριλαμβανομένων  των  μικροπαραγωγών,  ολόκληρη  η 
αλυσίδα της παραγωγής τροφίμων είναι προσανατολισμένη αποκλειστικά 
στο  κέρδος.  Ο  σύγχρονος  άνθρωπος  είναι  ανίκανος  να  αμυνθεί.  Ο 
άνθρωπος των σπηλαίων σίγουρα είχε καλύτερες συνήθειες και ευκαιρίες 



ως  προς  τη  διατροφή  του.  Έτρωγε  φρούτα,  λαχανικά  στην  εποχή  τους, 
ξηρούς καρπούς και  άπαχο κρέας που τον βοηθούσαν να παίρνει  πέντε 
φορές περισσότερες βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία απ’ ό,τι ο σημερινός 
άνθρωπος της πόλης που βρίσκεται εντελώς αποξενωμένος από τη φύση, 
απομακρυσμένος από την αλυσίδα αγροτικής παραγωγής και τροφής και 
αναζητεί  την  τροφή  του  στα  μεγαλομπακάλικα,  όπου  αντικρίζει  πλακέ 
κομμάτια κρέας, πλήθος άοσμα, τυποποιημένα, πακεταρισμένα προϊόντα, 
ισομεγέθη  πορτοκάλια,  πανομοιότυπα  μήλα,  αχλάδια,  ντομάτες, 
αποφλοιωμένα μύδια,  καλαμάρια κομμένα σε ροδέλες,  πόδια βατράχων, 
κατεψυγμένες μάζες, άγευστα, ακαθόριστα αντικείμενα με μια  συμβατική 
ονομασία. Ο άνθρωπος δεν είναι πλέον σε θέση να αναγνωρίσει τη μορφή 
του ζώου, του ψαριού, του χορταρικού που καταναλώνει, δεν χρειάζεται πια 
να οσφριστεί ή να γευτεί. Είναι  θέμα χρόνου η μετάλλαξη και η απαλλαγή 
του από τη μύτη και τη γλώσσα. Ολοένα και περισσότερες νέες γυναίκες 
περνούν  μια  φάση  υπερβολικής  δίαιτας,  αρνούμενες  να  φάνε,  επειδή 
πιστεύουν ότι πρέπει να χάσουν βάρος και πείθουν τον εαυτό τους ότι δε 
χρειάζονται  πια  φαγητό.  Η  παθολογική  αυτή  κατάσταση  ονομάζεται 
ψυχογενής ανορεξία. Στην παραλλαγή της πάθησης, που είναι γνωστή ως 
βουλιμία,  οι  κοπέλες  καταναλώνουν  κατά  διαστήματα  τεράστιες 
ποσότητες  παγωτών,  γλυκών  ή  αναψυκτικών  και  προκαλούν  κατόπιν 
μόνες  τους  εμετό,  ώστε  να μην παχύνουν.  Ορισμένες  κύριες  αρρώστιες, 
επιδημικές  στις  δυτικές  κοινωνίες,  σχετίζονται,  σύμφωνα  με  πλήθος 
επιστημονικών  αποδείξεων,  με  την  κατανάλωση  κρέατος.  Κάποιες 
αρρώστιες άμεσα, όπως είναι η σαλμονέλωση και η  τριχινίαση, και άλλες 
έμμεσα,  όπως  είναι  η  αθηροσκλήρυνση,  (καρδιοπάθειες,  εγκεφαλικά), 
διάφορες μορφές καρκίνου, οι  αρρώστιες των νεφρών, η οστεοπόρωση, ο 
διαβήτης.  Επίσης τα τυριά,  το γάλα,  το γιαούρτι,  τα παγωτά,  μπορεί  να 
γίνουν πηγή  μόλυνσης για τον άνθρωπο. 
Ο Μπέρναρντ Σω, γνωστός φυτοφάγος,  έγραψε το 1941:  «Η μέση ηλικία 
ενός σαρκοφάγου ανθρώπου είναι τα 63. Είμαι στα 85 και ακόμη εργάζομαι 
τόσο  σκληρά,  όσο  ποτέ.  Έχω  ζήσει  για  πολύ  καιρό  και  προσπαθώ  να 
πεθάνω, αλλά απλώς δεν μπορώ να το κάνω. Μία μόνο βοδινή μπριτζόλα 
θα με σκότωνε, αλλά δε θα καταφέρω να την καταπιώ. Κατέχομαι από το 
φόβο  ότι  θα  ζήσω  για  πάντα.  Αυτό  είναι  το  μόνο  μειονέκτημα  της 
φυτοφαγίας». Ήδη τον 5ο και τον 4ο π.Χ. αιώνα υπήρχε σε κυκλοφορία ένας 
αριθμός θρησκευτικών ποιημάτων που αποδίδονταν συμβατικά στο μυθικό 
Ορφέα. Τα βιβλία αυτά δίδασκαν ότι η φυτοφαγία είναι ένας ουσιαστικός 
κανόνας της ζωής. Οι Ορφικοί δεν έτρωγαν ποτέ το κρέας. Καθώς λέει ο 
Αριστοφάνης, η εντολή του Ορφέα ήταν, «φόνων απέχεσθαι», μη χύνετε 
αίμα ζώων ή ανθρώπων. Επίσης οι Πυθαγόρειοι απέφευγαν το κρέας. Η 
φυτοφαγία αποτελεί το κεντρικό χαρακτηριστικό των ορφικών και κάποιων 
πυθαγόρειων ασκήσεων και  αντιμετωπίζεται απλά ως συνακόλουθο της 
μετεμψύχωσης.  Το  ζώο  που  σκοτώνει  κάποιος  για  τροφή  ίσως  είναι  το 



κατοικητήριο  μιας  ανθρώπινης  ψυχής.  Με  κυάμους  ο  Πυθαγόρας 
συμβόλιζε τα αιδοία των ζώων, γι’  αυτό λέγεται ότι  οι  Πυθαγόρειοι  δεν 
έτρωγαν ποτέ τα κουκιά.  Ο ίδιος  ο Πυθαγόρας απέφευγε να έρχεται σε 
επαφή  με  σφαγείς  και  κυνηγούς.  Στη  Μέση  Κωμωδία  οι  Πυθαγόρειοι 
παρουσιάζονται  ως  αυστηροί  φυτοφάγοι,  ή  ακόμη να ζουν  με  ψωμί  και 
νερό.  Ο  πυθαγόρειος  κανόνας  είχε  πολλές  διατάξεις,  η  αρχαιότερη 
απαγόρευε τη βρώση μόνο ορισμένων «ιερών ζώων» ή μερών των ζώων, 
ενώ η πυθαγόρεια παράδοση αναγνώριζε πολυάριθμες ασκήσεις, τροφική 
δίαιτα,  αναλογισμό  των  σφαλμάτων  στο  τέλος  της  ημέρας,  πρακτικές 
στοχασμού πριν από τον ύπνο, έτσι ώστε να ξορκίζονται τα κακά όνειρα 
και να ευνοούνται τα θεόπεμπτα οράματα.
Ο  Ξενοφών  επαινεί  τη  σπαρτιάτικη  εκπαίδευση,  η  οποία  μαθαίνει  στα 
παιδιά να αντέχουν στην πείνα περιορίζοντας το σιτηρέσιο, να αντέχουν 
στο  κρύο  εφοδιάζοντάς  τα μόνο με  ένα ιμάτιο,  να αντέχουν στον  πόνο 
υποβάλλοντάς τα σε σωματικές τιμωρίες, ακριβώς όπως τα διδάσκουν την 
εγκράτεια επιβάλλοντάς τους την αυστηρότερη σεμνότητα στη στάση τους. 
Νηστεία και απομόνωση επιβάλλονταν στους ασθενείς που προσέφευγαν 
για  λόγους  υγείας  στα  άβατα  των  Ασκληπιείων.  Η  νηστεία  ήταν 
απαραίτητη  σε  ορισμένα  ονειρομαντεία  της  αρχαιότητας,  το  ίδιο  και  η 
απομόνωση, η προσευχή, ο αυτοακρωτηριασμός και τέλος η εγκοίμηση, ο 
ύπνος  δηλαδή  σε  ιερό  χώρο.  Τεχνικές  για  την  πρόκληση   επιθυμητών 
«θεϊκών»  ονείρων,  εφαρμόζονταν,  κι  εφαρμόζονται  ακόμη  και  τώρα,  σε 
πολλές κοινωνίες. Η ψυχή είναι πιο ενεργητική όταν το σώμα κοιμάται ή, 
καθώς πρόσθεσε ο Αριστοτέλης, όταν βρίσκεται στο σημείο θανάτου. Αυτή 
η πίστη αποτελεί  ουσιαστικό στοιχείο  του σαμανιστικού πολιτισμού που 
είναι ακόμη ζωντανός  στη Σιβηρία κι έχει αφήσει τα ίχνη της παλιάς του 
ύπαρξης πάνω σε μια μεγάλη περιοχή, που εκτείνεται σ’ ένα πελώριο τόξο 
απ’  τη  Σκανδιναβία,  κατά  μήκος  του  ευρασιανού  χώρου  μέχρι  την 
Ινδονησία.  Ο  σαμάνος  που  δέχτηκε  το  κάλεσμα  για  θρησκευτική  ζωή 
περνάει μια περίοδο αυστηρής εξάσκησης, απομόνωσης και νηστείας, και 
συγχρόνως μια ψυχολογική αλλαγή του φύλου. Από το θρησκευτικό αυτό 
«αναχωρητήριο», ο σαμάνος αναδύεται με μια καινούρια δύναμη, ώστε να 
περνά  με  τη  θέλησή  του  σε  μια  κατάσταση  ψυχικού  διχασμού  της 
προσωπικότητας. Στην κατάσταση αυτή θεωρείται ότι κατέχεται από ένα 
ξένο πνεύμα (όπως και τα σύγχρονα μέντιουμ), ενώ η ψυχή εγκαταλείπει 
το  σώμα  και  ταξιδεύει  σε  μακρινά  μέρη.  Ο  σαμάνος  μπορεί  να 
παρουσιάζεται σε δύο μέρη ταυτόχρονα, έχει τη δύναμη της διπαρουσίας. 
Στην αρχαιότητα έλεγαν: «Πέρα από το βορρά, ήρθε ο Άβαρης, καβαλάρης 
πάνω σ’ ένα βέλος.  Ήταν τόσο προχωρημένος στην τέχνη της νηστείας, 
ώστε είχε μάθει να ζει δίχως καθόλου ανθρώπινη τροφή. Εξαφάνισε τους 
λιμούς, προέβλεψε σεισμούς, συνέθεσε θρησκευτικά ποιήματα και δίδαξε 
τη  λατρεία  του  βόρειου  θεού  του  που  οι  Έλληνες  τον  αποκαλούσαν 
υπερβόρειο  Απόλλωνα».  Ο  μάντης  Επιμενίδης  είχε  εμπειρία  ψυχικών 



περιπάτων  και,  όπως  ο  Άβαρης,  ήταν  μεγάλος  νηστευτής.  Ζούσε 
αποκλειστικά με μια παρασκευή λαχανικών -τη μυστική συνταγή την είχε 
πάρει από τις Νύμφες- τα οποία συνήθιζε να αποθηκεύει, για λόγους που 
ήξερε ο ίδιος πολύ καλά, στην οπλή ενός βοδιού.
Ο Αγχίπυλος, ένας σοφιστής από την Ηλεία, όπου έζησε και δίδαξε μέχρι 
το τέλος της ζωής του, τρεφόταν αποκλειστικά με σύκα και νερό και δεν 
μειονεκτούσε καθόλου σε υγεία και σωματική ρώμη. Κατά τον Ηγήσανδρο, 
ο  ιδρώτας του  είχε  τόση δυσοσμία,  ώστε  όλοι  τον  παραμέριζαν και  τον 
απέφευγαν στα λουτρά.
 Στην Κίνα, οι Ταοϊστές συμβούλευαν τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν 
την πολιτισμένη κοινωνία για να επανέλθουν στις απλές κοινότητες της 
ισότητας των αρχαίων χρόνων και να ξαναβρούν εκείνους τους καιρούς της 
τέλειας αρετής, όπου «οι άνθρωποι ζούσαν μονιασμένοι με τα πουλιά και 
τα ζώα και  αποτελούσαν μια οικογένεια με όλα τα πλάσματα».  Πολλοί 
Ταοϊστές  έπαιρναν  το  δρόμο  της  ερήμου  για  να  γίνουν  ασκητές, 
μελετώντας ταυτόχρονα και τη φύση, σύμφωνα με τις εντολές των πρώτων 
σαμανιστών μάγων. Το Τάο είναι ο δρόμος της φύσης και ο δρόμος των 
ανθρώπων,  δηλαδή  λειτουργία  κοσμική.  Ακολουθώντας  το  Τάο,  οι 
άνθρωποι  κατακτούν  τη  «γαλήνη  του  σύμπαντος».  Ο  λόγος  που  οι 
Ταοϊστές θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο της φύσης είναι να μπορέσουν 
να  κυριαρχήσουν  πάνω  στο  θάνατο  και  τον  άνθρωπο.  Επιδιώκουν  να 
αυξήσουν τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής και να διαιωνίσουν τη νεότητα. 
Συνιστούν στους άντρες τα ηλιόλουτρα και στις γυναίκες τα λουτρά στο 
φως της σελήνης, έτσι που και οι πρώτοι και οι δεύτερες να μπορέσουν να 
απορροφήσουν την ουσία του Γιαγκ και την ουσία του Γιν, σύμφωνα με τη 
φύση τους αντίστοιχα.  Ασκούνται  στη  γυμναστική  και  στις  σεξουαλικές 
πράξεις για να αναπτύξουν το Γιν στις γυναίκες και το Γιαγκ που δίνει τη 
ζωή στους άντρες. Μα προπαντός προσπαθούν να απομονώσουν χημικά 
τις  δυο  δυνάμεις,  και  στην  προσπάθειά  τους  αυτή  επιδίδονται  στην 
αλχημεία, τη διαιτητική και τη φαρμακοποιία.
 Στην ορθόδοξη πίστη πρώτος δίδαξε τη νηστεία ο Άγιος Αντώνιος στην 
Αίγυπτο,  ακολούθησαν  οι  ασκητές  και  οι  στυλίτες  που  κήρυτταν  τη 
νηστεία, την αποχή από το φαγητό και τα εγκόσμια και την ακριδοφαγία. 
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν τρία κυρίως είδη νηστείας. Το πρώτο 
είναι η ασιτία ή αφαγία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο νηστεύων δεν πίνει 
και δεν τρώει τίποτα, εκτός από νερό. Το είδος αυτό της νηστείας δεν το 
διατάσσει η Εκκλησία, αλλά «οι Αποστολικές Διαταγές» και συνιστάται σε 
όσους  μπορούν να το ακολουθήσουν για  τη Μεγάλη Παρασκευή και  το 
Μεγάλο  Σάββατο.  Το  δεύτερο  είδος  νηστείας  είναι  η  μονοσιτία  ή 
μονοφαγία, κατά τη διάρκεια της οποίας τρώει κανείς μόνο μία φορά την 
ημέρα. Τις ημέρες της μονοφαγίας οι  πιστοί  τρώνε ψωμί ολικής άλεσης, 
φυτικές τροφές χωρίς λάδι, φρούτα και νερό. Αυτό το είδος της νηστείας 
λέγεται  και  «ξηροφαγία»  και  σύμφωνα  με  τις  «Αποστολικές  Διαταγές» 



διατάσσεται  για  τη  Μεγάλη  Εβδομάδα,  για  όλες  τις  Τετάρτες  και 
Παρασκευές  του  χρόνου,  καθώς  και  για  όλες  τις  ημέρες  της  Μεγάλης 
Σαρακοστής,  εξαιρουμένων των Σαββάτων και  Κυριακών. Το τρίτο είδος 
εκκλησιαστικής νηστείας είναι η διφαγία, κατά την οποία τρώει κανείς δυο 
φορές  την  ημέρα,  και  συνιστάται  για  τα  Σάββατα  και  τις  Κυριακές  της 
Σαρακοστής. Η Ορθόδοξη εκκλησιαστική νηστεία, όμως, δεν αφορά μόνο 
το πόσο συχνά τρώει κανείς,  αλλά και το τι τρώει.  Διότι αφενός μειώνει 
κανείς τις ποσότητες της τροφής του, αφετέρου βελτιώνει την ποιότητά της, 
αποκλείοντας τις τροφές που βλάπτουν το σώμα, όταν καταναλώνονται 
τακτικά  και  σε  μεγάλες  ποσότητες.  Έτσι,  η  εκκλησιαστική  νηστεία 
αποκλείει το κρέας, το ψάρι, τα αυγά, το γάλα και όλα τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, το λάδι και τα οινοπνευματώδη ποτά.
Σήμερα,  ο  άνθρωπος  των  δυτικών  κοινωνιών  καταναλώνει  για  να 
ικανοποιήσει τις συναισθηματικές του ανάγκες περισσότερο και λιγότερο 
τις  φυσικές.  Αλλοτριωμένος  από  τις  θεμελιώδεις  ορέξεις,  βρώση,  πόση, 
στην ουσία δε χρειάζεται πια το φαγητό -ιδιαίτερα με τον τρόπο που τρώει 
και  την  ποιότητα  των  τροφίμων  με  τα  οποία  διατρέφεται.  Φαντάζει 
προτιμότερο, από το ν’ αφήνεται έρμαιο και να καταβροχθίζει σκουπίδια, 
να προχωρήσει στην αποχή και την αφαγία. Επιτέλους ο άνθρωπος είναι 
ανεπτυγμένο νοήμον είδος και ο προορισμός του σε τούτο τον κόσμο δεν 
είναι απλώς να καταναλώνει, αλλά να απελευθερώσει το πνεύμα  του.



ΤΟ ΧΛΩΜΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Θα σας αφηγηθώ μια ιστορία των παιδικών μου χρόνων για να εξηγήσω, 
ελπίζω,  πιο  παραστατικά  τι  άλλο,  εκτός  των  γνωστών,  ενέχει  το 
εννοιολογικό  περιεχόμενο  της  λέξης  αρμονία.  Σημειωτέον  ότι  η  λέξη 
ασφυκτιά  συνήθως  από  την  καταπιεστική  παρουσία  δύο  άλλων, 
σημαντικότατων βεβαίως, εννοιών, του  μέτρου και του ρυθμού.

Εκείνα  λοιπόν  τα  παλιά  χρόνια,  όταν  οι  ενήλικες  με  ρώταγαν, 
καλοπροαίρετα ή κοιτώντας αλλού,  «τι θα κάνεις όταν θα μεγαλώσεις», 
εγώ αυτοστιγμεί απαντούσα: «Θα γίνω Ινδιάνος».  Είχα αποφασίσει,  για 
λόγους  βαθύτατα  ιδιοσυγκρασιακούς,  ότι  ανήκα  στην  πλευρά  των 
αδικημένων.  Οι  Ινδιάνοι  ταλαιπωρούνταν   εκείνα  τα  χρόνια  στις 
χολιγουντιανές  υπερπαραγωγές  και  παρουσιάζονταν  σαν  οι  κακοί, 
ύπουλοι  και  μοχθηροί  ήρωες των ταινιών γουέστερν,  ενώ μιλούσαν σαν 
καθυστερημένα παιδιά. Μόνο ο αρχηγός Οκάλα στο φιλμ «Όταν Σιγούν τα 
Τύμπανα» παρουσιάστηκε σχεδόν ισάξιος του καουμπόη Γκρέγκορι Πεκ, 
πάλεψε μαζί του μέχρι θανάτου σαν ίσος προς ίσο, χωρίς τσιριμόνιες και 
μπαμπεσιές,  και,  τέλος,  πέθανε  ηρωικά,  όταν σταμάτησαν να ηχούν τα 
τύμπανα…

Είχα αποκτήσει πολλές ινδιάνικες συνήθειες. Τα νεκρά ζώα μου τα έθαβα 
στις όχθες της Καλλιρρόης, στην «Ιερή Κοιλάδα», ενώ κράταγα κρυφό απ’ 
όλους ένα μέρος στον κοντινό λόφο της Σικελίας, όπου ήταν ο καταυλισμός 
μου. Εκεί, στη «Γη των Μεγάλων Μυστικών», μάζευα όλα τα θαυμαστά και 
παράξενα  αντικείμενα  που  λαφυραγωγούσα  (σπασμένα  παιχνίδια, 
υπολείμματα  και  κομμάτια  γνωστών  ή  παντοειδώς  αγνώστων  υλικών, 
σήματα  αυτοκινήτων,  μονοπόδαρα  μολυβένια  στρατιωτάκια,  θραύσματα 
γυαλιού,  σβούρες,  γκαζές)  και  τα  έθαβα  σε  διαφορετικούς  λάκκους. 
Επέτρεπα μόνο σε πολύ έμπιστους φίλους να έρχονται εκεί. Στο σχολείο 
ήμουν κάκιστος μαθητής. Δε με ενδιέφεραν διόλου όλ' αυτά που αράδιαζαν 
οι δάσκαλοι κι  επίσης δε με αφορούσαν οι παπαγαλίστικες κορόνες των 
συμμαθητών μου. Στη διάρκεια του μαθήματος χανόμουνα στη μεθυστική 
ρέμβη των παιδικών μου φαντασιώσεων. 



Σχόλναγα και τρέχοντας πήγαινα σπίτι, πέταγα την τσάντα σε μια μεριά 
και βιαστικά ανέβαινα στο λόφο του Φιλοπάππου. Γαντζωμένος επάνω στα 
βράχια, έβγαζα κυματιστές κραυγές και εκπαιδευόμουνα στο τόξο. Όταν 
έβρεχε, πήγαινα στον Ιλισό ποταμό και κοίταζα τα φουσκωμένα του νερά 
που πάνω τους πλέανε παπούτσια, ψαροκασέλες, τουμπανιασμένες γάτες, 
καθώς και αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας, καμιά μπάλα ή ομπρέλα, που 
προσπαθούσα  να  τα  ψαρέψω,  ενώ  ταξίδευαν   με  ταχύτητα  προς  τη 
θάλασσα. 

Στους  μεγάλους  μίλαγα  ελλειπτικά  και  αόριστα  και  όταν  με 
επισκέπτονταν φίλοι και συμμαθητές τούς ανέβαζα στο «Ιερό Δέντρο» της 
οδού Μινιάκ,  καθόμασταν εκεί,  πάνω στα ψηλά κλαδιά,   κρυμμένοι στο 
πυκνό  φύλλωμα  της  συκιάς,  και  τα  λέγαμε.  Φλογιζόμουνα  από  τις 
περιπέτειες  του  Ταρζάν,  του  Ποκοπίκο  και  της  μικρής  Χουχούς.  Κάθε 
εβδομάδα  περίμενα  ανυπόμονα  το  επόμενο  Κλασικό  Εικονογραφημένο. 
Σκιαμαχούσα  με  υποθετικά  ξίφη  και  υποθετικούς  εχθρούς,  κάλπαζα 
καβάλα σε υποθετικά άλογα. Χόρευα γύρω – τριγύρω στο υποθετικό θύμα 
που το είχα δεμένο στο «Ιερό Δέντρο» βγάζοντας την πολεμική κραυγή: «Ε, 
γιου και κοκολομιρί!»  κραδαίνοντας το τομαχόκ του πολέμου. 
Γενικώς μαχόμουνα με φοβερές οντότητες που για τους άλλους παρέμεναν 
αόρατες. 

Σήμερα,  αναπολώντας,  ξαναβλέπω  το  πρόσωπο  εκείνου  του  παιδιού 
φωτισμένο παράξενα  στις φλόγες μιας υποθετικής φωτιάς και βαμμένο 
στα χρώματα του υποθετικού πολέμου να ζητάει στο φούρνο: «Φρατζόλα 
σύμμεικτη για χλωμό πρόσωπο»…
Ας προχωρήσω όμως στην ιστορία και στην κυρία Ζαμπώ που μου άνοιξε 
τα μάτια και με έμπασε στην Αρμονία των Γήινων Σωμάτων. Η γειτονιά 
που γεννήθηκα συνόρευε με τη “Συνοικία το Όνειρο”.  Πιο πέρα ήταν ο 
συνοικισμός  των  Αρμένηδων  και  μέσα  στα  λασπωμένα  στενοσόκακα 
μπορεί και να συναντήθηκα με το Χένρι Μίλλερ που τριγύριζε εκείνα τα 
χρόνια εκεί.  Για ν’ αγοράσω ψωμί, η μάνα μου επέμενε να πηγαίνω στο 
φούρνο που βρισκόταν στη «Συνοικία το Όνειρο», από τον κάτω δρόμο -την 
Καλλιρρόης-  γιατί  στον  επάνω,  τον  κεντρικό,  μένανε  δυο  λυσσασμένες 
αδερφές, η Λέλα και η Τερέζα, οι οποίες κάποτε ζήτησαν από το μεγάλο 
μου αδερφό να τους δείξει το πουλί του και τότε δαγκάνοντάς το σύρριζα 
μια η μία και μια η άλλη παραλίγο να του το κόψουν. Ο Μίμης είχε γυρίσει 
στο σπίτι τσιρίζοντας με το πουλί του  πρησμένο και πελώριο. 
Πηγαίνοντας  για  το  φούρνο  περνούσα  μπροστά  από  το  σπίτι  της 
παράξενης  κυρίας  Ζαμπώ.  Στο  άνοιγμα  της  πόρτας  του  νεοκλασικού 
περίμενε η κυρά του σπιτιού με το μαύρο ημιδιάφανο κομπινεζόν, γύρω της 
ανέμιζε η μισάνοιχτη μεταξωτή ρόμπα με τα πολύχρωμα λουλουδάκια, το 
ένα της χέρι στη μέση και στο άλλο κρατούσε τη μακριά πίπα από μαύρο 
βακελίτη,  το  πρόσωπό  της  μύριζε  πούδρα,  το  ματοτσίνορο,  βαρύ, 



ανοιγόκλεινε  αργά,  είχε  μια  ελιά  κάπου  στο  μάγουλο  κι  έστελνε  ψηλά 
δαχτυλίδια  καπνού.  Μια  θολή  αλλά  και  μεγαλειώδης  μνήμη  για  το 
γυναικείο  σώμα.  Με  ρώταγε  με  τον  κουνιστό  της  τρόπο,  «καμάρι  μου, 
μήπως πηγαίνεις στο φούρνο;», έγνεφα «ναι» και κείνη με καλούσε κοντά 
της, με έπιανε και με έσφιγγε με δύναμη πάνω στο ευωδιαστό στέρνο της 
και  μετά,  όλο  νάζι  και  κοκεταρία,  μου  έδινε  τα  ψιλά.  Ήθελε  να  της 
αγοράσω μια σύμμεικτη φρατζόλα. Μερικές φορές με έμπαζε στο σπίτι της 
που  ήταν  γεμάτο  σερβάν,  μπουφέδες,  μπαούλα,  μαξιλάρια,  κρόσσια, 
κεντημένα  σεμέν.  Κουρτίνες  με  διακοσμητικές  τρύπες  σαν  φιγούρες 
καραγκιόζηδων  κρέμονταν από μεγάλους ξύλινους κρίκους και από ένα 
έπιπλο  ραδιόφωνο  ακούγονταν  όπερες.  Καθόμουν  σε  σκαμνάκι  και  με 
κέρναγε γλυκό του κουταλιού, κίτρο. Στον τοίχο, πάνω από το κρεβάτι της, 
ήταν  ένα  μαύρο  βελούδινο  χαλί  κι  είχε  κεντημένα  με  χρυσοκλωστή 
παλάτια  με  κρήνες  και  σιντριβάνια  και  γονατιστές  ή  ξαπλωμένες  σε 
ανάκλιντρα  κόρες  με  κατσαρωμένο  το  μαλλί.  Πίσω  από  τον  τοίχο,  στο 
διπλανό  δωμάτιο,  ακούγονταν  συχνά  τριξίματα,  στεναγμοί,  κραυγούλες 
και βογκητά. Δεν τολμούσα να ρωτήσω την καλή κυρία, που κάπνιζε με τη 
μακριά της πίπα και με κοίταζε εξεταστικά.
Μια μέρα, η κυρία Ζαμπώ σήκωσε το χαλί του «Τοίχου που Βόγκαγε και 
Στέναζε» και μου αποκάλυψε μια τρύπα ίσα για το μάτι. Έσκυψε και μου 
ψιθύρισε  στο  αυτί:  «Μικρέ  μου,  δεν  υπάρχει  ζωή  χωρίς  αυγό»  και  με 
παρακίνησε  να  κοιτάξω.  Γεμάτος  περιέργεια   έβαλα  το  μάτι  μου  στην 
τρύπα...
Σ’ όλη μου τη ζωή θαύμαζα τα πλήθη των πλασμάτων του πλανήτη για 
την  απόλυτη  αρμονία  της  κίνησής  τους.  Έτσι  που  κινούνται  όλα  μαζί 
ενωμένα, πετάνε ή καλπάζουν, κολυμπάνε και ταυτόχρονα ελέγχουν την 
ταχύτητά τους ως προς το γείτονα, αποφεύγοντας συγχρόνως τα διάφορα 
εμπόδια  που  εμφανίζονται  στο  δρόμο  τους,  χωρίζοντας  λίγο  πριν  το 
εμπόδιο, ανοίγοντας και κλείνοντας σαν βεντάλια αμέσως μετά. Υπάρχει 
μια μυστηριώδης δύναμη που διατηρεί και κατευθύνει ενωμένο το σμήνος, 
την αγέλη, το κοπάδι. Η αόρατη αυτή αίσθηση συνάθροισης που ωθεί τα 
σμήνη των πουλιών, τα κοπάδια των ψαριών, τα θηλαστικά, τα έντομα, τις 
αγέλες των ζώων να κινούνται μέσα σε μια αρμονία κίνησης είναι ίσως η 
ίδια μυστηριώδης προσταγή που αναγκάζει τα ενήλικα χέλια να κατέβουν 
από τα ποτάμια και  τις  λίμνες  που ζουν  για  χρόνια  και  να διασχίσουν 
κολυμπώντας  χιλιάδες  μίλια,  ώσπου  να  φτάσουν  στη  θάλασσα  των 
Σαργασσών  για  να  αναπαραχθούν  και  να  πεθάνουν.  Προφανώς  η  ίδια 
μυστηριώδης δύναμη καλεί και τους σολομούς να  επιστρέψουν από τους 
ωκεανούς και να βρεθούν στο ποτάμι ή τη λίμνη που γεννήθηκαν για να 
ζευγαρώσουν και να πεθάνουν και η ίδια δύναμη είναι που σπρώχνει από 
το ζεστό Ειρηνικό τα ασημόψαρα Leuresthes tenuis  κατά εκατομμύρια στις 
ακτές της Καλιφόρνιας,  για να εξαφανιστούν μετά με το φεγγαρόφωτο. 



Είναι  η  μαγνητική  δύναμη  που  στέλνει  τα  αρσενικά  χιλιάδων ειδών να 
θυσιαστούν προκειμένου να κάνουν μία και μόνη φορά έρωτα.  
Είμαστε αφόρητα θνητοί και η βασική αποστολή που φαίνεται πως έχουμε 
είναι η μεταφορά των γονιδίων μας,  που είναι αθάνατα. Την εποχή του 
ζευγαρώματος, την εποχή της αναπαραγωγής, όταν πλησιάζει ο οίστρος, 
αυτή η ύψιστη στιγμή, τα δυο σώματα έλκονται και αντιστέκονται σε μια 
αμοιβαία  ροπή  του  ενός  προς  το  άλλο.  Το  βλέπεις  στις  κινήσεις  του 
ζευγαριού που έχουν μια απόλυτη ανταπόκριση –ομοιογένεια. Το αρσενικό 
περικυκλώνει το θηλυκό. Ο άντρας χορεύει κυκλικά γύρω από τη γυναίκα. 
Η γυναίκα προτείνει τα στήθια της και κουνάει το εφηβαίο της. Τα χέρια 
τους  σμίγουν.  Τα  χείλη  τους  αλληλοκαλύπτονται.  Οι  γλώσσες 
μπερδεύονται.  Τα  αναγνωριστικά  τους  υγρά  ενώνονται  και  αναλύονται, 
γεύονται ο ένας τον άλλο. Τα πόδια της γυναίκας ανοίγουν μέχρι τη στιγμή 
της ενσωμάτωσης και αμέσως τυλίγονται γύρω από το σώμα του άντρα. Η 
απόλυτη αρμονία στις κινήσεις των σωμάτων. Το ένα κορμί τρίβεται πάνω 
στο  άλλο,  χώνεται  μέσα  στο  άλλο,  σπρώχνει  αντίθετα  προς  το  άλλο. 
Υπάρχει ένας συνταιριασμός των δύο, το ένα σώμα αρχίζει και τελειώνει 
μέσα στο άλλο, πλήρης εναρμόνιση στις κινήσεις, στη στάση, στις θέσεις 
των σωμάτων…
Στην κλασική Ελλάδα, το Σύμπαν προήλθε από το υπάρχον χάος μέσα από 
τη  μορφή,  δηλαδή  το  μέτρο  και  την  αρμονία.  Πρώτος  ο  Πυθαγόρας  το 
ονόμασε Κόσμο, δηλαδή Τάξη, εξ αιτίας της αρμονίας που επικρατούσε σ’ 
αυτό. Στη φιλοσοφία η ανύψωση της ανθρωπότητας πρέπει να είναι διττή, 
γνωσιακή και πνευματική,  για να υπάρχει  αρμονία μεταξύ εργαστηρίου 
και  των  ποιοτήτων  της  πνευματικότητας.  Γιατί  αν  επικρατήσει  μόνο  το 
εργαστήριο,  τότε  θα  επικρατεί  ο  ψυχρός  πολικός  χειμώνας  του 
ορθολογισμού, όπως έλεγε ο Μαξ Βέμπερ, τότε θα λείψει ο Διόνυσος, με 
κίνδυνο να περιπέσει η ανθρωπότητα σε ύβρη και αυτοκαταστροφή, αφού 
θα λείπει η αρετή και η επικοινωνία με τον Κοσμικό Λόγο.
Και ο φιλόσοφος του αιώνιου γίγνεσθαι, ο Ηράκλειτος, επέμενε: «Ο κόσμος 
αυτός  είναι  η  αρμονία  των  αντιθέσεων.  Οι  αντιθέσεις  δημιουργούν  την 
ενότητα των πάντων με τη σύνθεσή τους. Από την ασυμφωνία βγαίνει η 
ομορφότερη αρμονία.  Το ενάντιο  συμβιβάζεται και οι  διαφορετικοί  τόνοι 
κάνουν την καλύτερη αρμονία και όλα γεννιούνται μετά από αντιμαχία».
Αρμονία υπάρχει στις κινήσεις του αθλητή,  αρμονία υπάρχει και στο χορό 
του χορευτή, τα έμβια όντα ζουν σε αρμονία με τη φύση, υπάρχει αρμονία 
σώματος και μυαλού, έχουμε την αρμονία των αριθμών, υπάρχει  αρμονία 
μεταξύ του Γιν και Γιανγκ, η αρμονία κυριαρχεί στα εικαστικά έργα, στη 
ζωγραφική,  στη  γλυπτική,  στη  θρησκεία  υπάρχει  η  αρμονία  σώματος-
ψυχής,  στην  αρχιτεκτονική  εμφανίζεται  η  κτιριακή  αρμονία,  οικολογική 
αρμονία στη σχέση  ανθρώπου με τη Φύση, στη δυτική μουσική η αρμονία 
είναι το αποτέλεσμα της διαδοχής και της σχέσης μεταξύ των συγχορδιών, 



έχουμε  την  αρμονία  των  ουρανίων  σωμάτων  και,  τέλος,  την  αρμονία 
μεταξύ αρσενικού και θηλυκού…
Το  μικρό  παιδί  μεγάλωσε,  ενηλικιώθηκε,  τελικά  Ινδιάνος  δεν  έγινα, 
παρέμεινα ένα «Χλωμό Πρόσωπο», αλλά σίγουρα έγινα πιο σοφός. Πέρασα 
ώρες και μέρες ανεβασμένος επάνω στο «Ιερό Δέντρο», χαμένος μέσα στο 
πυκνό φύλλωμα, ψιθυρίζοντας στους φίλους μου τις εικόνες που είδα, κι 
έτσι όπως καθόμασταν όλοι μας πάνω στα κλαριά του δέντρου με ανοιχτά 
τα  κουμπιά  στα  κοντά  παντελονάκια  μας  και  τρίβαμε  όλη  την  ώρα  τα 
τσουτσούνια μας που ήταν σκληρά και τεντωμένα, μοιάζαμε με μικρούς 
πιθήκους. Κανείς περαστικός δεν υποψιαζόταν ότι εκεί, πάνω στη συκιά, 
ήταν σκαρφαλωμένα τρία - τέσσερα παλιόπαιδα που διηγούνταν ιστορίες, 
που  πλέανε  σε  πελάγη  διαρκούς  ευφορίας  και  που,  κάποιες  ελάχιστες 
στιγμές, ένιωθαν την ανείπωτη γλύκα να πλησιάζει, όμως σταμάταγε λίγο 
πριν σε μια ζαχαρώδη χαύνωση και δεν έφτανε ποτέ στο σημείο που δεν 
υπάρχει επιστροφή. 



ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ

Είναι νύχτα και κουφόβραση, κραυγές γυναίκας που ηδονίζεται ταξιδεύουν 
απ’ το ανοιχτό παράθυρο, φιγούρες ανθρώπων αγκαλιασμένες στο ημίφως, 
έξω από το δωμάτιο η μεγαλούπολη παρανάλωμα φθοριούχων φώτων και 
πολύχρωμων  διαφημίσεων,  καιόμενο  πέλαγος,  μετουσιωμένος  τους 
αναζητώ και προσπαθώ να τους φανταστώ, ένα αόρατο χέρι πιλατεύει κι 
ανακατώνει  τις  σκέψεις,  τις  μνήμες  μου.  Στο  ραδιόφωνο  μια  πλαδαρή 
αντρική  φωνή  μιλάει  για  τους  υψηλότερους  ρύπους  των  τελευταίων 
χρόνων στην Αθήνα. Αναζητώ εκείνα τα χρόνια που τους πρωτογνώρισα 
και  τους  καλούσα  να  περάσουνε  τις  νύχτες  μαζί  μου,  εγώ  μόνος, 
ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου, ερεθισμένος από τις διηγήσεις τους ρούφαγα 
τις  ιστορίες  τους  στις  μακρινές  υπερατλαντικές  πολιτείες,  συγγραφείς 
φλογισμένοι  που  σκάβανε  με  νύχια  και  με  δόντια,  αναζητώντας  το 
ανέφικτο  κάτω  από  τους  κυβόλιθους  και  την  άσφαλτο  των  δρόμων,  το 
αόρατο,  τη  λύτρωση.  Ανάγκη  βαθιά  να  φτάσουνε  μέχρι  τα  Άδυτα  των 
Αδύτων, ν’ ακούσουν τη βοή και τον παφλασμό, να διακρίνουν στο σκοτάδι 
τα  άσπρα  κύματα  που  τσακίζονται  στους  τοίχους  κι  αφρίζουν  στους 
έρημους  δρόμους  των  μεγαλουπόλεων.  Με  τσουρούφλιζε  το  πάθος  των 
βιβλίων  τους,  που  κυκλοφορούσαν  σε  λίγες  εκατοντάδες  αντίτυπα  και 
παρέμεναν  αμετάφραστα  γιατί  δεν  ήταν  «καθώς  πρέπει»  μολονότι  το 
ταλέντο τους ήταν περίσσιο.
O Garry  Schneider  αποχώρησε από τον  πολιτισμό της  κατανάλωσης και 
έζησε τη ζωή του στα βουνά και στα δάση, απλά και αντικομφορμιστικά. Η 
Peggy  Garrison  έγραφε ποιήματα και  τα  διάβαζε  στις  ταβέρνες  και  στα 
καφενεία.  Ο  Neeli  Cherkovski  παράτησε  τις  θεολογικές  σπουδές  για  να 
ενταχθεί στο αντιπολεμικό κίνημα κι έβαλε τ’ αρχίδια του στο τραπέζι για 
να  γράψει  λογοτεχνία.  Ο  Sam  Seppard  περιπλανιόταν  άσκοπα  στους 
αυτοκινητόδρομους, περνούσε ατέλειωτες ώρες στα βενζινάδικα, έπινε την 
μπίρα του κι  έγραφε θεατρικά έργα.  Ο Ray Bremser  στα δεκαπέντε  του 
έκανε  την  πρώτη  του  ληστεία  κι  έγραψε  τα  πρώτα  του  ποιήματα  στο 
αναμορφωτήριο. Κι όταν μετά από χρόνια βγήκε με εγγύηση, γύριζε από 
πολιτεία  σε  πολιτεία  μαζί  με  άλλους  ποιητές  και  διαβάζανε  τα 
ανατρεπτικά ποιήματά τους.  Σε μια τηλεοπτική  εκπομπή επιτέθηκε στο 



σωφρονιστικό σύστημα και γι’ αυτό τον ξαναέβαλαν στη φυλακή, όπου και 
πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Εκεί έχασε όλα του τα δόντια, 
διατήρησε  όμως  την  ακεραιότητά  του.  Και  ο  Michael  Perkins  μέσα  στη 
φυλακή  κατάφερε  να  μη  διαλυθεί  και  να  γράψει  μερικά  καταπληκτικά 
μυθιστορήματα.
Ιδιοσυγκρασίες που φλογίζονταν. Τα κείμενά τους κραυγές σεληνιασμένων 
σε στιγμές επιληπτικής  κρίσης.
Τον  ίδιο  καιρό  ο  Ed  Sanders  ζούσε  στο  Βίλλατζ  κι  έγραφε  πολιτικούς 
στίχους για το συγκρότημα των Fugs. Ο Robert  Peters,  ένας φαινομενικά 
εφησυχασμένος  πανεπιστημιακός  καθηγητής  φιλολογίας,  παράτησε 
γυναίκα και  παιδιά και  πήγε να ζήσει  μαζί με έναν όμορφο αλήτη που 
γνώρισε σε μια παραλία κι έγραψε αριστουργήματα. Τον Steve Richmond 
τον συλλάβανε αμέτρητες φορές για προσβολή δημοσίας αιδούς, γιατί στα 
γραφτά  του  μίλαγε  για  το  πώς  πρόσφερε  το  κορμί  του  στον  έρωτα.  Ο 
Harold Norse παράτησε τις παρέες της νιότης του με τον Williams Carlos 
Williams, τον Dylan Thomas, τον Tennessee Williams, τον James Baldwin, τον 
John Cage και  την Anais  Nin,  κι  έφυγε για πολλά χρόνια στην Ευρώπη, 
ταξίδεψε  στην  Ελλάδα  και  τη  βόρεια  Αφρική  κι  έγραψε  χειμαρρώδη 
ποιήματα.
Αέρινοι  πούστηδες  που  ακολουθήσατε  τις  ιδέες  σας,  ζήσατε  με  τον 
αισθησιασμό και τα αισθήματά σας και τολμήσατε να μιλήσετε για τον 
αληθινό εαυτό σας. 
Μαζί  τους  γεύτηκα  τα  ομοφυλόφιλα  πάθη  τους,  τις  ανησυχίες  και  τα 
φαγουρίσματα  της  κωλοτρυπίδας  τους.  Ολόκληρη  η  ποίησή  τους  ύμνος 
στον Ελληνικό Έρωτα.
Οι  Τραγουδίστριες  της  Νύχτας  σεργιάνισαν  ανάμεσα  σε  πλήθος 
υπνοβατών. Αποζήτησαν την ισότητα και την ελευθερία. Η Wanda Coleman 
από  παιδί  έζησε  μέσα  στους  δρόμους,  πήρε  μέρος  σε  πολυάριθμες 
συγκρούσεις στα γκέτο κι  έγραψε δηλητηριώδη κείμενα για λευκούς και 
μαύρους.  Η  ποιήτρια  Linda  King  μεγάλωσε  σ’  ένα  βουστάσιο  μαζί  με 
γελάδια. Ο πατέρας της, μια μεγάλη μπεκροκανάτα, έβριζε συνέχεια γιατί 
είχε πέντε κόρες κι ούτε ένα κανακάρη. Η μάνα της κράταγε το μοναδικό 
μαγαζί  στην  περιοχή.  Εκεί  έβρισκε  κανείς  τα  πάντα, 
συμπεριλαμβανομένης  και  της  κλοτσοπατινάδας.  Η  Linda  για  να  την 
κοπανήσει  από  εκεί  μέσα  παντρεύτηκε  μ’  έναν  παλιομοδίτη  μορφονιό 
Ιταλοαμερικάνο. Έκανε μαζί του δυο παιδιά και χώρισε.  Από τότε έζησε 
μόνο θυελλώδεις σχέσεις. Η νυχτόβια Ινδιάνα Νila NorthSun σπαρταράει 
και ουρλιάζει στα βιβλία της. Η πανέμορφη Diane DiPrima συνειδητοποίησε 
ότι  τη  χρησιμοποιούσανε  σαν κούκλα  που γδύνεται  για  να βλέπουν τις 
φωτογραφίες  της  οι  διάφοροι  μπανιστιρτζήδες  και  να  τον  παίζουνε,  τα 
παράτησε,  εντάχθηκε  στους  υπαρξιστές  της  τζαζ  και  στρώθηκε  στο 
γράψιμο.  Η  Rochelle  Owens  περιπλανήθηκε  σ’  όλη  την  Αμερική  για  να 
γράψει ποίηση και θεατρικά.



Γυναίκες  στεφανωμένες  με  τα  θέλγητρα  των  Αιώνιων  Θηλυκών, 
αισθησιακές  θεραπαινίδες,  σπαρακτικές  νύμφες,  αινιγματικές  εταίρες, 
γήινες κι απρόσιτες σαν τα πιο μακρινά αστέρια στον ουρανό.
Ο Jack Micheline διάβαζε τα ποιήματά του στα πεζοδρόμια και στα πάρκα, 
στις φυλακές και στα σχολεία. Τον οδηγούσε η καταγωγή του. Οι πρόγονοί 
του  ήταν  Ρωσορουμάνοι  Εβραίοι  και  Τσιγγάνοι  που  δεν  πήγαν   ποτέ 
σχολείο. Εκείνος κάπως τα κατάφερε και τελείωσε το δημοτικό. Κι έζησε 
όλη του τη ζωή στο δρόμο, με κάποια διαλείμματα στα αναμορφωτήρια και 
τις φυλακές. Γύρισε όλη τη βόρεια και κεντρική Αμερική, την Ευρώπη και τη 
Μέση Ανατολή, δούλεψε σ’ ένα κιμπούτζ στο Ισραήλ, σαν φωτογράφος του 
δρόμου,  εργάτης  γης,  ζωγράφος  πεζοδρομίων,  ηθοποιός  θεάτρου, 
βιομηχανικός εργάτης,  τραγουδιστής του   δρόμου.  Ο Plymell,  απόγονος 
Εγγλέζου  πειρατή  και  Ινδιάνας  από  τη  φυλή  Τσερόκη.  Παράτησε  το 
σχολείο νωρίς και δούλεψε σαν οδηγός θεριστικής μηχανής από το Τέξας 
μέχρι τον Καναδά, στην κατασκευή αγωγών πετρελαίου, σαν ειδικός στις 
ανατινάξεις, σαν καβαλάρης σε ροντέο. Αργότερα δούλεψε λιμενεργάτης 
και  παράλληλα  τύπωνε  και  εξέδιδε  τα  βιβλία  του.  Ο  Al  Masarik,  παιδί 
εργατών,  πολέμησε  στην  Κορέα  κι  έκανε  όλες  τις  δουλειές  για  να 
επιβιώσει. Τα γραπτά του είναι φωτογραφίες τραβηγμένες στην κόλαση. Κι 
ο μεγάλος ποιητής Stuart Ζ. Perkoff που με κλονισμένη την υγεία του από 
τις συνεχείς φυλακίσεις πέθανε το 1974. 
Αποκαμωμένοι  από  κτηνώδεις  κι  ανούσιες  δουλειές,  αφορισμένοι 
περιθώριοι, εξοστρακισμένοι και  διαφορετικοί. Τα μούτρα τους σκαμμένα 
βαθιά από πρόωρα γεράματα, απ’ τα ξενύχτια, τις απόπειρες αυτοκτονίας. 
Τα πρόσωπά τους κιτρινισμένα από χολή και οινοποσίες, στα μάτια τους 
μια ρέμβη που μοιάζει με άνοια γεροντική, ανίκανοι να συμμαζέψουν τα 
διαλυμένα απ’ τα χάπια και τ’ αλκοόλ μυαλά τους.
Ο William Wantling τραυματίστηκε βαριά στον πόλεμο της Κορέας και στο 
νοσοκομείο  τον  γεμίσανε  με  μορφίνη.  Έγινε  μορφινομανής  και  στην 
υπόλοιπη  ζωή  του  μπαινόβγαινε  στις  φυλακές  για  κατοχή  και  χρήση 
ναρκωτικών,  μέχρι  που  πέθανε  από  υπερβολική  χρήση  αλκοόλ  και 
βαρβιτουρικών.  Ο  Charles  Potts  κυκλοφόρησε  μια  ψυχολογική 
αυτοβιογραφία,  που  μοιάζει  να  γράφτηκε  στην  απομόνωση  ενός 
τρελοκομείου.  Ο  Gerald  Locklin,  ένα  θηρίο  ύψους  2  μέτρων  και  βάρους 
εκατό κιλών, μεθυσμένος αιώνια, κουβαριασμένος, ξερνάει και καυχιέται 
γι’ αυτά που έκανε στις προηγούμενες ζωές του. 
Οι  ποιητές  της  Πλάνης  και  του  Ονείρου  ζήσανε  αιωρούμενοι  σε  μιαν 
άβυσσο  που  την  είχανε  έντεχνα  επιλέξει.  Υπαρξιστές,  μπροστά  στον 
επικείμενο  θάνατο,  χλευάσανε  τους  εαυτούς  τους.  Μοναχικοί  άνθρωποι 
έσυραν  τα  βήματά  τους  αφήνοντας  πίσω  αιματοκηλίδες,  τις  υπερόριες 
γραφές  από  τις  ανοιγμένες  φλέβες  τους,  οι  Ζωές  τους,  οι  Έρωτές  τους, 
ιστορίες  που  μοιάζουνε  πιότερο  με  παραμιλητό  παρά  με  ιστορίες 
συγγραφέων...



ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ

Ο ποιητής βουτάει στην Αδαία ζώνη, στον Άδη, στα έγκατα του μυαλού, 
εκεί που τσαλαβουτάει η βαθύτερη ουσία των πραγμάτων, στη φαιά ουσία 
και στο μεδούλι των κοκάλων, στους σπινθήρες του εγκεφάλου, μέσα στους 
νευρώνες και στο αίμα που εξακοντίζεται στις φλέβες, στα απύθμενα βάθη 
των ωκεανών απ’ όπου απουσιάζει  εντελώς το φως,  εκεί που υπάρχει η 
απόλυτη μοναξιά και επωάζονται, αναπτύσσονται, φουντώνουν, η αγωνία, 
η  ανία,  η  μελαγχολία,  η  απελπισία,  κι  όλες  εκείνες  οι  θεμελιώδεις 
βιωματικές  εμπειρίες  που  διαποτίζουν  το  ανθρώπινο  γένος  από  την 
εμφάνισή του σε τούτον εδώ τον πλανήτη. Η αγωνία δεν έχει συγκεκριμένο 
αντικείμενο,  αναβλύζει  από τα εσώτερα, από τα τρίσβαθα της ύπαρξης. 
Κανείς  δεν  μπορεί  να  προσδιορίσει  γιατί  ακριβώς  αγωνιά.  Η  αγωνία 
προέρχεται από ένα βαθύ και ακαθόριστο υπαρξιακό αίσθημα φόβου που 
δε συνδέεται όμως με καμιά συγκεκριμένη αιτία. Το άγνωστο της αγωνίας 
είναι το άγνωστο που από την ίδια του τη φύση δεν μπορεί να γνωσθεί. Η 
αγωνία είναι αστήρικτη και αβάσιμη. Το σκοτεινό και ακαθόριστο είναι η 
ύλη της και αυτό της προσδίδει ένα χαρακτήρα επαχθή. 
Η σχέση του ποιητή, που αγωνιά, με τον κόσμο διαταράσσεται και κάθε 
νόημα  της  ζωής  βυθίζεται  σε  απελπιστική  αμφιβολία.  Καμιά  λογική 
συζήτηση και καμιά διαφώτιση δεν μπορεί να απαλλάξει τον ποιητή από 
την  αγωνία  του,  που  τελικά  εγκαθίσταται  μόνιμα,  γίνεται  μέρος  της 
ύπαρξής  του  κι  εκφράζεται  οργανικά  σαν  άγχος.  Η  αγωνία  είναι  η 
υπαρξιακή συνειδητοποίηση της ανυπαρξίας,  γι’  αυτό είναι ατέρμονη. Ο 
ποιητής μένει αβοήθητος με την αγωνία έναντι της έσχατης ανυπαρξίας.
Στην εποχή μας, ο ποιητής αισθάνεται ριγμένος μέσα σ’ έναν αφιλόξενο 
μηχανικό κόσμο, που δεν προσφέρει κανενός είδους νόημα ή στήριγμα για 
την ανθρώπινη ύπαρξη. Η ψυχική κατάσταση του ποιητή στον αιώνα της 
τεχνολογίας γίνεται πιο τραυματική. Ο κόσμος, που πιο παλιά ήταν οικείος 
και φιλικός,  μεταμορφώνεται ξαφνικά σε απειλητικό. Ο ποιητής βυθίζεται 
στο έρεβος μιας ατέλειωτης κοσμικής νύχτας,  καταδικασμένος στο χάος 
της ατομικότητας και  της απόλυτης ελευθερίας.  Η ύπαρξη αφυπνίζεται, 
αποσπάται από την ανωνυμία και συνειδητοποιεί τη μοναξιά της σ’ έναν 



κόσμο όπου κυριαρχεί η πνευματική αγωνία της κενότητας και της ζωής 
χωρίς νόημα, σαν απαντήσεις στο ερώτημα για την ουσία της ύπαρξης. 
Η μοναξιά βαραίνει αφόρητη, η αγωνία χρίζεται ο κύριος προβληματισμός 
της  Σύγχρονης  Λογοτεχνίας.  Η  στάση  των  ποιητών  γίνεται 
αυτοκαταστροφική.  Στην  Ελλάδα  ο  Περικλής  Γιαννόπουλος,  ο  Μήτσος 
Παπανικολάου,  ο  Ιωσήφ  Ραφτόπουλος,  ο  Κώστας  Καρυωτάκης,  ο 
Ναπολέων Λαπαθιώτης, η Μαρία Πολυδούρη, ο Τέλος Άγρας, ο Γιώργος 
Μακρής, ο Αντώνης Γκίκας, ο Βαγγέλης Βλουμίδης, η Κατερίνα Γώγου, ο 
Παύλος Σιδηρόπουλος, ο Νικόλας Άσιμος, ο Γιώργος Φιλιππίδης και τόσοι 
άλλοι  εκφράσανε στους στίχους,  στην ποίησή τους και  στην προσωπική 
τους ζωή την αγωνία, τη μελαγχολία, την απογοήτευση, τον πεσιμισμό. Οι 
πεισιθάνατοι  λογοτέχνες  διαλύονται,  καταστρέφονται,  αυτοκτονούν.  Ο 
Γιώργος  Βιζυηνός  και  ο  Ρώμος  Φιλύρας  τελειώνουν  τη  ζωή  τους  στο 
τρελοκομείο.  Ο  Ραφτόπουλος,  ο  Παναγής  Μπατιστάτος  πνίγηκαν  στις 
αιμοπτύσεις. Ο Νίκος Σαράβας βουτήχτηκε στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά. 
Ο Διονύσιος Σολωμός έπινε σκέτο οινόπνευμα στο τέλος της ζωής του κι 
απ’ αυτό έπαθε το εγκεφαλικό. 
Τον  περασμένο  αιώνα  ο  Ζεράρ  ντε  Νερβάλ  κρεμάστηκε  σε  φανάρι  του 
δρόμου. Η Βιρτζίνια Γουλφ πήδησε στο νερό και πνίγηκε. Η χωρίς τέλος 
σειρά συνεχίζεται  με  το  Βλαντιμίρ  Μαγιακόφσκι  και  το  Ρομέν  Γκαρί.  Ο 
Ανρί  Μοντερλάν  γεμάτος  δύναμη  για  ζωή  μόλις  χάνει  την  όρασή  του 
αυτοκτονεί.  Ο  Λόρενς  Ντάρρελ  χαμένος  στο  αλκοόλ  πέθανε  από 
εγκεφαλική αιμορραγία. Η Μαργκερίτ Ντιράς βυθίστηκε στο αλκοόλ και 
προσπάθησε να δοθεί στο θάνατο. Συχνά μίλησε για τη  μοναξιά της, για 
τις  αμφιβολίες  της,  για  τις  ωδίνες  της  λογοτεχνικής  δημιουργίας.  Το 
γράψιμο, είπε, απαιτεί την απόλυτη μοναξιά. Η μοναξιά, για μένα, σήμαινε 
Βιβλίο ή Θάνατος.  Ή θα γράψω ή θα πεθάνω. Αλλιώς το γραπτό δε ζει 
-θρυμματίζεται, αιμορραγεί. Αλλά όταν υπάρχει μέσα μου βιβλίο, φωνάζει, 
θέλει  να βγει.  Και θα ήταν έγκλημα να το αφήσω μισό.  Το γράψιμο με 
αγριεύει. Είναι κραυγή θηρίου μέσα στη νύχτα. Ένας πόνος δυνατότερος, 
κάποτε, από την ηδονή. Δέχτηκα τις αμφιβολίες και τους εφιάλτες αυτής 
της κύησης, γιατί είχα, πιο πολύ από τους άλλους, αποκάμει να ζω. Και να 
γράφεις σημαίνει, επίσης, να μη μιλάς, να σωπαίνεις. Να ουρλιάζεις χωρίς 
να βγάζεις ήχο. 
Ο Ιρλανδός ποιητής Όσκαρ Φίνγκαλ Ο’ Φλάερτι  Ουάιλντ μπήκε για δυο 
χρόνια στη φυλακή, την ίδια ώρα που η λογοτεχνική του φήμη είχε φτάσει 
στο  απόγειο  σε  Ευρώπη  και  Αμερική.  Όταν  αποφυλακίστηκε,  έφυγε 
οργισμένος από την Αγγλία και πήγε στο Παρίσι, όπου τελείωσε τη ζωή 
του αλκοολικός. 
Ο  Αλφρέ  Ζαρρί  πεθαίνει  αλκοολικός.  Αλκοολικός  τελείωσε  και  ο  Τζακ 
Λόντον τη ζωή του. 
Το ιμαζινιστικό κίνημα έπαψε να υπάρχει στη Σοβιετική Ένωση μετά την 
αυτοκτονία του Σεργκέι Γεσένιν το 1925. 



Η αγωνία  θρυμμάτισε την ψυχή του Αντονέν Αρτό.
Τα  τρία  τέταρτα  των  μεταπολεμικών  ποιητών  στη  Γερμανία  έχουν 
αυτοκτονήσει. 
Ο  Χεμινγουέι  τίναξε  τα  μυαλά  του  με  μια  καραμπίνα.  Η  Σίλβια  Πλαθ 
έχωσε το κεφάλι της στο φούρνο του γκαζιού. 
Ο Γιασουνάρι Καβαμπάτα αυτοκτονεί, όταν μαθαίνει ότι ο Γιούκιο Μισίμα 
αυτοχειριάζεται. 
Ο  Ρίτσαρντ  Μπρόιτιγκαμ,  λογοτεχνικός  εκφραστής  της  γενιάς  των 
ψυχεδελικών,  αυτοπυροβολείται.  Ο  ποιητής  Τζιμ  Μόρισον  πεθαίνει  από 
υπερδόση. 
Ο  Νίκος  Εγγονόπουλος  υποστήριζε  ότι  γράφουμε  ποίηση  όχι  για  να 
ζήσουμε  αλλά  για  να  πεθάνουμε.  Η  αγωνία  του  Θανάτου  είναι  η  πιο 
βασική και καθολική μορφή αγωνίας. Η απόλυτη απειλή παίρνει τη μορφή 
της αγωνίας μπροστά στη μοίρα,  το πεπρωμένο, που έχει  το χαρακτήρα 
απρόβλεπτης τυχαιότητας. Αυτή η απειλή αντλεί τη σημασία της από το 
γεγονός ότι στο βάθος παραμονεύει το σκότος, το έρεβος, η έσχατη απειλή. 
Ο ποιητής αγωνιά, γιατί σε κάθε στιγμή είναι εκτεθειμένος στο αδιείσδυτο 
σκότος  της  μοίρας  κι  αυτό  θέλει  να αντιστρέψει  με  την  προσωπική του 
πράξη  αντίστασης,  όταν  γράφει  το  κείμενο:  «Τέλος  στην  Αγωνία»  και 
γίνεται μέρος των αναμνήσεών μας.



ΑΥΤΟΑΝΑΦΛΕΞΗ

Ο καθένας από εμάς είναι δυνητικός δολοφόνος. Γαλουχούμαστε μέσα σε 
περιβάλλοντα όπου ενδημεί η Βία και αναπαράγουμε και μεταδίδουμε τη 
βία. Ο ιός ενδημεί σε μια διαταραγμένη παιδική ηλικία, στα τυχόν ψυχικά 
τραύματα, στις αδυσώπητες τιμωρίες, στην έλλειψη αγάπης, ελλοχεύει στις 
υποχρεωτικές αγκάλες των ενηλίκων, μεταπηδάει στους δημοσιογράφους 
των μέσων ενημέρωσης και μεταδίδεται μέσα από τα τηλεοπτικά δελτία 
ειδήσεων και  το άγριο κυνήγι  της τηλεπροτίμησης.  Ο παθητικός θεατής 
μολύνεται από τον ιό, διαμέσου του θεάματος και από τη μέθεξη  πράξεων 
ανθρώπων που είναι ήδη προσβεβλημένοι. Πρώτα συμπτώματα: κυνισμός, 
μιμητισμός, τηλεφυματίωση. Η παρουσίαση των αγριότερων, φρικτότερων, 
των πιο αποτρόπαιων φόνων, σφαγής, τεμαχισμού πτωμάτων με όλες τις 
λεπτομέρειες, με την προβολή του παραληρήματος του δράστη -δεν ήμουν 
εγώ, κάποιο αόρατο χέρι με οδήγησε- μένει η εντύπωση ότι ο Εξολοθρευτής 
που  προβαίνει  στο  φόνο  είναι  ένας  Άγγελος  Τιμωρός  ή  Αγγελιοφόρος 
κάποιου θεού. 
Ο  φονιάς  ενδύεται  μια  κατάσταση  προσωρινής  αποδόμησης  της 
προσωπικότητας.  Φαντασιώνεται,  παραληρεί,  ζει  σ’  έναν  ονειρικό 
χωροχρόνο  το  φόνο  και  μέσα  από  την  πράξη  του  αποκτάει  μια 
μυσταγωγική τελετουργική θέαση. Ο ψυχικός του κόσμος, η διαταραγμένη 
του νόηση γίνονται θωράκισμα στο ανατριχιαστικό αντικείμενο του έργου 
του.  Αδιαφορεί  εντελώς  μπροστά  στο  θάνατο.  Ειδεχθής,  στυγερός, 
αποτρόπαιος… 

Ήμουν ένα ήσυχο, μοναχικό, μελαγχολικό παιδί που του άρεσε πολύ το 
διάβασμα. Είχα χαρακτήρα πράο και υπάκουο. Ίσως περισσότερο μονήρης, 
χωρίς  πολύ  κέφι  και  ευθυμία,  κρατιόμουνα  μακριά  αποφεύγοντας  τα 
παιδιά της ηλικίας μου. 
Στα  δεκατέσσερά  μου,  άρχισα  να  νιώθω  παράξενα  με  τον  εαυτό  μου, 
περίεργα αισθήματα διέτρεχαν όλο  μου  το  σώμα.  Ζούσα σε  μια  έντονη 
ανασφάλεια,  με  αδιευκρίνιστους  φόβους,  καταστάσεις  υπόγειες  και 
ανέκφραστες. Παρατηρούσα τα πάντα γύρω μου σαν ξένος. Τα έβλεπα όλα 



να  χάνονται  μέσα  σ’  ένα  θολό  σύννεφο.  Η  ζωή  κύλαγε  δίπλα  μου  και 
προσπερνούσε κι εγώ βίωνα αλλότριες και παράξενες μέρες. 
Στο σχολείο δεν πρόσεχα στο μάθημα, μετά δε θυμόμουν τίποτα απ’ ό,τι 
ανέφεραν οι καθηγητές, χανόμουν μέσα σε μια ρέμβη. Όταν με ρωτούσαν 
δεν  μπορούσα  να  απαντήσω,  δεν  κατάφερνα  να  συγκεντρωθώ,  να 
διαβάσω,  δεν  μπορούσα  να  συγκρατήσω  τίποτε  από  τα  μαθήματα  στη 
μνήμη μου. 
Φίλους δεν είχα. Ένιωθα απόλυτη μοναξιά, κανείς δε με καταλάβαινε, και 
δεν εμπιστευόμουν κανένα για να ανοιχτώ και να του πω αυτά που μου 
συνέβαιναν.  Μόνο  με  τον  πατέρα  μου  έκανα  μια  κάποια  παρέα.  Το 
χειμώνα με έπαιρνε μαζί κι ανεβαίναμε στο βουνό για κυνήγι, πότε πότε 
κοιμόμασταν  στην  καλύβα.  Μου  άρεσε  να  ξυπνάω  νωρίς,  ν’  ακούω  τα 
νυκτόβια ζώα, να περιμένω σκοπεύοντας το πρώτο πετάρισμα στο χάραμα. 
Στην  εφηβεία  άρχισα να επιθυμώ όλες  τις  γυναίκες,  αλλά  όπως ήμουν 
αδέξιος και, όπως πίστευα για τον εαυτό μου, άσκημος και ασήμαντος, οι 
κοπέλες  με  περιφρονούσαν  και  μάλιστα  πότε  πότε  με  κορόιδευαν. 
Παρακολουθούσα  τα  κορίτσια  κρυφά,  όταν  κατουρούσανε,  κι  ύστερα 
πήγαινα κι έγλειφα το κάτουρό τους. Αυνανιζόμουνα συχνά και κατάπινα 
το  σπέρμα  μου.  Συχνά  γύρναγα  στο  σπίτι  και  ξέσπαγα  σε  κλάματα, 
τσακωνόμουν κι έβριζα τους γονείς μου χωρίς φανερό λόγο.
Τελειώνοντας το λύκειο μπήκα σε μια σχολή και έτσι έφυγα από το σπίτι 
και  πήγα  στη  μεγάλη  πόλη  για  να  σπουδάσω.  Έκανα  βόλτες,  πάντα 
μοναχικός,  κι  απ’  ό,τι  λέγανε,  έδινα  την  αίσθηση  του  κυνηγημένου. 
Συνέχιζα να μην κάνω φίλους. Στις συζητήσεις δεν έπαιρνα μέρος κι όταν, 
σπάνια,  κουβέντιαζα,  αφαιρούμουν  κι  έχανα  τον  ειρμό  κι  έδειχνα  να 
βρίσκομαι εκτός τόπου και χρόνου. 
Μου  άρεσε  να  πηγαίνω  στη  βιβλιοθήκη  του  πανεπιστημίου  και  να 
μελετάω, έμενα εκεί με τις ώρες και διάβαζα τα πάντα, ψυχολογία, ιστορία, 
κοινωνιολογία, γλωσσολογία, ποίηση. Προσπαθούσα να δω την εικόνα που 
έβλεπαν οι άλλοι σ’ εμένα, και καταλάβαινα ότι ξενίζονταν που έβλεπαν 
έναν περίεργο, μελαγχολικό τύπο να κυκλοφορεί μιλώντας μόνος του ή να 
κοιτάζει τους περαστικούς και να τους μοιράζει χαμόγελα. Ίσως αυτό να 
περίμεναν από μένα. Η μόνη διασκέδαση που απολάμβανα ήταν πότε πότε 
το κυνήγι. 
Στη βιβλιοθήκη γνωρίστηκα με ένα κορίτσι  και το κάλεσα στο διαμέρισμά 
μου για φαγητό. Ήταν η πρώτη φορά που μια κοπέλα ερχόταν στο σπίτι. 
Ήπιαμε  κρασί  και  μιλήσαμε.  Τη  λαχταρούσα  πολύ,  εκείνη  όμως  με 
ταπείνωσε, αρνήθηκε να κάνει έρωτα μαζί μου. Και τότε αγρίεψα, έπεσα 
πάνω της και της έσφιξα το λαιμό, έσφιξα, έσφιξα, ώσπου ξεψύχησε. Μόλις 
βγήκε και η τελευταία της πνοή την πέταξα στο πάτωμα πλημμυρισμένος 
από οργή κι έπεσα δίπλα της αποκαμωμένος από τη μεγάλη προσπάθεια, 
γιατί  είχε  αντισταθεί  με  όλες  τις  δυνάμεις  της.  Από  τη  στιγμή  που 
κατάλαβε ότι ήμουν ικανός να τη σκοτώσω, πάλεψε για τη ζωή της. Μου 



έσπρωξε το κεφάλι, με γρατσούνισε, με χτύπησε στα μούτρα και στα μάτια, 
μου ξέσκισε  το  πουκάμισο,  μου ξερίζωσε τούφες  μαλλιά,  μου έγδαρε  τ’ 
αυτιά, τα νύχια της είχαν διατρέξει το πρόσωπό μου που έσταζε ιδρώτα 
ανακατωμένο με αίμα. Κοίταξα για λίγο το πρόσωπο της νεκρής και έπειτα 
της  χάιδεψα τα στήθη.  Εκείνο  που μου έμεινε  στην  μνήμη,  ήταν πως η 
κοπέλα  εκείνη  είχε  μεγάλα  και  ωραία  στήθη.  Έπεσα  πάνω  της  και  τα 
βύζαξα  φρενιασμένα.  Θυμάμαι  πως  της  πιπίλησα  τις  ρώγες,  όπως  ένα 
παιδί βυζαίνει τη μάνα του. Στη συνέχεια τα έφαγα. Φοβόμουν από την 
ηλικία των 3 χρόνων ότι  κάποιος θα μ’ έτρωγε κι  αυτή είναι η ρίζα του 
κανιβαλισμού μου, η σάρκα της νεαρής κοπέλας έλιωνε μέσα στο στόμα 
μου σαν ωμός τόνος, τίποτα δεν μου είχε φανεί πριν τόσο εύγεστο. 
Μετά  απ’  αυτό,  έφτιαξα  ένα  βρόχο  και  άρχισα  να  βγαίνω  τα  βράδια. 
Πήγαινα στις πιάτσες των πληρωμένων γυναικών. Διαπραγματευόμουνα 
μαζί  τους  ψυχρά  εκείνες  απαντούσαν  αδιάφορα,  η  γνωριμία  μας  ήταν 
καθαρά  επαγγελματική.  Εγώ  ρώταγα  την  τιμή,  η  γυναίκα  έμπαινε  στο 
αυτοκίνητο, καθόταν δίπλα μου και ξεκίναγα. Πηγαίναμε στο σπίτι μου. 
Όταν καθόμασταν στον καναπέ γύριζα προς το μέρος της,  τάχα για να 
κάνουμε έρωτα και την αιφνιδίαζα. Πέρναγα ταχύτατα το σύρμα πίσω από 
το λαιμό και έσφιγγα με τον συρμάτινο βρόχο. Είχα πλήρη συνείδηση για 
το τι κάνω, τόσο πριν όσο και μετά την πράξη μου, όμως με βάραινε μια 
αγωνία  θανάτου,  γιατί  γνώριζα  πολύ  καλά  τι  θα  επακολουθήσει  και 
προσμετρούσα τις συνέπειες. Από τη στιγμή που της έσφιγγα το λαιμό κι 
εκείνη  ξεψυχούσε,  έχανα  τελείως  τα  λογικά  του.  Με  την  τελευταία  της 
πνοή  πέταγα  την  άψυχη  γυναίκα  στο  πάτωμα,  πλημμυρισμένος  από 
ανάμεικτα συναισθήματα, οργή, θυμό, επιθυμία, αναστάτωση, ανακούφιση 
–ούτε και γω ξέρω- και στεκόμουν και περιεργαζόμουν το πρόσωπό της, 
την  αφύσικη  στάση  του  σπασμένου  λαιμού  της,   τα  στήθη  που  δεν 
ανέπνεαν.  Και  τότε  έκανα  μαζί  της  έρωτα.  Όταν  έκανα  έρωτα  μου 
φαίνονταν  πως  ήταν  ζωντανές.  Όλες  μου  προξενούσαν  την  ίδια 
ικανοποίηση.  Μιλούσα  μαζί  τους,  τις  ρωτούσε  πώς  με  έβρισκαν,  αν  το 
ευχαριστιόνταν μαζί του, και τους ομολογούσα τον έρωτά μου. Συνήθως 
δεν είχε  συνέχεια,  με  την ίδια απόφευγα να συνουσιάζομαι  για δεύτερη 
φορά.  Υπήρχαν  ωστόσο  και  εξαιρετικές  περιπτώσεις.  Με  μια  θαυμάσια 
κοπέλα 18 ως  20 χρονών,  που είχε  ένα περίφημο στήθος,  δοκίμασα μια 
τέτοια  απόλαυση,  αληθινή  ικανοποίηση  που  ανανεώθηκε  πέντε  ή  έξη 
φορές   μέσα  στην  ίδια  νύχτα,  ώστε  κάνοντας  εξαίρεση,  διατήρησα  στη 
μνήμη μου το όνομά της κι επί έξι μήνες ονειρευόμουνα κάθε βράδυ αυτό 
το κορίτσι, βλέποντάς το άλλοτε πεθαμένο και άλλοτε ζωντανό. 
Λυπάμαι,  αλλά  δε  μ’  αρέσει  να  λέω  τη  λέξη  φόνος,  γι’  αυτό  θα  λέω 
καλύτερα ότι: «Ξεμπέρδευα». Γνώριζα ακριβώς ότι όταν τις ξεμπέρδευα με 
την  πράξη  μου  αυτή  ξεπέρναγα  τα  όρια,  αφανίζοντας  μια  ζωή.  Δεν 
μπορούσα πια  να επαναφέρω τίποτα στην πρότερη κατάσταση,  κι  αυτό 
ήταν τελεσίδικο από δική μου υπαιτιότητα και μόνο. Μετά, συνήθως, με 



έπιανε  ένα  είδος  πανικού,  άλλοτε  πάλι  αντιμετώπιζα  ψύχραιμα  την 
κατάσταση  και  προσπαθούσα  να  εξαφανίσω  το  ξεμπέρδεμα.  Έτσι  κι 
αλλιώς  είχα  όλο  το  χρόνο  γιατί  ξεμπέρδευα  μέσα  στο  σπίτι,  πίσω  από 
τοίχους, δίχως μάρτυρες. Μια φορά μετά το ξεμπέρδεμα, είπα: «Τέλος, ως 
εδώ ήταν». Έκοψα τις φλέβες μου, βγήκα  από το σπίτι και προχωρούσα στο 
δρόμο μέχρι να τρέξει και να αδειάσει όλο μου το αίμα από το σώμα μου. 
Έπεσα κάτω από εξάντληση και σύρθηκα, έχασα τις αισθήσεις μου.  Με 
βρήκανε κάποιοι  περαστικοί,  με μάζεψαν και με πήγαν στο νοσοκομείο. 
Στην  πραγματικότητα  εγώ  ήμουν  το  θύμα.  Όταν  με  καταλάμβανε  ο 
πανικός, έπρεπε πάραυτα να εξαφανίσω το σώμα. Να αφανιστεί, να χαθεί 
από προσώπου γης. Στο μυαλό μου  υπήρχε μια διαταραγμένη γεωμετρία, 
έπρεπε  να  επαναφέρω  τα  πράγματα  στην  πρότερη  κατάσταση  για  να 
εφησυχάσω.  Ένιωθα  ότι  έπρεπε  να  απεκδυθώ  της  ευθύνης,  και  να 
επαναφέρω τα  πράγματα  στην  προηγούμενη  κατάσταση.  Να  την  κόψω 
κομματάκια,  σκεφτόμουν,  μήπως  πονέσει  και  ξαναζωντανέψει.  Έφερνα 
την εργαλειοθήκη, άπλωνα κάτω ένα μεγάλο μουσαμά και έδενα με σκοινί 
τη γυναίκα σε ένα πλαστικό κάθισμα, μετά άρχιζα να κόβω πρώτα με το 
χασαπομάχαιρο  και  μετά  να  τεμαχίζω  με  το  σιδεροπρίονο.  Αν  την 
ξάπλωνα στο κρεβάτι να την κόψω, θα δυσκολευόμουν στον τεμαχισμό. 
Από την εργαλειοθήκη έπαιρνα το μπαλτά. Έπρεπε πρώτα να χτυπήσω σε 
μεγάλη επιφάνεια, αυτή προέχει να τεμαχιστεί. Το στήθος, όχι την κοιλιά, 
γιατί  είχα μάθει  ότι  γλιστράνε και  σκορπίζονται  τα  έντερα και  τ’  άλλα 
όργανα  που  είναι  δύσκολα  στη  μεταφορά.  Αφαιρούσα  τα  στήθη  και  τα 
έβαζα στο ψυγείο. Το κεφάλι έπρεπε πρώτα να αποκολληθεί από το λαιμό 
για  να  μη  βλέπω  το  θάνατο  στα  άψυχα  μάτια.  Για  τον  αποκεφαλισμό 
χρησιμοποιούσα πρώτα μπαλτά και μετά σιδεροπρίονο. Πρώτα τα χέρια, 
ύστερα τα πόδια και στο τέλος το υπόλοιπο σώμα. Τα πόδια από ψηλά. Τα 
χέρια  το  ίδιο.  Στο  πάτωμα  σχηματίζονταν  μεγάλες  κηλίδες  αίμα. 
Αφαιρούσα το μυαλό από το κρανίο  και το κράταγα σε μπολ στον ψύκτη 
για να μελετήσω τις ελικοειδείς στροφές του εγκεφάλου αλλά και για να 
δοκιμάσω  τη  γεύση  του.  Τέλος  τοποθετούσα  τα  κομμάτια  σε  μαύρες 
σακούλες  απορριμμάτων.  Χρειαζόμουν  γύρω  στις  δυο  ώρες  για  να  την 
τεμαχίσω σε  οκτώ  κομμάτια,  χέρια,  πόδια,  κεφάλι,  κορμός,  μία  ώρα  να 
πακετάρω και μια ώρα για τη μεταφορά. Για μένα όλες οι γυναίκες είναι 
άγιες.  Πίνω  το  αίμα  τους,  γιατί  εξαγνίζει  την  ψυχή  μου.  Πρώτα 
ξεμπέρδευα,  μετά  έκανα  μαζί  τους  έρωτα  και  τέλος  τις  έτρωγα.  Μου 
αρέσουν ιδιαίτερα τα στήθη τους ψημένα. Έχουν τη γεύση αγριογούρουνου. 
Έφαγα ακόμη και την κοπέλα που υπήρξε ερωμένη μου για τρεις μήνες…

Στις 21 Αυγούστου τρέχοντος έτους συνελήφθη ο «φονιάς γυναικών», που 
βρέθηκε να κατέχει παράνομα κυνηγετική καραμπίνα με πριονισμένη την 
κάννη, μονόκαννο κυνηγετικό όπλο με πριονισμένη επίσης την κάννη, ένα 
αμφίστομο  πριονωτό  μαχαίρι  με  μήκος  λεπίδας  18  εκατοστών  και  49 



μονόβολα  κυνηγετικά  φυσίγγια.  Στο  αυτοκίνητό  του  βρέθηκαν  δυο 
μαχαίρια, ένα σιδεροπρίονο, ψαροντούφεκα, δυο ψαλίδια καλά ακονισμένα 
και μαύρες σακούλες απορριμμάτων. Στο διαμέρισμά του βρέθηκαν ακόμη 
ένα σιδεροπρίονο και ένα στιλέτο. Σε ντουλάπι του σπιτιού του βρέθηκαν οι 
φωτογραφίες  5  γυναικών,  σημαδεμένες  με  λάμα  στο  μέρος  του  λαιμού. 
Πάνω στο γραφείο του ένας συρμάτινος βρόχος και ένα βιβλίο με τίτλο 
“ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ”.  Στην  ανάκριση  είπε  ότι  ευχαρίστως  θα 
συνουσιαζότανε και  με τη ίδια του τη μάνα αν αυτή του το ζητούσε.  Η 
ιατροδικαστική  έκθεση  τον  έβγαλε  ακαταλόγιστο,  διότι  δεν  είχε  την 
ικανότητα να αντιληφθεί  το άδικο των πράξεών του,  και  κλείστηκε στη 
φυλακή. Τον πρώτο καιρό της σύλληψής του ζητούσε μόνο γάλα, ενώ δε 
δέχτηκε  και  χαρακτήρισε  ανθυγιεινό  το  κρέας  που  του  προσφέρθηκε. 
Αργότερα στην απομόνωση ζητούσε μόνο ρεβίθια, νερό και βιβλία. Κάποιο 
πρωινό, όπως ήταν καθισμένος στο κρεβάτι του και διάβαζε ένα βιβλίο, δυο 
πρασινωπές φλόγες βγήκαν απ' το στόμα και τα ρουθούνια του. Σύρθηκαν 
στο πρόσωπό του και το έκαψαν. Μια γαλάζια φλόγα τύλιξε το κορμί του κι 
άρχισε να τον κατακαίει. Κάηκε ολόκληρος, καρβούνιασε, ενώ στο κελί του 
δεν  έμεινε  ίχνος  φωτιάς.  Στην  πράξη  θανάτου  σημείωσαν.  "Αιτία: 
αυτοανάφλεξη". Η αυτοανάφλεξη υπάρχει σε μύθους, σε παραδόσεις,  σε 
λαϊκές  αφηγήσεις.  Ο  Νικολάι  Γκόγκολ  περιέγραψε  στις  "Νεκρές  Ψυχές" 
πριν από 400 χρόνια ένα θάνατο παράξενο, χωρίς εξήγηση: «Πήρε φωτιά 
μόνος του. Ίσως είχε πιει πολύ. Μια γαλάζια φλόγα ξεπήδησε από το κορμί 
του κι άρχισε να τον κατακαίει, ώσπου έγινε όλος ένα κάρβουνο». Ο ναύτης 
Μιγκέλ,  γράφει  ο  Χέρμαν  Μελβίλ  στο  "Γυάλινο  Καράβι",  ένιωσε  δυο 
πρασινωπές  φλόγες  να  βγαίνουν  απ'  το  στόμα  του.  Σύρθηκαν  στο 
πρόσωπό του και το έκαψαν. Ανάλογα έπαθε και ο Τζίμμι Φινν, στη "Ζωή 
στο Μισσισσιππή" του Μαρκ Τουέν. Η εισαγγελία της Νέας Υόρκης έκλεισε 
τα τελευταία χρόνια την υπόθεση της Μέρι Ρίζερ 67 ετών, που βρέθηκε στο 
σαλόνι της καμένη, χωρίς ίχνος φωτιάς στο σπίτι. "Τέτοιο πράγμα δεν είχα 
ξαναδεί", δήλωσε ο καθηγητής της φυσιολογίας Ουίλτον Γκρόγκμαν. "Στο 
μεσαίωνα θα μιλούσαν για μάγια". 



ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
στον Ηλία Πετρόπουλο

Το είδος μας στη σημερινή του μορφή έχει ιστορία κάπου διακόσιες χιλιάδες 
χρόνια, όμως τα πρώτα του τεχνικά επιτεύγματα είναι πολύ νεότερα. Ενώ 
χρειάστηκαν 4 εκατομμύρια χρόνια για να εξελιχθεί και να δημιουργηθεί 
βιολογικά, έφτασαν μόλις 10.000 χρόνια για να περάσει ο άνθρωπος από τα 
βέλη και τα τόξα στα θερμοπυρηνικά όπλα, για την παραγωγή των οποίων 
χρειάστηκαν  20  μόνο  χρόνια.  Σε  τόσο  σύντομο  χρονικό  διάστημα,  από 
εκείνα τα πρώιμα τεχνικά επιτεύγματα φτάσαμε στην ατομική βόμβα, στα 
ταξίδια και τις εξερευνήσεις στο διάστημα.
Στις αρχές του 20ού αιώνα ο μέσος όρος ζωής στις βιομηχανικές κοινωνίες 
ήταν  τα  46-47  χρόνια,  οι  περισσότεροι  άνθρωποι  δούλευαν  κάτω  από 
σκληρές  συνθήκες  και  η  ζωή  ήταν  εξαιρετικά  δύσκολη.  Σήμερα,  στις 
απαρχές του 21ου αιώνα, ο μεγάλος όγκος των εργαζομένων στις δυτικές 
κοινωνίες  εργάζεται  σε  ευνοϊκότερες  συνθήκες  εργασίας,  υπάρχει 
υποχρεωτική μαζική μόρφωση, το δικαίωμα ψήφου για όλους κατακτήθηκε, 
έχει  επιτευχθεί η ισότητα των φύλων κι  έχουμε φτάσει πολύ κοντά στο 
σημείο να επιμηκυνθεί η ζωή του ανθρώπου στα εκατό και πλέον χρόνια, 
όμως  είμαστε  πια  πάρα  πολλοί  πάνω  στη  Γη,  με  διογκούμενα 
περιβαλλοντικά  προβλήματα.  Εύλογα  προκύπτει  το  ερώτημα:  ποιος 
αποφασίζει για το μέλλον; Και η απάντηση είναι μία: η πολιτική εξουσία, 
που υπήρξε πάντα ταυτόσημη με τον αυταρχισμό!
Υπάρχει στην ανθρώπινη σκέψη μια έμφυτη αποστροφή προς τους νόμους 
και την έννομη τάξη. H απόρριψη της πολιτικής εξουσίας ξεκινάει από τους 
στωικούς  και  τους  κυνικούς  φιλοσόφους  της  αρχαιότητας  και 
επαναλαμβάνεται πολλές φορές στην Ιστορία. Άτομα ή ομάδες ανθρώπων 
εναντιώθηκαν στην εξουσία, άλλοτε με το λόγο και άλλοτε με τα όπλα. Και 
όταν η  εξουσία χρησιμοποίησε  τη  βία  ξεκίνησαν οι  κοινωνικοί  πόλεμοι. 
Στην αρχαία Ρώμη οι αιχμάλωτοι οδηγούνταν στα σκλαβοπάζαρα για να 
γίνουν δούλοι ή μονομάχοι στις αρένες,  κι  όταν οι σκλάβοι έσπασαν τις 
αλυσίδες τους και στασίασαν, 6.000 απ’ αυτούς σταυρώθηκαν κατά μήκος 
της Αππίας Οδού. Το ίδιο  έπραξε η εξουσία στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, 
όταν οι Γάλλοι στρατιώτες του Βερντέν αρνήθηκαν μαζικά να συνεχίσουν 



τον  παράλογο  αυτό  πόλεμο,  κι  η  τάξη  αποκαταστάθηκε  με  ομαδικές 
εκτελέσεις παραδειγματισμού. Από τα αρχαία χρόνια, ομάδες ανθρώπων ή 
μεμονωμένα άτομα εξεγέρθηκαν και εναντιώθηκαν στους τυράννους και 
την εξουσία.  Το ίδιο συνέβη και κατά το μεσαίωνα με τους φεουδάρχες, 
τους βασιλείς, τους Τούρκους κατακτητές. Ο Ηρόστρατος έκαψε το ναό της 
Αρτέμιδας,  φημισμένο  σύμβολο  της  εξουσίας,  ο  Σπάρτακος  οδηγεί  την 
επανάσταση  ενάντια  στην  αρχαία  Ρώμη,  ο  Ρομπέν  των  Δασών 
επαναστατεί  στο  νότιο  Γιόρκσερ,  το  ίδιο  o  Ρομπ  Ρόι  στα  Χάιλαντς  της 
Σκοτίας, οι χωρικοί του Κάτελμπαχ στη μεσαιωνική Γερμανία, οι Χαϊδούκοι 
στα  Βαλκάνια,  οι  Κλέφτες  στην  Ελλάδα,  οι  Αχερίγια  στην  Ινδία,  οι 
Κανγκασέιρος στη Βραζιλία,  ο  Μπίλι  δε Κιντ στην αμερικάνικη Δύση,  ο 
Μπονό στη  Γαλλία,  οι  Μαυροσκούφηδες  και  ο  Άρης,  ο  Μάρκος  με  τους 
Ζαπατίστας,  η  Φούλαν  Ντέβι  στην  Ινδία  και  τόσοι  άλλοι.   Άνθρωποι 
αδικημένοι, απελπισμένοι, διωκόμενοι, βγήκαν στο κλαρί. Επικηρύχθηκαν 
σαν επαναστάτες και  μαζί  με τους συντρόφους τους συγκρούστηκαν με 
τους  εκπροσώπους  της  εξουσίας,  υποστήριξαν  τους  φτωχούς, 
αντιμετώπισαν  με  γενναιοδωρία  τους  ταπεινούς.  Φτωχοί  χωρικοί  που 
κατέφυγαν στα δάση, λήστευαν πλούσιους ταξιδιώτες, πραγματοποιούσαν 
ξαφνικές επιδρομές εκδικούμενοι την αδικία, συμμετείχαν σε εξεγέρσεις, 
έκαναν ένοπλη αντίσταση και επιδίδονταν σε ληστείες σε στεριά και σε 
θάλασσα.  Κάποιοι  κοινωνικοί  ληστές  έγιναν  θρυλικοί  ήρωες  και 
γράφτηκαν  γι’  αυτούς  δημώδη  άσματα,  μπαλάντες  και  ποιήματα  που 
υμνούσαν τα κατορθώματά τους μέσα στους αιώνες και τραγουδιόντουσαν 
από στόμα σε στόμα. 
Στην  Ασσυρία,  στην  αρχαία  Βαβυλώνα,  στην  Αίγυπτο,  την  εξουσία 
ασκούσαν  τα  ιερατεία  που  ελέγχανε  και  περιφρουρούσαν  μυστική  τη 
γνώση. Την ίδια σκοταδιστική πολιτική ακολούθησε και  ο χριστιανισμός 
που επηρέασε την ανθρώπινη σκέψη για σχεδόν δυο χιλιάδες χρόνια. Στο 
Βυζάντιο, τον 6ο αιώνα έκλεισαν τα ελληνικά πανεπιστήμια των Αθηνών, 
της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας  και διώχτηκαν οι φυσικές επιστήμες σαν 
ειδωλολατρικές. 
Η λογοκρισία υπήρξε ταυτόσημη και ομοούσια της εξουσίας και ξεκινάει με 
τις απαρχές της κοινωνικής οργάνωσης, σαν θεσμός όμως παγιώθηκε το 
μεσαίωνα και αποσκοπούσε στην αναχαίτιση της κυκλοφορίας των ιδεών 
που  μαχόταν  η  Εκκλησία.  Με  την  εφεύρεση  και  εξάπλωση  της 
τυπογραφίας,  η  Ρωμαιοκαθολική  εκκλησία  εξέδωσε  το  1564,  «κατάλογο 
απαγορευμένων  βιβλίων».  Με  τον  έλεγχο  που  ασκούσε,  απαγόρευε, 
λογόκρινε, εμπόδιζε την έκδοση βιβλίων και παραμόρφωνε τα κείμενα. Η 
λογοκρισία έγινε θεσμός που υιοθετήθηκε από την απολυταρχία. Ασκείτο 
από τις κρατικές και εκκλησιαστικές αρχές σε όλα τα έντυπα και είχε ηθικό 
και  αισθητικό  χαρακτήρα.  Ο θεσμός  αμβλύνθηκε  κατά την  περίοδο  της 
«πεφωτισμένης  δεσποτείας»,  ανατράπηκε  από  τη  Γαλλική  Επανάσταση, 
καταργήθηκε από τα συντάγματα του Κράτους Δικαίου και άνθησε, πάλι, 



στα  ολοκληρωτικά  καθεστώτα,  στις  στρατιωτικές  και  προλεταριακές 
δικτατορίες. 
Συγγραφείς  που  έκαναν  σκληρή  κοινωνική  κριτική  όπως  ο  Ζαν-Ζακ 
Ρουσσώ,  ο  Βολταίρος,  ο  Τζόναθαν Σουίφτ,  ο  Προυντόν,  ο  Μπακούνιν,  ο 
Καρλ Μαρξ, ο  Κροπότκιν, και τόσοι άλλοι κυνηγήθηκαν για τις ιδέες τους 
και έζησαν στην εξορία. Τα λυρικά ποιήματα του, Εβραίου από καταγωγή, 
Γερμανού Ερρίκου Χάινε απαγορεύτηκαν στη Γερμανία για πρώτη φορά το 
1835 και ξανά, μετά από 100 χρόνια, επί Χίτλερ. 
Παράλληλα με την εκκλησιαστική και κυβερνητική λογοκρισία βάδιζαν οι 
προκαταλήψεις  και  η  στενότητα  αντιλήψεων  των  ανθρώπων.  Ο  κόσμος 
ήξερε πως η Γη είναι στρογγυλή, «πίστευε» όμως πως είναι επίπεδη. Όταν ο 
Γαλιλαίος είπε ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο και δεν αποτελεί 
κέντρο του σύμπαντος, η Εκκλησία γνώριζε ότι ο Γαλιλαίος είχε δίκιο, τον 
καταδίκασε  όμως  και  περιέλαβε  το  βιβλίο  του  στον  «Κατάλογο  των 
απαγορευμένων». Το ίδιο ακριβώς συνέβη μερικούς αιώνες αργότερα, στα 
1950, με το βιβλίο του Ν. Καζαντζάκη «Τελευταίος Πειρασμός». Οι Έλληνες 
συγγραφείς  Θεόφιλος  Καΐρης,  Ανδρέας  Λασκαράτος,  Εμμανουήλ Ροΐδης, 
Θέμος Κορνάρος αφορίστηκαν από την Εκκλησία.  Βιβλία που κρίνονταν 
επικίνδυνα απαγορεύονταν δια μέσου των αιώνων, από το μεσαίωνα μέχρι 
τις μέρες μας, όπως συνέβη πρόσφατα με το βιβλίο «Σατανικοί στίχοι» του 
Σαλμάν  Ρουσντί  που  απαγορεύτηκε  από  το  θεοκρατικό  καθεστώς  της 
Τεχεράνης με παράλληλη έκδοση φετφά για τη θανάτωση του συγγραφέα. 
Εκτός από την εξουσία υπήρχαν και υπάρχουν οι ανεγκέφαλοι φανατικοί, ο 
όχλος σαν γενικός όρος, που απεχθάνεται την ατομικότητα, την ελεύθερη 
σκέψη.  Με  τις  αντανακλαστικές  φοβίες  του  αυτενεργεί,  λιντσάρει, 
καταστρέφει.  Οι  φλόγες  της  φωτιάς  κατέφαγαν  εκατοντάδες  χιλιάδες 
τόμους βιβλίων στην Αλεξάνδρεια από ανεγκέφαλους πολιορκητές, το ίδιο 
συνέβαινε  το  μεσαίωνα με  τις  βαρβαρικές  επιδρομές  στη  Δύση,  το  1936 
γινόταν  δημόσια  καύση  βιβλίων  στο  Βερολίνο,  μόλις  πέρυσι  στη 
Θεσσαλονίκη χριστιανοί καίνε δημόσια το βιβλίο «Το Μι στη Νι» του Μίμη 
Ανδρουλάκη,  και  τέλος  κάθε χρονιάς τα  σχολικά βιβλία  ρίχνονται  στην 
πυρά από τους μαθητές που μ’ αυτό τον τρόπο εκφράζουν τη δυσαρέσκειά 
τους  στην  καταπίεση  που  υφίστανται  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  στο 
σχολείο. 
Για αιώνες συνεχίζεται  ένας  υπόγειος  πόλεμος μεταξύ συγγραφέων και 
εξουσίας. Η εξουσία χρησιμοποίησε τη γλώσσα σαν μηχανισμό επιβολής 
της κυρίαρχης ιδεολογίας, ενώ συχνά προσπάθησε μέσω της γλώσσας να 
χειραγωγήσει  τους  λαούς.  Προσπάθησε να αφανίσει,  να  εξαφανίσει,  να 
ισοπεδώσει  τις  τοπικές  γλώσσες,  τις  ντοπιολαλιές,  τις  διαλέκτους,  να 
εξαλείψει  τις  γλωσσικές  ιδιαιτερότητες.  Οι  συγγραφείς  αμφισβήτησαν, 
αποκάλυψαν, αντιτάχθηκαν στις πρακτικές αυτές. 
Η  θεοκρατική  και  η  κοσμική  εξουσία  εκφράζονταν  μέσω  μιας  ξύλινης 
γλώσσας  με  το  στερεότυπο  κλισέ  «Πατρίς,  Θρησκεία,  Οικογένεια», 



διανθισμένη  με  πατερναλισμό,  εθνικισμό  και  υστερότερα  με  την  ψευδή 
γλώσσα των Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης και  με  τις  κατασκευασμένες 
ειδήσεις. 
Στη μετεπαναστατική Ελλάδα η εξουσία χρησιμοποίησε μιαν επινοημένη 
γλώσσα, την καθαρεύουσα, μια γλώσσα χωρίς αντίκρισμα. Ήταν η γλώσσα 
που  διδασκόταν  στα  σχολεία.  Στο  σπίτι,  όμως,  ο  λαός  μιλούσε  άλλη 
γλώσσα –τη δημοτική. Έτσι προέκυψε η διγλωσσία. Για την απάλειψη της 
τεχνητής καθαρεύουσας έγιναν αιματηροί  αγώνες.  Στην αντίπερα όχθη, 
σκληροί πολέμιοι της δημοτικής υπήρξαν, μεταξύ άλλων, στις αρχές του 
20ού αιώνα,  οι φοιτητές και αργότερα ένα κομμάτι της αριστεράς που δεν 
εννοεί,  ακόμη  και  στις  μέρες  μας,  να  αποβάλει  την  ανούσια 
πολυπλοκότητα της επινοημένης αλεξανδρινής γραφής με τα πνεύματα, 
τους τόνους, τις υπογεγραμμένες.
Οι  συγγραφείς,  όταν  η  λογοκρισία  βρισκόταν  σε  άνοδο,  επινοούσαν 
«μυστικές γλώσσες» για να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα. Επειδή τα 
βιβλία  κοινοποιούσαν νέες  ιδέες  και  κατά μείζονα  λόγο  εκφράζανε  την 
πράξη της ελευθερίας διευρύνοντας έτσι τη συνείδηση των αναγνωστών, 
γι’ αυτό και οι συγγραφείς τους κυνηγήθηκαν άγρια. Η αλληγορία άνθησε 
στη  διάρκεια  της  επιδίωξης  του  χριστιανικού  δόγματος  να  επιτύχει 
καθολική  κυριαρχία  επάνω  στο  πνεύμα  του  δυτικού  ανθρώπου.  Η 
αλληγορία  απετέλεσε  μια  διέξοδο,  ένα  μέσο  ελευθερίας  κάτω  από 
συνθήκες  έντονου  περιορισμού  και  αυταρχισμού.  Οι  συγγραφείς 
αμύνονταν  στη  λογοκρισία  και  είτε  τύπωναν  είτε  κυκλοφορούσαν 
χειρόγραφα  τα  βιβλία  τους,  εφεύρισκαν  τρόπους  γραφής  για  να 
αντισταθούν στην εξουσία: χρησιμοποιούσαν τη μεταφορά, το συμβολισμό, 
την αλληγορία, το μιμητικό χιούμορ, την ανατρεπτική γλώσσα της σάτιρας, 
τις αθυροστομίες, μεταχειρίζονταν τις υπόγειες γλώσσες, τη γλώσσα των 
περιθωριακών  (τη  γλώσσα  των  πρεζάκηδων,  των  πούστηδων,  των 
κακοποιών), τις γλώσσες των συντεχνιών, γενικά, απευθύνονταν στο κοινό 
τους  παραβολικά,  σιβυλλικά,  κρυπτογραφικά,  ώστε  η  εξουσία  να  μην 
καταλαβαίνει ή να μην μπορεί να στοιχειοθετήσει εμφανή κατηγορία, και 
το κοινό το κατανοούσε και ανταποκρινόταν. 
Οι συγγραφείς κατηύθυναν τον αναγνώστη στην αναζήτηση κρυμμένων 
νοημάτων. Μιλούσαν με έναν έμμεσο, διφορούμενο και αινιγματικό τρόπο. 
Χρησιμοποιούσαν συμβολικά σχήματα. Τα κείμενα χρειάζονταν ερμηνεία. 
Κάτω από την  επιφανειακή αφήγηση υπήρχε  το  βαθύτερο  νόημα και  η 
κρυφή σημασία που έπρεπε να αναζητήσει ο αναγνώστης.
Bαθιά  μέσα  τους  οι  άνθρωποι  ήξεραν,  αλλά  δεν  μπορούσαν  να 
αναγνωρίσουν την πραγματικότητα. Η τυπογραφία συνέβαλε σ’ αυτή τη 
διεύρυνση της συνείδησης, ώσπου έγινε ένα σταθερό χαρακτηριστικό της κι 
έτσι η γνώση μεταβιβαζόταν στις επόμενες γενιές όλο και πιο διευρυμένη. 
Μετά  τη  Βιομηχανική  Επανάσταση  τα  βιβλία  έγιναν  πιο  προσιτά  και 
βοήθησαν  στη  διάδοση  του  έργου  και  των  ιδεών  των  φιλοσόφων,  των 



κοινωνικών  κριτικών,  των  επαναστατών,  των  λογοτεχνών,  των 
καλλιτεχνών. 
Όταν ο  Σεζάν παρουσίασε  τα ζωγραφικά έργα του για  πρώτη φορά,  οι 
επισκέπτες  της  έκθεσης  δεν  κατάλαβαν  ότι   επρόκειτο  για  αντικείμενα 
ιδωμένα  σε  ορισμένο  φως  από  μια  συγκεκριμένη  οπτική  γωνία. 
Εξοργίστηκαν  τόσο  που  επιτέθηκαν  με  ομπρέλες  στους  πίνακές  του. 
Σήμερα,  κάθε  ενήλικας  γνωρίζει  ότι  η  Γη  είναι  στρογγυλή  και 
περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο και κάθε παιδί μπορεί να κοιτάξει τα 
έργα του Σεζάν και να πει: Αυτό είναι ένα αχλάδι, αυτό ένα ψάρι. 
Η  τυπογραφία  συνέχισε  να  εξελίσσεται,  να  τελειοποιείται  και  να 
επεκτείνεται.  Στις  αρχές  του  20ού αιώνα κυκλοφορούσαν πλέον  παντού 
εφημερίδες,  βιβλία,  παμφλέτες,  μπροσούρες,  φυλλάδια,  οι  πληροφορίες 
πλέον γίνονταν προσιτές σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.
Ο Τζέιμς Τζόις στο μυθιστόρημά του, που εξελίσσεται σε μια μέρα και μια 
νύχτα,  στρέφει  την προσοχή των αναγνωστών του στο δικό  τους  ρεύμα 
συνείδησης.  Σήμερα,  δεν  υπάρχει  κανείς  πια  που  να  πιστεύει  πως  ο 
«Οδυσσέας» κατατάσσεται στα ακατανόητα έργα. 
Στην Αγγλία του μεσοπολέμου, το 1932, ο Άλντους Χάξλεϊ με το βιβλίο του 
«Γενναίος  Νέος  Κόσμος»  παρουσίασε  μια  ζοφερή  εικόνα  ενός  άφρονα 
υλιστικού πολιτισμού, ενώ ο Τζορτζ Όργουελ στο «1984» περιέγραψε την 
εφιαλτική εικόνα της ηλεκτρονικής δικτατορίας του Μεγάλου Αδελφού. 
Ο  άνθρωπος  ισχυρίζεται  ότι  είναι  το  μόνο  ζωικό  είδος  με  πρότυπα 
συμπεριφοράς  που  στοχεύουν  στην  πρόνοια  και  στην  καλή  τάξη  της 
κοινωνίας.  Το  παράδοξο  όμως  είναι  ότι,  παρά  το  φημισμένο  ηθικό  του 
ανάστημα, ο άνθρωπος είναι και το μόνο είδος του ζωικού βασιλείου που 
διαπράττει  μαζικές  σφαγές  των  ομοίων  του.  Τα  ζώα  εμποδίζονται  να 
κάνουν  κάτι  παρόμοιο  από  έναν  ενδογενή  μηχανισμό  ελέγχου  της 
επιθετικής  συμπεριφοράς.  Έτσι  οι  πολιτικές  ηγεσίες  της  Ευρώπης 
παρακολούθησαν  αδιάφορες  την  άνοδο  του  φασισμού  στην  Ιταλία,  το 
ναζισμό και  το διωγμό των Εβραίων, ομοφυλόφιλων και  Τσιγγάνων στο 
τρίτο  Ράιχ  και  ακολούθησαν  στον  εφιάλτη  ενός  πολέμου  με  40 
εκατομμύρια νεκρούς.
Ο αυταρχισμός  που χαρακτήριζε  τις  δημοκρατίες  για  πολλά  χρόνια  και 
εκφραζόταν  συνήθως  με  την  άσκηση  μιας  προσωποπαγούς  και 
συγκεντρωτικής  εξουσίας,  το  μοντέλο  του  πολιτικού  ηγέτη  με  την  αφ’ 
υψηλού αντιμετώπιση και την πατερναλιστική συμπεριφορά απέναντι στο 
λαό  έχει  τραυματιστεί  ανεπανόρθωτα  και  είναι  πλέον  παρωχημένο. 
Βγαίνοντας από το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, οι κοινωνίες εκφράζουν ανοιχτά 
πλέον την πεποίθησή τους για την απαξία των κυβερνώντων.
Η  τυπογραφία  γίνεται  ηλεκτρονική  και  απίστευτα  πιο  παραγωγική, 
επομένως  και  πιο  φτηνή,  περισσότερα  κράτη  επιτρέπουν  την  ελεύθερη 
κυκλοφορία των βιβλίων.  Στις  Ηνωμένες Πολιτείες,  ταυτόχρονα με τους 
διωγμούς  του  Μακαρθισμού,  εμφανίζονται  αριστερά  κινήματα  για  τα 



ανθρώπινα δικαιώματα. Ξεφυτρώνουν οι πρώτοι μικροί εκδοτικοί οίκοι που 
τυπώνουν και διαθέτουν αυτόνομα τα βιβλία τους σε πανεπιστήμια, στους 
δρόμους, στις αγορές, στα μπαρ. Τον ίδιο καιρό, στις ΗΠΑ, γίνεται ευρύτερα 
γνωστός  ο  Πολ  Γκούντμαν  με  τα  βιβλία  του  «Κοινότητες»,  όπου 
οραματίζεται  τις  μελλοντικές  πόλεις  που  θα  προσφέρουν  μια  πιο 
ανθρώπινη ζωή.
Οι  νέοι  της  Δύσης  διαβάζουν  και  γαλουχούνται  σε  αντιεξουσιαστικές, 
ελευθεριακές  κι  αναρχικές  ιδέες  κι  αναζητούν  την  ελευθερία  σε 
συμπεριφορές  που  χαρακτηρίζονταν  ως  τότε  αντικοινωνικές. 
Δημιουργούνται κοινωνικά κινήματα διαμαρτυρίας, κινήματα ειρήνης στην 
Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία. Στα πανεπιστήμια οι φοιτητές αντιδρούν 
κατά του αυταρχισμού και της αδικίας με οποιοδήποτε τρόπο και μέσον και 
όχι με την ηθική που αναγνωρίζει η εξουσία.
«Μεγαλώνουμε μέσα στο παράλογο.  Θεωρούμε την επαχθή και  άσκοπη 
σύγχρονη κοινωνία ως επαρκή δικαιολογία για την άρνηση συμμετοχής και 
τη διαμαρτυρία».
Η  μουσική  τζαζ  και  το  ροκ  εντ  ρολ  εμφανίζονται  στο  προσκήνιο  και 
αγκαλιάζονται  από  τους  νέους  ανθρώπους.  Στο  υπαρξιστικό  Παρίσι 
κυριαρχεί  η  «Νουβέλ  Βαγκ»  στον  κινηματογράφο  και  το  τραγούδι.  Ο 
Μπορίς Βιάν τραγουδάει στις μπουάτ της αριστερής όχθης αντιπολεμικούς 
στίχους  και  τραγούδια  για  τον  Μπονό.  Η  νεολαία  ακούει  τη  δική  της 
μουσική,  εφευρίσκει  το  δικό  της  ντύσιμο,  το  μπλουτζίν  γίνεται  σύμβολο 
των εξεγερμένων νέων που αρθρώνουν ένα διαφορετικό πολιτισμό από την 
προηγούμενη  «Χαμένη Γενιά».  Οι  Μοντς  και  οι  Ρόκερς  στην  Αγγλία,  οι 
Μπλουζόν Νουάρ στη  Γαλλία,  οι  τεντιμπόηδες  στην  Ελλάδα,  οι  Πρόβος 
στην  Ολλανδία,  το  κίνημα  των  Μπίτνικς,  οι  «Εξουθενωμένοι»  και 
«Μακάριοι»  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες.  Τα  ποιήματα  κριτικής,  το 
«Ουρλιαχτό» και η «Αμερική» του Άλεν Γκίνσμπεργκ, η πρόταση ζωής του 
Τζακ  Κέρουακ,  κείμενα  που  γίνονται  σύμβολα  για  τους  νέους  που 
αναζητούσαν  ένα  διαφορετικό  προβληματισμό.  Οι  μπιτ  λογοτέχνες 
κήρυσσαν την  προσωπική απελευθέρωση,  τον  εξαγνισμό και  τη  φώτιση 
μέσω μιας διευρυνόμενης αισθητηριακής συνειδητότητας που προέρχεται 
από  τη  χρήση  ναρκωτικών  ουσιών,  το  άκουσμα  της  τζαζ,  τον  ελεύθερο 
έρωτα, το βουδιστικό Ζεν. 
Ο Μπάροους με τα πειράματα συρραφής κειμένων κομμένων στη μέση και 
με  τυχαία  διπλώματα  σελίδων,  απέδειξε  ότι  τα  τυχαία  παραγόμενα 
κείμενα  διαβάζονται  κάθε  φορά  διαφορετικά,  και  πάντα  υπάρχει  ένα 
νόημα.  Εφάρμοσε  στα  έργα  του  την  τεχνική  του  cut-up,  μια  περίπλοκη 
τεχνική  μοντάζ,  στόχος  της  οποίας  είναι  η  διακοπή  της  εξουσίας  της 
αριστερής πλευράς του εγκεφάλου που κατευθύνει τη γραμμική σκέψη και 
η  διέγερση  ανάλογων  προτύπων  δραστηριοτήτων στη  δεξιά  πλευρά του 
εγκεφάλου. Προσπάθησε με τον τρόπο αυτό  να χωρίσει τις παραδοσιακές 
φόρμες και με αυτή του την πράξη να δώσει ένα νέο ορισμό στην τέχνη του 



γραψίματος και να εξετάσει εκ νέου τα θεμέλια της επικοινωνίας. 
Ο  Κεν  Κέσι,  που  είχε  γίνει  γνωστός  με  το  βιβλίο  του  “Στη  φωλιά  του 
κούκου” και είχε εμπειρίες με χημικά παραισθησιογόνα, διέδιδε το LSD σαν 
διευρυντικό  του  εγκεφάλου  και  σαν  μέσο  απελευθέρωσης  από  το 
συντηρητικό τρόπο ζωής. Ο Τίμοθι Λίρι, που δίδασκε στο πανεπιστήμιο του 
Χάρβαρντ, έκανε πειράματα μαζί με τους φοιτητές του με όλων των ειδών 
τα  παραισθησιογόνα,  βαρβιτουρικά,  κοκαΐνη,  αμφεταμίνες,  διάφορες 
μορφές κάνναβης, μανιτάρια, ντατούρα, πεγιότλ, ανιχνεύοντας ζώνες του 
ασυνείδητου που βρίσκονται στο σκοτάδι. Ένα διογκούμενο αντιαυταρχικό 
κίνημα  ακολουθούσε  μια  πορεία  που  το  διαχώριζε  από  τις  στενότερες 
επιδιώξεις  του  αριστερού  κινήματος  για  τα  πολιτικά  δικαιώματα  και 
στρεφόταν  προς  μια  γενική  κριτική  της  δομής.  Η  διαφορετικότητα  στο 
χρώμα του δέρματος και στις ερωτικές προτιμήσεις έπαψε να είναι ταμπού 
σε μια κοινωνία νέων που χαρακτηριζόταν πλέον ανοιχτή και ανεκτική.
Ο  χιπισμός,  το  φοιτητικό  κίνημα  και  οι  γίπις  στρέφονται  κατά  των 
υλιστικών  στόχων  των  σύγχρονων  βιομηχανικών  κοινωνιών,  τόσο  των 
κομμουνιστικών όσο και των καπιταλιστικών. Στη Βρετανία η ποπ μουσική 
και  τα  συγκροτήματα  της  ροκ  ξεσηκώνουν  τη  νεολαία.  Στο  Λονδίνο  ο 
Ντέιβιντ Κούπερ, που είχε προαναγγείλει “Το τέλος της Οικογένειας” με το 
ομώνυμο  βιβλίο  του,  οργανώνει  με  τον  Ρόναλντ  Λενγκ  και  τον  Άαρων 
Έστερσον τις επαναστατικές αντιψυχιατρικές κοινότητες, τόπους υποδοχής 
διαγνωσμένα σχιζοφρενών για να τους συντροφεύουν στο εσωτερικό τους 
ταξίδι,  κοινότητες  όπου  ψυχίατροι  και  ψυχιατριζόμενοι  ζουν  μαζί  σαν 
μεγάλη οικογένεια. Νέοι άνθρωποι, σε διάφορα μέρη πάνω στον πλανήτη, 
δημιουργούν  ένα  διαφορετικό  πολιτισμό,  με  ουτοπικές  κοινότητες,  στη 
Δανία,  στο  Βερολίνο,  στο  Άμστερνταμ,  στο  Λονδίνο,  στο  Παρίσι,  στην 
Καλιφόρνια, παίρνουν μέρος στο κίνημα καταλήψεων παλιών αστικών ή 
κρατικών  ακατοίκητων  ακινήτων,  οργανώνουν  κοινόβια,  αντιαυταρχικά 
σχολεία,  ιδρύουν  εκδοτικούς  φορείς,  εφημερίδες,  περιοδικά,  ό,τι  δε 
λεγότανε  ή  δε  δημοσιευότανε  στα  ΜΜΕ  τώρα  μπορεί  να  εκφραστεί 
δημόσια,  ανεμπόδιστα,  γιατί  τώρα  εκπληρώνεται  η  ανάγκη  για  μια 
εναλλακτική  έκφραση.  Υπάρχει  πια  ένας  απίστευτος  πλουραλισμός 
κειμένων,  όμως  μερικά  ΚΕΙΜΕΝΑ,  ακόμη  και  σήμερα  γίνονται  στόχος, 
γιατί κρίνονται ιδιαίτερα ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ. 
Προκύπτει μια νέα αντίληψη για την επανάσταση, για τους δρόμους που 
πορεύονται στην εναλλακτική κουλτούρα και συχνά εμπλέκονται στοιχεία 
μυστικισμού,  νεοβουδισμού,  τολστοϊκού  χριστιανισμού  και  η  ιδέα  της 
παθητικής  αντίστασης  του  Γκάντι.  Κάποιοι  στο  κίνημα  αμφισβήτησης 
ταυτίστηκαν με τις ιδέες του Τολστόι και του Γκάντι, πίστεψαν ότι πρέπει 
να προηγηθεί μια εσωτερική ηθική αλλαγή και επεδίωξαν την επανάσταση 
δια  μέσου  της  εξέλιξης  της  προσωπικότητας  και  της  αλλαγής  της 
συμπεριφοράς.  Έτσι  άρχισαν  τα  «ταξίδια  μάθησης»  Αμερικανών  στην 
Ευρώπη και Ευρωαμερικανών στις Ινδίες. 



Γίνεται  γνωστός  ο  θάνατος  του  Τσε  Γκεβάρα  στη  Βολιβία.  Οι  φοιτητές 
καταλαμβάνουν  τα  πανεπιστήμια  στη  Γαλλία.  Ο  Μάρτιν  Λούθερ  Κινγκ 
δολοφονείται.  Ξεσπάει  ο  γαλλικός  Μάης,  οι  εργάτες καταλαμβάνουν τα 
εργοστάσια. Ο Μπόμπι Σιλ φυλακίζεται.  Στα αμερικάνικα πανεπιστήμια 
επικρατεί  κλίμα  εξέγερσης.  Στο  Βερολίνο  οι  SDS  (Σοσιαλιστές  Γερμανοί 
Φοιτητές) διοργανώνουν πορείες διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Σάχη 
της Περσίας.  Οι κυβερνήσεις αντιδρούν βίαια.  Οι ηγέτες των φοιτητικών 
ταραχών  διώκονται.  Τζέρι  Ρούμπιν,  Άμπι  Χόφμαν,  Κον  Μπεντίτ,  Ρούντι 
Ντούτσκε και τόσοι άλλοι.
Οι  ριζοσπάστες  μιλάνε  για  ολοκληρωτική  καταστροφή:  «Η  υπάρχουσα 
κοινωνία είναι τόσο διεφθαρμένη, ώστε πρέπει να εξαφανιστεί τελείως για 
να επακολουθήσει το όραμα, η ουτοπία». 
Όμως ο πόλεμος στο Βιετνάμ απαιτεί εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες, γι’ 
αυτό  γιγαντώνονται  οι  πορείες  εναντίον  του,  που  καταλήγουν  σε 
οργανωμένη  άρνηση  στράτευσης  και  σε  βίαια  επεισόδια  στις 
μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ. Η ΣΙΑ φορτώνει στρατιωτικά αεροπλάνα με όπιο 
στο  Χρυσό  Τρίγωνο  (Καμπότζη,  Λάος,  Βιετνάμ)  που  στέλνονται  στην 
Τουρκία,  όπου γίνεται  η πρώτη επεξεργασία,  κατόπιν μεταφέρονται στη 
Σαρδηνία,  Μασσαλία,  Κορσική  για να γίνουν ηρωίνη που θα καταλήξει 
στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Η Μαφία παραλαμβάνει το εμπόρευμα και το 
διοχετεύει  στις  αγορές  χρησιμοποιώντας  τους  Χελς  Έιντζελς  για  να  το 
μεταφέρουν στη δυτική Ακτή και στις μεγάλες συναυλίες της ροκ. Οι ΗΠΑ 
προσπαθούν να ελέγξουν την παραγωγή ναρκωτικών στο Χρυσό Τρίγωνο, 
στο Αφγανιστάν, στην Τουρκία, στην Κολομβία. 
Τα τριτοκοσμικά επαναστατικά κινήματα στο Βιετνάμ, στην Ουρουγουάη, 
στη  Βραζιλία,  στην  Αγκόλα  δείχνουν  το  δρόμο  για  την  επανάσταση.  Ο 
Κάρλος  Μαριγκέλα  πέφτει  νεκρός  από  τις  σφαίρες  της  βραζιλιάνικης 
αστυνομίας,  αλλά  το  βιβλίο  του  για  την  τακτική  του  ανταρτοπόλεμου 
γίνεται οδηγός για ομάδες εξεγερμένων που βλέπουν την επανάσταση να 
πλησιάζει. Το Αντάρτικο Πόλης. Η γέννηση των Ερυθρών Ταξιαρχιών στην 
Ιταλία, η ΡΑΦ στην Ομοσπονδιακή Γερμανία, η Αξιόν Ντιρέκτ στη Γαλλία 
και το Βέλγιο. Στην Ελλάδα, λόγω δικτατορίας, οι κοινωνικές αναταραχές 
εμφανίζονται,  πολύ  βίαια,  λίγα  χρόνια  αργότερα  στη  δεκαετία  του  ’70 
(Νομική,  Πολυτεχνείο)  και  μετά  τη  μεταπολίτευση  ξεκινάνε  οι  πρώτες 
καταλήψεις σπιτιών. 
Ο Χέρμπερτ Ριντ τη χρονιά του θανάτου του, το 1968, στο βιβλίο του The 
Cult  of  Sincerity  γράφει:  «Η  ιδανική  πολιτεία  είναι  ένα  σημείο  στον 
ορίζοντα που απομακρύνεται.  Κινούμεθα σταθερά προς  αυτό,  αλλά δεν 
μπορούμε ποτέ να το φτάσουμε. Παρ’ όλα αυτά οφείλουμε ν’ αποδυθούμε 
με πάθος στον αγώνα». 
Στις  μέρες  μας  εκδίδονται  πλέον  από  κατεστημένους  εκδοτικούς  οίκους 
βιβλία  που  παλαιότερα  ήταν  σε  «απαγορευμένες  λίστες»  και  για  πολύ 
καιρό  οι  ίδιοι  εκδότες  τα  χαρακτήριζαν  ανατρεπτικά,  επαναστατικά, 



πορνογραφικά,  ανεπιθύμητα,  έλεγαν  ότι  εξυμνούν  την  πολιτική  βία, 
προτρέπουν ή παρακινούν σε τέλεση αδικημάτων κατά της έννομης τάξης, 
αναμοχλεύουν  τα  πολιτικά  πάθη  και  διάφορα  άλλα,  ασκώντας  έτσι 
προληπτική λογοκρισία. Τώρα τον τρόπο έκφρασης του περιθωρίου έχουν 
υιοθετήσει  τα  κατεστημένα  μαζικά  μέσα  ενημέρωσης,  από  τις  τοπικές 
εφημερίδες μέχρι τα πιο μεγάλα περιοδικά. 
Μεγάλα πολιτικά θέματα που ήταν ικανά να συσπειρώσουν τον κόσμο, 
όπως για παράδειγμα τα κινήματα ειρήνης στη δεκαετία του ’60, οι αγώνες 
των  Σαντινίστας  στη  Νικαράγουα,  η  αντίσταση  των  Ζαπατίστας  στο 
Μεξικό,  η  ιντιφάντα  στη  Γάζα,  εκφράζονται  πια  σήμερα  μέσα  από  την 
τηλεόραση και μπορούν να προβάλλονται μέσα από ολόκληρο τον τύπο. 
Βέβαια  απόλυτα  ελεγχόμενα  και  καθοδηγούμενα  από  την  εξουσία.  Τα 
αιτήματα  για  επέκταση  της  Ελευθερίας  και  της  Δικαιοσύνης  τα  έχει 
ενστερνιστεί  η κοινωνία και έχει  αναγκάσει την εξουσία εν μέρει  να τα 
αποδεχτεί. Αυτό σημαίνει μια ελάχιστη διεύρυνση του τρόπου σκέψης σε 
ορισμένες  χώρες  της  Δύσης.  Για  να  επιτευχθεί  αυτή  η  νέα  αντίληψη 
βοήθησαν  τα  Επικίνδυνα  Κείμενα  που  κυνηγήθηκαν,  κάηκαν, 
περικόπηκαν, απαγορεύτηκαν καθώς και η επιμονή των συγγραφέων τους, 
μολονότι  οι  ίδιοι  φυλακίστηκαν,  δεινοπάθησαν,  εξορίστηκαν, 
θανατώθηκαν. Γι’  αυτό κι εδώ μ’ αυτό το κείμενο τους αποτίω αξιοσύνη 
τιμής. 



ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑ

Δούλευα  σαν  οπερατέρ  στη  γερμανική  τηλεόραση.  Και  ήταν  αφόρητα 
βαρετό. Συνήθως το όρντινο έγραφε: Συνέντευξη με τον τάδε υπουργό της 
τοπικής  κυβέρνησης  στο  Βισμπάντεν  ή  κάποιο  ανούσιο  ρεπορτάζ  στην 
πόλη  της  Φραγκφούρτης.  Σπανίως  γινόντουσαν  εσωτερικές  παραγωγές, 
γιατί ήταν πολυέξοδες. Κάποια μέρα, επιτέλους, ορίστηκα οπερατέρ σε μια 
κανονική  ταινία,  ένα  ντοκιμαντέρ  για  την  εσωτερική  ασφάλεια  των 
αυτοκινήτων.  Τα  γυρίσματα  ήταν  μοιρασμένα  σε  όλη  τη  χώρα  και  θα 
διαρκούσαν γύρω στους δυο μήνες. Το τηλεοπτικό συνεργείο αποτελούσαν 
ένας  ρεπόρτερ,  δύο  οπερατέρ,  ένας  φωτιστής  κι  ένας  ηχολήπτης. 
Ξεκινήσαμε  και  βγήκαμε  στους  μεγάλους  γερμανικούς 
αυτοκινητόδρομους.  Τρέχαμε  με  δύο  αυτοκίνητα  όλη  τη  μέρα  στους 
δρόμους για να απαθανατίσουμε τυχαία τροχαία δυστυχήματα και για να 
πάρουμε  συνεντεύξεις  από  υπουργούς  των  γερμανικών  κρατιδίων, 
υπεύθυνους  της  οδικής  ασφάλειας,  και  από  εκπροσώπους  της 
ομοσπονδιακής  κυβέρνησης.  Τέλος  πηγαίναμε  και  στα  εργοστάσια 
παραγωγής για να έχουμε και τις απόψεις των διευθυντικών στελεχών των 
μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών. 

Για να έχει το σενάριο αρχή και τέλος, ο ρεπόρτερ εφεύρε ένα νεαρό ήρωα, 
τον  Φραντζ  Κάπα,  που  τον  παρακολουθούσαμε  κινηματογραφικά  να 
οδηγεί απερίσκεπτα γρήγορα στο βρεγμένο δρόμο. Σε μια στροφή έχανε 
τον έλεγχο, το αυτοκίνητό του ντεραπάριζε, έβγαινε απ’ την πορεία του και 
προσέκρουε  σ’  ένα  δέντρο  και  ο  νεαρός  Φραντζ  Κάπα,  τραυματιζόταν 
βαριά.  Στη συνέχεια οδηγείτο στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και στο 
τέλος  εξέπνεε.  Γι’  αυτό  και  η  ταινία  ονομαζόταν  “ΓΙΑΤΙ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ 
ΠΕΘΑΝΕΙ Ο ΦΡΑΝΤΖ ΚΑΠΑ;” 

Όταν ο ρεπόρτερ με ρώτησε αν θα ήθελα να  παίξω το ρόλο του Φραντζ 
Κάπα,  μιας  και  η  παραγωγή  δε  θα  πλήρωνε,  έτσι  κι  αλλιώς,  κανονικό 
ηθοποιό,  δέχτηκα  με  χαρά.  Σίγουρα,  το  ντοκιμαντέρ  δεν  ήταν  ένα 
αριστούργημα της 7ης τέχνης, είχε όμως αρκετή δράση. Βρισκόμασταν σε 
συνεχή επικοινωνία με την τροχαία για να μαθαίνουμε πού συνέβαιναν 
μεγάλα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα και σπεύδαμε.  Ζήσαμε από κοντά 



πολλές φονικές και αιματηρές καταστάσεις. Συχνά μας ξυπνάγανε μες στη 
νύχτα  για  να  τρέξουμε  κάπου  να  κινηματογραφήσουμε  μια  πολύνεκρη 
καραμπόλα.  Φτάναμε,  ενώ  ακόμη  παγιδευμένοι,  μέσα  σε  αυτοκίνητα, 
άνθρωποι  καίγονταν.  Μπροστά  στα  μάτια  μας  έγιναν  δεκάδες 
αυτοκινητιστικά δυστυχήματα και  πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
με τον τραγικότερο τρόπο. Και γω έπρεπε να παρακολουθώ μέσα από τη 
16άρα κινηματογραφική μηχανή μου το θάνατο και να τον απαθανατίζω. 
Ένα πρωινό, στο δρόμο για το Κίελο, ένας νέος άντρας που έτρεχε με τη 
μοτοσικλέτα  του  στην  αντίθετη  λωρίδα,  χτύπησε  ελαφρά  στο 
προπορευόμενο αυτοκίνητο, που έκοψε ξαφνικά ταχύτητα, κι ο οδηγός της 
μηχανής  βρήκε  ελαφρά  στο  φτερό  του  αυτοκινήτου,  έφυγε  στον  αέρα, 
πέρασε ιπτάμενος πάνω από το αμάξι μας και έσκασε γύρω στα 30 μέτρα 
πίσω  μας.  Φρενάραμε  κι  έτρεξα  πρώτος  κοντά  του.  Τον  ακούμπησα 
ελαφρά, ο λαιμός του ήταν γυρισμένος ανάποδα, εντελώς αφύσικα, άνοιξε 
τα μάτια και με κοίταξε και είδα μέσα από την κάμερα, το πάγωμα στις 
κόρες.

 Κινηματογραφούσα τυχαία, στην περιοχή του Μπρέμεν, μια κοπέλα που 
οδηγούσε μπροστά μας το ολοκαίνουριο αυτοκίνητό της, είχε μαζί και τους 
γονείς της, όταν, περνώντας μια αερογέφυρα, εξαιτίας του δυνατού αέρα, 
έχασε τον έλεγχο κι έπεσε στη γέφυρα που βρισκόταν από κάτω, πάνω στ’ 
αυτοκίνητα που πέρναγαν εκείνη τη στιγμή. Μέσα σ’ ελάχιστο χρόνο όλα 
είχαν μεταμορφωθεί σ’ ένα σωρό από λιωμένες λαμαρίνες και διαλυμένους 
ανθρώπους. 

Όλο  αυτό  το  αίμα,  όλοι  αυτοί  οι  θάνατοι  που  έζησα  από  κοντά  με 
ανάγκασαν να σκεφτώ πολύ, σχετικά με το αυτοκίνητο και την ανθρώπινη 
συμπεριφορά  στην  οδήγηση.  Θα  μπορούσα  να  αναπτύξω  πληθώρα 
σκέψεων  και  διαπιστώσεων  που  έκανα  με  βάση  τις  εμπειρίες  μου,  θα 
περιοριστώ μόνο να πω ότι στο μέλλον, όταν τα παντός είδους σημερινά 
οχήματα θα είναι απολύτως παρωχημένα, οι  μελλοντικοί   άνθρωποι θα 
αδυνατούν να εξηγήσουν τους τόσους σημερινούς αναίτιους θανάτους.

Το  όχημα  (αυτοκίνητο+μοτοσικλέτα)  στα  χέρια  του  οδηγού  γίνεται  από 
ενοχλητικό μέχρι επικίνδυνο. Η τεχνολογία του οχήματος δεν είναι άμοιρη 
ευθυνών. Η ελλιπής εσωτερική ασφάλεια και οι μεγάλες ταχύτητες είναι 
βασικό  μέρος  ευθύνης  των  τροχαίων.  Το  αυτοκίνητο  και  η  μοτοσικλέτα 
είναι  σύνθετα  μηχανικά  μέσα  που  τα  χρησιμοποιεί  ο  καθένας  στο 
πολιτισμό  που  ζούμε  με  μια  απλή  εξάσκηση  και  ένα  ειδικό  δίπλωμα. 
Υπάρχουν οδηγοί  επιδέξιοι,  όπως και  ανεπίδεκτοι  οδηγοί,  κάποιοι  έχουν 
μεγαλύτερη έφεση στην οδήγηση και άλλοι δεν έχουν καθόλου. Κάποιοι 
έχουν το ταλέντο να κατανοήσουν πώς λειτουργεί μια μηχανή, ενώ κάποιοι 
άλλοι σαστίζουν μπροστά στη θέα της. Όσο λιγότερες μηχανικές γνώσεις 



έχει ο οδηγός, τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται. Εν κατακλείδι, δεν είναι όλοι οι 
άνθρωποι το ίδιο ικανοί να οδηγούν. 
Το ίδιο το όχημα μετατρέπει τον οδηγό σε εξουσιαστή, μπροστά του όργανα 
περιμένουν τις εντολές του, το τιμόνι, ο λεβιές ταχυτήτων, τα φρένα,  έξω 
από  το  παρμπρίζ  απλώνεται  ο  δρόμος,  σε  κάθε  ελάχιστη  κίνηση  του 
τιμονιού  το  αυτοκίνητο  υπακούει.  Ο  οδηγός  του  οχήματος  αισθάνεται 
Δυνατός, Ασφαλής, Ευέλικτος. Φαντασιώνει ότι είναι κυρίαρχος, ενώ στην 
πραγματικότητα  μεταβάλλεται  σε  εξάρτημα  μιας  παντοδύναμης  και 
ηλίθιας μηχανής, γίνεται κύλινδρος, πιστόνι, βαλβίδα, έμβολο, κινητήρας, 
άξονας-παραξόνιο, λειτουργεί σαν προέκταση μιας ιπποδύναμης δεκάδων 
αλόγων  που  μουγκρίζουν,  χλιμιντρίζουν  και  βρυχώνται  στον 
αυτοκινητόδρομο.  Η  οδήγηση  παραμορφώνει  την  ανθρώπινη 
προσωπικότητα, μεταλλάσσει τον άνθρωπο σε κλάξον, τιμόνι, συμπλέκτη, 
γκάζι, κιβώτιο ταχυτήτων, μαρσάρισμα, βρισιά. Σε αντίθεση με τον πεζό ή 
τον ποδηλάτη που προχωρά με μικρές ταχύτητες και ο χρόνος κίνησης του 
επιτρέπει να προσλαμβάνει τις εικόνες γύρω του και να τις αφομοιώνει, ο 
οδηγός  του  αυτοκινήτου,  όταν  ξεκινάει,  εισέρχεται  στη  ζώνη  του 
λυκόφωτος.  Το  πρόσωπό  του  σκληραίνει  από  την  ένταση,  κάτω  από  το 
δέρμα  απλώνεται  το  δηλητήριο,  το  πρόσωπο  ενδύεται  μια  παγωμένη 
μάσκα. Ο οδηγός ζει σε φαντασιακά επίπεδα, οι εικόνες που προσπερνούν 
και  χάνονται  πίσω   του  δεν  είναι  υπαρκτές.  Είναι  ψευδαισθήσεις.  Είναι 
απλά  αναλαμπές  και  τρεμοσβησίματα  της  πραγματικότητας.  Και  όταν 
προβάλλει  κίνδυνος,  ο οδηγός δεν τον αντιλαμβάνεται  πλήρως.  Αντιδρά 
από  κεκτημένη  ταχύτητα  και  συνειδητοποιεί  μετά.  Η  βούλησή  του 
βρίσκεται πλήρως υποταγμένη στο ηλίθιο όχημα και στις ταχύτητές του, 
έχει αλλοτριωθεί απόλυτα από την ανθρώπινη φύση του. Όταν αυτοκίνητα 
μικρότερου  κυβισμού  προσπερνούν,  το  μεταλλαγμένο  ανθρωποειδές 
γίνεται επιθετικό. Βλαστημάει και ρίχνεται στο κυνήγι του αλλοτριωμένου, 
που  τόλμησε  να  προσπεράσει.  Ο  οδηγός  τού  μεγάλου  σε  ιπποδύναμη 
αυτοκινήτου βλέπει τον οδηγό του μικρότερου αυτοκινήτου σαν σκουλήκι. 
Ο μοτοσικλετιστής με τα πολλά κυβικά αντιμετωπίζει αυτόν με το παπάκι 
σαν κουνούπι.  Κι  όλοι  μαζί  οι  οδηγοί  φέρονται  στον  πεζό  σαν να είναι 
ενοχλητική αμοιβάδα. 
Οι μεταλλαγμένοι οδηγούν πιωμένοι,  μεθυσμένοι,  φευγάτοι,  τρελαμένοι, 
δε βλέπουν, δεν ακούν και δεν αντιλαμβάνονται πότε βρίσκονται στην πιο 
σκοτεινή καμπή της εγκεφαλικής τους διαύγειας και τα αντανακλαστικά 
τους είναι μειωμένα. Όλοι αυτοί καραδοκούν σε διαβάσεις και σε ισόπεδους 
κόμβους  για  να  επιτεθούν.  Να  χτυπήσουν,  να  παρασύρουν,  να 
τραυματίσουν,  να  σκοτώσουν  και  ν’  αναπτύξουν  ταχύτητα  για  να 
εξαφανιστούν. Να εγκαταλείψουν το θύμα στη μέση του δρόμου για να το 
αποτελειώσουν  οι  επόμενοι  οδηγοί.  Κι  αν  τύχει  και  βρεθούν  αυτόπτες 
μάρτυρες την ώρα του στραπατσαρίσματος, υποχρεώνονται να τον πάρουν 
μαζί στο αυτοκίνητο τάχα να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, μέχρι να 



φύγουν από τον τόπο του τροχαίου και να τον ξεφορτωθούν στον πρώτο 
σκουπιδότοπο,  όπου  ο  τραυματίας,  ανήμπορος,  θα  γίνει  βορά  των 
πεινασμένων  σκύλων.  Έτσι  κι  αλλιώς  στα  τροχαία  δυστυχήματα  δεν 
υπάρχουν  ένοχοι.  Σχεδόν  ποτέ  κανείς  δεν  τιμωρείται  γιατί  προξένησε 
τροχαίο με ανθρώπινα θύματα. Και όμως οι  νεκροί των οχημάτων είναι 
εκεί. Δεν έχετε παρά να κοιτάξετε γύρω σας στους αυτοκινητόδρομους για 
να  τους  δείτε…  Όλοι  είναι  εκεί,  αδικοσκοτωμένοι  πεζοί,  οδηγοί 
αυτοκινήτων και μηχανών που σκοτωθήκανε αναίτια από τα σφάλματα 
άλλων  οδηγών.  Οι  ίδιοι  οι  νεκροί  δε  γνωρίζουν  ότι  είναι  πεθαμένοι, 
στέκονται  στις  άκριες  των  αυτοκινητόδρομων  και  μας  κοιτάζουν  με  τα 
θλιμμένα τους πρόσωπα,  μας γνέφουν, τσακισμένοι, λιωμένοι, καμένοι… 
Η ταινία που γυρίζαμε πλησίαζε στο τέλος της. Κι εγώ, γεμάτος ψεύτικα 
αίματα που έτρεχαν στα μούτρα μου, γλίστρησα στη θέση του οδηγού ενός 
άσκημα  τρακαρισμένου  αυτοκινήτου  που  είχε  νοικιαστεί  και  είχε 
στριμωχτεί πάνω στον κορμό μιας ανθισμένης κερασιάς για τις ανάγκες 
της ταινίας, κάθισα κι έκανα το μισοπεθαμένο. Από διερχόμενους οδηγούς, 
όπως  έλεγε  το  σενάριο,  που  παρακολούθησαν  το  δυστύχημα, 
ειδοποιούνταν ασθενοφόρο. Οι νοσοκόμοι με τράβηξαν και με έβγαλαν με 
δυσκολία μέσα από το διαλυμένο αυτοκίνητο. Στο δρόμο, κι ενώ έπνεα τα 
λοίσθια, άκουγα τη σειρήνα να ουρλιάζει. Φτάσαμε στο νοσοκομείο και οι 
νοσοκόμοι  τρέχοντας  με  οδήγησαν  στην  αίθουσα  επειγόντων 
περιστατικών.  Εκεί  έκοψαν  τα  ρούχα  μου  με  ψαλίδι,  με  γδύσανε  και 
προσπάθησαν να επαναφέρουν την καρδιά μου σε λειτουργία, στην αρχή 
με  μαλάξεις  και  μετά  με  τεχνικά  μέσα.  Μάταια.  Κι  αφού,  παρά  τις 
προσπάθειες,  δεν  έγινε  τίποτα,  κρέμασαν  ένα  χαρτονάκι  με  κάποιον 
αύξοντα αριθμό κακαρώματος και το όνομά μου,  ντε, ΦΡΑΝΤΖ ΚΑΠΑ, στο 
μεγάλο δάκτυλο του δεξιού μου ποδιού.  Στη συνέχεια με έβαλαν σ’  ένα 
φορείο  με  ρόδες  και  με  πέρασαν  από  ένα  διάδρομο  που  δεν  έλεγε  να 
τελειώσει,  ώσπου φτάσαμε στο νεκροτομείο.  Εκεί  υπήρχε μια σειρά από 
αλουμινένιες πόρτες ψυγείων, άνοιξαν μια και τράβηξαν έξω μια συρόμενη 
μεταλλική σχάρα, με ακούμπησαν επάνω, έσπρωξαν μέσα τη σχάρα και 
έκλεισαν  πίσω  μου  την  πόρτα.  Όλα  έσβησαν  σε  μαύρη  αμόρσα,  τέλος 
ταινίας.



Η «ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ»

Υπήρξα πιστός ερωτιδέας και συνάμα σκλάβος του Έρωτα. Τα ώριμα μάτια 
μου  αστράφτουν  και  τώρα  όταν  αντικρίζουν  ένα  ερωτικό  σώμα  που 
προσκαλεί, όταν στα ρουθούνια μου φτάνει η μυρωδιά που αναδύεται από 
απόκρυφους ερεθιστικούς χυμούς. Πολλές φορές στη ζωή μου μπήκα στη 
δίνη του έρωτα. Κυνήγησα κοριτσόπουλα γεμάτα χυμούς και σφριγηλούς 
εφήβους  με  γυμνασμένα  κορμιά.  Ευτύχησα  στο  σμίξιμο,  πόνεσα  στο 
χωρισμό.  Διήνυσα  τα  λαβυρινθώδη  μονοπάτια  του  Πόθου  και  τις 
δαιδαλώδεις οδούς της Επιθυμίας γεμάτος λαβωματιές. Μια βασανιστική 
διαδρομή  ανάμεσα  σε  σχέσεις  που  αντιμετώπιζα  με  αβεβαιότητα  και 
αμφιβολία  κι  όπου  οι  εταίροι  τις  θωρούσαν  καχύποπτα.  Βίωσα  όλα  τα 
επίπεδα  μιας  πολυτάραχης  ζωής  κι  έζησα  όλες  τις  πλευρές  της  για  να 
αντιληφθώ  αυτή  την  απλή  αλήθεια.  Να  κατανοήσω  δηλαδή  ότι  ο 
Άνθρωπος έχει πλάσει το Δημιουργό του «κατ’ εικόνα και ομοίωσή του». 

Με βοήθησε η παρατήρηση. Παρακολουθούσα με δέος τα έμβια όντα στην 
ερωτική τους συνεύρεση και στις αποκλειστικές και στις πανσεξουαλικές 
συναντήσεις τους. Διάβασα επιστημονικά βιβλία και τέλος βεβαιώθηκα ότι 
προσδιορισμοί  ερωτικής  απόκλισης  και  ερωτικής  παρέκκλισης  δεν 
υπάρχουν. Συνειδητοποίησα ότι η ερωτική επιθυμία διαρκεί όσο και η ζωή, 
δεν έχει  χρονολογία λήξης.  Αρχίζει  με τη γέννηση και διευρύνεται στην 
ενηλικίωση.  Και  έχω  την  πεποίθηση  ότι  όσο  γερνάει  ο  άνθρωπος  και 
πλησιάζει στο θάνατο τόσο πιο πολύ απελευθερώνεται ερωτικά. 

Αναπολώντας εκείνα τα χρόνια της πρώτης μου νιότης, θυμάμαι ότι αν ένα 
αγόρι με κοίταζε επίμονα και μου γέλαγε ταραζόμουν ολόκληρος, κι αν ένα 
άγνωστο  κοριτσόπουλο  μου  έστελνε  ένα  φευγαλέο  χαμόγελο, 
αυτοαναφλεγόμουν.  Το  αίμα  μου  κόχλαζε,  έσταζα  ολόκληρος  έρωτα. 
Νοερά, έτρεχα ξωπίσω τους, έταζα όλα τα καλούδια και τους θησαυρούς 
του κόσμου, μέχρι να τα καταφέρω. Εξακολουθώ να πυρπολούμαι και να 
φλέγομαι  με  τον  αυθορμητισμό  και  τη  νεανική  ατημελησιά  των  νέων. 
Ακόμη και τώρα μόλις βρεθώ μπροστά στο αντικείμενο των πόθων μου με 
τυλίγει μια αβεβαιότητα, ένα αίσθημα ανασφάλειας, που ήδη ένιωθα σαν 
παιδί  και  σαν έφηβος,  όταν ένα και  μόνο ερωτικό  βλέμμα με έκανε  να 



τρέμω,  να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου,   ν’  αναστατώνομαι  για 
μέρες και να μένω ξάγρυπνος τις νύχτες για να σκέφτομαι ξανά και ξανά 
εκείνο το πρόσωπο, τις ματιές του, τις κινήσεις, τα αμφίβολα υπονοούμενα. 
Όλοι μας τα ίδια κάναμε, κι  όσοι τώρα γκρινιάζουν,  κάποτε υπήρξαν κι 
εκείνοι ερώμενοι των ίδιων ασυγκράτητων πόθων. 
Στην  πόλη  αυτή  γεννήθηκα  και  μόλις  στην  πρώιμη  εφηβεία  μου,  μου 
αποκαλύφθηκαν το ένα μετά το άλλο τα μυστικά του έρωτα. Τη γλύκα του 
έρωτα  τη  γεύτηκα  εκείνες  τις  νύχτες,  μέσα  σε  παραδείσιους  κήπους, 
ξαπλωμένος  πάνω  στις  πευκοβελόνες  και  σε  βράχια  με  κοιλότητες  και 
εσοχές όπου τα αρχαία χρόνια άφηναν τα αναθήματα τους οι ερωτευμένοι, 
κάτω από τον κατακόρυφο βράχο της Ακρόπολης. Βρέθηκα γυμνός πάνω 
στο  μονοπάτι  που  περνούσε  η  μυστηριακή  πομπή  των  Αρρηφόρων 
παρθένων  που  μετέφεραν  στα  σκεπασμένα  κοφίνια  τους  τα  ιερά 
ομοιώματα φαλλών που είχαν πλέξει με τα στάχυα. Τις παρακολουθούσα 
που κατέβαιναν από ένα κρυφό πέρασμα, νύχτα, για να πάνε στη σπηλιά 
με τα λαξεμένα στα βράχια σκαλιά, κάτω από το Ερέχθειο, για να κάνουν 
άγνωστο  τι.  Ερωτεύτηκα  στα  ίδια  ακριβώς  μέρη  όπου,  πριν  από  μένα, 
ζήσανε την ίδια ηδονική μέθη και άλλοι πολλοί Αθηναίοι. 

Μέσα στο λάκκο του Κεραμεικού, λίγο πιο πέρα από τους τάφους και τον 
Ηριδανό  ποταμό  που  ήταν  σκεπασμένος  με  νούφαρα,  πέρναγε  ο 
λιθόστρωτος δρόμος και ο τόπος  μύριζε χώμα και ψημένο πηλό. Ήμασταν 
δυο-τρεις πιτσιρικάδες. Μόλις σουρούπωνε πηδάγαμε τα χαμηλά κάγκελα 
και στριμωχνόμασταν στους σωρούς με τα κτερίσματα από τις ανασκαφές, 
οι κοπέλες ανάβανε τα λυχνάρια και βγαίνανε στα κατώφλια των σπιτιών 
τους  φορώντας  μακριούς  λεπτοϋφασμένους  χιτώνες,  με  τα  πρόσωπα 
ασβεστωμένα, τα χείλη αιμοβαφή, τα φρύδια σχεδιασμένα, κουβέντιαζαν 
μεταξύ  τους,  οι  κινήσεις  των  χεριών  ανάερες,  χαριτολογούσαν  και 
προσκαλούσαν τους περαστικούς να περάσουν μέσα. Στην Αρχαία Αγορά, 
στα τέσσερα ιερά της θεάς του Έρωτα, εκεί που οι ερωτευμένοι άφηναν στις 
κόγχες  των  ιερών  αγαλματίδια,  αμφορείς  και  κύπελλα  με  σκαλισμένα 
πάνω τους ερωτικές ικεσίες. Και στην οδό Αδριανού, στο θαμμένο τείχος 
της πόλης, αόρατο, κάτω από σπίτια και μαγαζιά, βρέθηκα μπροστά στο 
φανερωμένο κομμάτι του και πάνω στις λαξεμένες πέτρες  είδα χαραγμένα 
πλήθος ονόματα, υποσχέσεις και όρκους: «Εδώ ένας άντρας ερωτευμένος 
μ’  ένα  αγόρι  ορκίστηκε  να  λάβει  μέρος  στη  σύγκρουση  και  τον 
καταστρεπτικό  πόλεμο».  «Ο  Πυμικήδης  είναι  ωραίος  στην  όψη  και 
γοητευτικός  συζητητής».  «Ο  Τίτας  λέει  ότι  αγαπάει  το  Μικίωνα 
περισσότερο από κάθε άλλον στην πόλη επειδή είναι γενναίος». Πέτρινες 
αναφωνήσεις θαυμασμού.

Έπρεπε  πρώτα  να  αφανιστεί  από  το  λεξιλόγιό  μου  και  από  τις 
προτεραιότητες  των  αντρών  γύρω  μου  η  γυναικεία  παρθενία.  Έπρεπε 
πρώτα να ξεβάψουν έννοιες  με ιδιάζουσες αποχρώσεις  όπως,  ακολασία, 



κραιπάλη,  έκλυση  και  χαλάρωση  ηθών.  Έπρεπε  πρώτα  να  γίνει,  στην 
αντρική  μου  συνείδηση,  αποδοχή  της  κλειτορίδας  -σαν  το  γυναικείο 
αντίστοιχο του πέους- και να την καλωσορίσω σαν το όργανο που φέρνει 
τον  οργασμό  στη  γυναίκα.  Το  ζευγάρωμα  είναι  στοιχειώδης  υπαρξιακή 
ανάγκη,  οι  πολλαπλές  και  πολύπλευρες  σχέσεις  είναι  μορφές  της  ίδιας 
δυσκολίας. Η ερωτική επιθυμία, ο πόθος, είναι η κινητήρια ενέργεια που 
φέρει το κάθε φυσικό ον εντός του. Και το πώς διαθέτει αυτή την ενέργεια ο 
καθένας από μας είναι προσωπικό θέμα. Βέβαια οι ανθρώπινες κοινωνίες, 
για  λόγους  κοινωνικής  ανοχής,  συνοχής  και  συνύπαρξης,  δημιουργούν 
ηθικές μπάρες,  απροσπέλαστα αναχώματα,  βαρύνουσες περιχαρακώσεις 
και  διαχωριστικές  γραμμές,  ενώ  προσπαθούν  να  εξοβελίσουν  και  να 
περιθωριοποιήσουν  τις  ερωτικές  παρεκκλίσεις,  τις  διαστροφές  και  τη 
διαφορετική ερωτική συμπεριφορά, εν γένει. 

Με τον καιρό κατανόησα ότι οι  κανόνες συμπεριφοράς, οι απαγορεύσεις, 
τα όρια για το τι είναι «επιτρεπτό», τι «φυσικό» και τι όχι, και τα ερωτικά 
παράδοξα που βαφτίζονται μιαρά, ανόσια, και βίτσια, είναι οι ίδιες πλευρές 
του  ανθρώπινου  φόβου.  Ο  άνθρωπος  αυτοπαγιδεύεται  έντεχνα  και 
διαρκώς, γιατί φοβάται το ένστικτο, τρέμει τις ερωτικές  δυνατότητες και 
την  ελευθερία  της  σκέψης  του.  Και  επιλέγει  ένα  βάναυσο  τρόπο 
χαλιναγώγησης, ποδηγέτησης και αυτοευνουχισμού του. Δογματίζεται και 
δηλώνει  χριστιανός,  μουσουλμάνος,  βουδιστής,  γεροντοπαλίκαρο  και 
γεροντοκόρη.

Ήμασταν  δυο-τρία  παλιόπαιδα.  Κάποιες  βραδιές  πηγαίναμε  στο 
“Πανελλήνιον”, πίσω ακριβώς από τους στύλους του Ολυμπίου Διός, όπου 
υπήρχε  ένα  μικρό  ανυποψίαστο  πέρασμα.  Όλος  ο  ανδρικός  πόθος 
οδηγιόταν σ’  αυτόν  το  μικρό  «παράξενο»  δρόμο και  μετουσιωνόταν στο 
αρνητικό  του  εαυτού  μας,  εκεί  εξαϋλώνονταν  τα  πρόσωπα  και 
υλοποιούνταν  οι  επιθυμίες  μας. Ήταν  το  Στενό  του  Έρωτα.  Σ’  αυτό  το 
κακοφωτισμένο  σοκάκι  περπάτησε  ο  Καβάφης,  σκιά  ανάμεσα  σ’  άλλες 
πολλές.  Εδώ  περιφερόταν  ο  παθιασμένος  Ερωτικός  του  Μένη 
Κουμανταρέα. Δρόσος και χνούδι τις νύχτες στο κορμί του Κώστα Ταχτσή. 
Ο Γιώργος Ιωάννου ακούμπαγε το αρχαίο τείχος με χέρια που καίγανε από 
ερωτική επιθυμία. Ανάμεσα στους πεσμένους σπονδύλους του Ολυμπίου 
Διός, εκατοντάδες σκαλισμένα ονόματα, σχεδόν καλυμμένο από το χώμα 
το όνομα του λόρδου Μπάιρον,  πιο πέρα το όνομα του Όσκαρ Ουάιλντ. 
Πάνω  στις  αδιάφορες  πεντελικές  πέτρες,  στα  αρχαία  επιγράμματα,  οι 
νυχιές  του  έρωτα  όμοιες  χαράγματα.  «Ο  Λυσίθεος  είναι  λάγνος».  «Η 
Σικέλα τον παίρνει από τον κώλο».

Οι λεκέδες υπάρχουν, οι γρατσουνιές υπάρχουν. Αρχαίες ερωτικές γραφές 
που  είχαν  σκαλίσει  άνθρωποι  πάνω  στα  βράχια.  Αυθόρμητες  ερωτικές 
εκφράσεις λαξευμένες με τέχνη ή άτεχνα πάνω στο μάρμαρο, παινέματα 



και εγκωμιασμοί για όμορφους νεαρούς και ποθητές κοπέλες. Χαραγμένες 
καυχησιολογίες, περιαυτολογίες, ερωτικά πειράγματα και συκοφαντίες: «Ο 
Αρίσημος είναι ωραίος, η Πολυτίμη είναι ψωλογλείφτρα».

«Ο  Λακυδίδας  συνουσιάστηκε  εδώ  με  τον  Φανοκλή».  «Ο  Πυμικήδης 
συνουσιάστηκε, ο Κύδρος, ο Τελεκράτης κι εγώ συνουσιαστήκαμε». Από τις 
χαραγμένες  πέτρες  άκουγα  ερεθισμένα  αγκομαχητά,  ερωτικές  κραυγές. 
Άκουγα σκοτεινούς ψιθύρους και  φράσεις ατέλειωτες,  λόγια λατρείας κι 
όρκους  αγάπης.  Άνθρωποι,  όπως κι  εγώ,  κάποτε  στέναξαν και  έλιωσαν 
από  έρωτα.  Στο  Πανελλήνιον  συναθροίζονταν  τις  νύχτες  άντρες  κάθε 
ηλικίας και σιωπηλοί προκαλούσαν για ζευγάρωμα τον ερωτικό σύντροφο, 
με  ματιές  και  λιγωμένα  βογκητά,  σκέρτσα  και  καμώματα.  Κάποιοι 
κατουρούσαν  πίσω  από  τις  πικροδάφνες  ρίχνοντας  ματιές  ολόγυρα. 
Πλησιάζονταν,  διαπραγματεύονταν.  Πίσω  από  τους  πυκνούς  θάμνους, 
δίπλα στους όγκους των αρχαίων αγαλμάτων, σκοτεινές σκιές σαλεύουν. 
Στο  πιο  στενό  δρομάκι,  μέσα  στην  καρδιά  της  πόλης.  Γύρω 
εγκαταλειμμένες οικοδομές, παλιά γιαπιά, παρατημένα κτίρια. Μυρωδιές 
από γαζίες και νυχτολούλουδα αναμειγνύονταν με δυσοσμία από ουρίνη 
και  ανθρώπινα  περιττώματα.  Πότε  πότε  ακουγόταν  κάποιο  μακρινό 
μπουζούκι που έπαιζε σε κάποιο χαμένο στο χρόνο ουζάδικο, μυρωδιά από 
καμένο λάστιχο και η βοή της πόλης που τα σκέπαζε όλα.
Σ’ αυτό τον υπαίθριο χώρο των διακριτικών συναντήσεων βρέθηκα με τους 
παιδικούς  μου  φίλους.  Κατεβάσαμε  τα  φερμουάρ,  ενώ  νοιαζόμασταν 
κλεφτά ο ένας για τον άλλο, η γλώσσα του νεαρού Μάριου κοίταζε το πέος 
μου και έγλειφε τα χείλη του, ενώ ο Άρης μου προσφερόταν ξαπλωμένος 
στο χορτάρι, το δέρμα του λευκό, άτριχο το στήθος, λεπτόλιγνο το σώμα, 
λίγα παΐδια προεξείχαν. Ψίθυροι ακούγονταν, πνιχτά φιλιά, δάχτυλα που 
τρέμουν από πάθος αναζητούν πίσω από ρούχα το κρυμμένο αντικείμενο 
του  πόθου.  Τα μακριά δάχτυλα ηδονίζουν απολαμβάνοντας  την έκλυση 
που  παρακολουθεί  στα  μισοσβησμένα  μάτια  του  συντρόφου  και 
εκπληρώνει τον πόθο του.
Το Στενό του Έρωτα προχωράει, γίνεται μονοπάτι  και περνάει μέσα από 
λυγαριές  και  ροδοδάφνες,  ώσπου καταλήγει  στη  λεωφόρο  Αναπαύσεως, 
όπου  μετεωρίζεται  το  άγαλμα  ενός  καλοφτιαγμένου,  από  τα  χέρια  του 
γλύπτη  Απάρτη,  μπρούτζινου  νέου,  δίπλα  η  συνοικία  του  Μετς  και  το 
νεκροταφείο  της  πόλης.  Στα  σκαλοπάτια  του  λόφου  ξαπλωμένες  γάτες 
γλείφονται,  χαμόσπιτα  με  φυτρωμένες  συκιές  στις  αυλές.  Στην  κορφή 
απομεινάρια από τους γκρεμισμένους μύλους που φιλοξενούσαν το ατελιέ 
του  γλύπτη.  Το δρόμο φωτίζουν  ψυχρά φθοριούχα φώτα,  στο  τέλος του 
μονοπατιού η βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Φωτεινής. Μπροστά και κάτω 
της  εμφανίζεται  για  λίγα  μέτρα  η  αρχαία  κοίτη  του  χαμένου  Ιλισού 
ποταμού και κρύβεται πίσω από τις χαίνουσες τρύπες  που χάσκουν πίσω 
από ασπρορόζ ροδοδάφνες.



 Εκείνη τη νύχτα ξεμύτισε μέσα από το σκοτάδι ένα κορίτσι που μιλούσε 
παράξενα, λίγο ψευδά πιέζοντας τις λέξεις στη λήγουσα, και με τράβηξε 
κοντά της.  Ένιωσα τη γη να φεύγει  κάτω από τα πόδια μου,  έτρεμα κι 
εκείνη  το  κατάλαβε  και  με  χάιδεψε,   με  καθησύχασε.  Στο  κέντρο  της 
Αθήνας, ο πρώτος μου έρωτας κάθισε πάνω στα πόδια μου, με τύλιξε στα 
χέρια της, τη μύρισα, με χάιδεψε με την άκρη των κοκκινισμένων χειλιών 
της στο μάγουλο και πίσω από το αυτί, με αγκάλιασε και με έσφιξε πάνω 
της. Θεϊκή μυρωδιά, πρωτόγνωρο ξάναμμα, υπνωτίστηκα, βυθίστηκα στην 
πιο  υπέροχη  χαύνωση.  Παρέλυσε  το  σώμα  και  το  μυαλό  μου.  Την 
ακολούθησα χωρίς σκέψη πίσω από λυγαριές και βάγιες, συρθήκαμε σ’ ένα 
μικρό υπαίθριο ξέφωτο, κλεισμένο με φυτά και δέντρα από παντού, που 
δημιουργούσε  μια  ατμόσφαιρα  ιδιαιτερότητας.  Μίλησε  απαλά,  πειστικά, 
μου ζήτησε να γδυθώ. Άπλωσε το χέρι της, με χάιδεψε στο στέρνο και είπε 
ότι της άρεσε το κορμί μου.  Ένιωσα συνεπαρμένος,  ένιωσα ημερωμένος. 
Όλοι οι φόβοι μου είχαν χαθεί. Κατά κάποιο τρόπο δήλωσα υποταγή. Μου 
είπε τ’ όνομά της: «Αφροδίτη». Αισθάνθηκα ότι θα ήμουν σκλάβος για όλη 
τη ζωή μου σε αυτή την άγνωστη γυναίκα που μου προσφέρθηκε. 
Έξω με περίμεναν οι μεγάλοι μυστικοί παλιόφιλοι, ο Άρης κι ο Μάριος, που 
δεν είχαν ακόμη εξομολογηθεί την ομοφυλοφιλία τους και τρέμανε στην 
ιδέα  μην  το  μάθουν  οι  γονείς,  οι  συμμαθητές,  τα  κορίτσια.  Όταν 
απομακρυνθήκαμε από εκείνο το επικίνδυνο μέρος, η μαγεία υποχώρησε, 
όμως η αίσθηση από το άγγιγμα του γυναικείου σώματος εξακολουθούσε 
να μου τσουρουφλίζει το μυαλό.
Αφουγκράζομαι τις ιστορίες που λέει το υπόγειο ποτάμι. Οι όχθες του ήταν 
πράσινες,  παντού φύτρωναν πλατάνια,  λυγαριές,  βάγιες,  ροδοδάφνες,  οι 
πλαγιές των λόφων καταπράσινες από γρασίδι.  Εδώ ήταν οι  κρήνες της 
Καλλιρρόης με τους λεοντοκέφαλους κρουνούς κι έτρεχαν ασταμάτητα τα 
νερά. Εδώ πηγαινοέρχονταν τα κορίτσια και γέμιζαν τα σταμνιά τους με 
νερό για την καθημερινή χρήση. Εδώ αντλούσαν νερό για την πρώτη νύχτα 
του γάμου οι νυφούλες της Αθήνας. Εδώ ήταν και το ιερό της «Αφροδίτης 
των Κήπων», που αγκάλιαζε τις νύχτες μυστικά τους ερωτευμένους. Εδώ 
περπατούσαν την ημέρα οι φιλόσοφοι, δροσίζανε το πρόσωπο και βρέχανε 
τα πόδια τους στα καθάρια νερά και κάθονταν στη σκιά των πλατανιών 
για να συζητήσουν και να αποθαυμάσουν τη φρεσκάδα των κοριτσιών που 
χαριεντίζονταν,  αστειεύονταν,  ακκιζόντουσαν,  γελούσαν.  Στην αντίπερα 
όχθη κατέβαιναν οι Πελασγοί του Υμηττού και φώναζαν πειράγματα στα 
κορίτσια.  Υπάρχει ακόμη μια ύστατη μαρμάρινη πλάκα από τον αρχαίο 
περίβολο, δυο μέτρα μεγάλη, μάλλον βρίσκεται στο σημείο της στερεμένης 
πηγής, φαίνονται ακόμη ίχνη από τα πατήματα των κοριτσιών, και πάνω 
στην  πλάκα  διαβάζονται,  αρκετά  καθαρά,  σκαλισμένα  γράμματα:  «Δεν 
αφήνω το Λυσανία του Χαιρεφώντα να με χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί». 
«Χαίρε Ωρείθυια». 



Σε  τούτο  το  μυθικό  τόπο  τις  νύχτες  συνεχίζουν  να  περιπλανώνται  οι 
παράξενοι κάτοικοι της πόλης. Εδώ ερωτεύονται οι Αθηναίοι και πεθαίνουν 
κάθε  βράδυ.  Μπορείς  να  αφουγκραστείς,  πάνω  στο  αρχαίο  καλντερίμι, 
ψιθύρους και φωνές που μιλούν για κάλλη, που πλέκουν εγκώμια για τη 
διαβατάρικη ομορφιά και για τον πρόσκαιρο πόθο. Μιλάνε για τις γυναίκες 
που αγαπήσαμε από τα πιο  άγουρά τους  χρόνια,  τότε  που όλο  τους  το 
σώμα  έσταζε  μέλι  και  θέλαμε  να  τις  ρουφήξουμε  ολόκληρες,  κι  όταν 
γερνάνε τις χαϊδολογούμε και λατρεύουμε τη γερασμένη τους σάρκα, το 
ρυτιδιασμένο τους δέρμα, φιλούμε τα χαλαρωμένα χείλη, τα κρεμασμένα 
αυτιά και τα μάτια με το θολωμένο βλέμμα, διακρίνουμε την αβεβαιότητα 
στις  κινήσεις,  την  αστάθεια  στο  πάτημα  και  τις  τυλίγουμε  με  όλες  τις 
τρυφερές  σκέψεις  που  κάνουμε  γι’  αυτές.  Εδώ  θ’  ακούσεις  αναφιλητά, 
γοπετoύς και θρήνους για το σύντροφο που χάθηκε, που λιώνει κάτω από 
τη  γη,  που  δε  θα  ξανάρθει,  δε  θα  ξαναγγίξει,  δε  θα  χαϊδέψει  ξανά  το 
πυρωμένο  σώμα.  Μοιραίοι  άνθρωποι  υποταγμένοι  στις  αισθήσεις,  στα 
ερωτικά πάθη τους. 

Βγαίνοντας στον έξω κόσμο, μπροστά στο ψηλό τείχος που περικλείει το 
ναό  του  Ολύμπιου  Δία,  η  αδιάκοπη  κίνηση  των  αυτοκινήτων,  τα 
κορναρίσματα,  ο  θόρυβος,  τα  φώτα  που  φωτίζουν  την  Ακρόπολη  σαν 
περιδέραιο, η βοή από την αυξημένη κίνηση του σαββατόβραδου περνάει 
σαν παφλασμός πάνω από την πόλη.



ΠΤΩΜΑΤΑ, ΠΤΩΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΥ…

Dedicated to “lost bodies” και σ’ όλους τους απόκληρους

Καλώς ήρθατε στο πιο “in” videogame. Σε μια θεότρελη εικονική  
πραγματικότητα, σ’ ένα ξέφρενο gameplay υπερρεαλιστικής ψευδαίσθησης.  
Μπορείτε να σκοτώνετε αδιακρίτως, να καταστρέφετε, να σπάτε, να  
ανατινάζετε. Θα σας πάρει βέβαια λίγο χρόνο μέχρι να συνηθίσετε όλο αυτό  
το σαματά και το χάος, κι αυτό γιατί η κατάσταση θα σας είναι πρωτόγνωρη.  
Με ένα έξοχο «πάντρεμα» γραφικών και ήχου, μεταφέρεστε στην εικονική  
ατμόσφαιρα διαφόρων εποχών. Στόχος σας είναι να προκαλείτε όσο το  
δυνατόν περισσότερη ζημιά στους αντιπάλους, που κάθε φορά είναι  
διαφορετικοί, με τα όπλα που έχετε στη διάθεσή σας: Χέρια και δόντια και  
νύχια, τα αρχαία όπλα. Μαχαίρια, γιαταγάνια, καταπέλτες, μουσκέτα,  
υγρόν πυρ, καραμπίνες, ούζι, φλογοβόλα, εκτοξευτές ρουκετών και  
χειροβομβίδων, πύραυλοι και κανόνια, μέχρι και διαμελισμένα πτώματα  
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (χέρια, πόδια, κεφάλια, κλπ.) Όλα αυτά θα τα  
βρίσκετε παντού στο δρόμο σας και θα αναβαθμίζεστε συχνά με καλύτερο  
οπλισμό, ενώ το ίδιο θα γίνεται και με τις αναπληρώσεις των ζωών σας σε  
περίπτωση που σκοτώνεστε ή στις επεκτάσεις του χρόνου που κερδίζετε, για  
τα αντίστοιχα game modes. Καλή διασκέδαση, λοιπόν, κι αν δεν βρείτε το  
παιχνίδι του τύπου σας, γιατί είσαστε «καλό παιδί», χαλαρώστε κι αφήστε να  
«ξυπνήσει» ο αιμοσταγής δολοφόνος που κρύβεται μέσα σας!!!
 

Μας καλεί η πλουτώνια ωδή κι ο αχός της μάχης, η κλαγγή των 
όπλων, οι σάλπιγγες του Χάροντα. Είμαστε το μαύρο χώμα που τρώει τα 
γεννήματά  του,  η  μαύρη  θάλασσα  με  τις  δίνες  της  και  τους  ύπουλους 
υφάλους  της,  το  κοπάδι  τα  μαύρα  ψάρια.  Ψυχοπομποί  και  Άγγελοι 
Θανάτου. Κυλούν οι αιώνες ασταμάτητα κι όπου περνάμε σπέρνουμε τον 
όλεθρο, αφανίζουμε  χωριά και πόλεις,  στήνουμε μάχες σώμα με σώμα, 
σκηνοθετούμε  σφαγές  κι  εκατόμβες,  θεαματικές  αιματοχυσίες,  λουτρά 
αίματος, μακελειά διανθισμένα με βιασμούς, πλιάτσικο, λεηλασίες. Τη μια 
είμαστε εδώ, την άλλη εκεί. Σκορπάμε το θάνατο σε πολεμικές συρράξεις, 
το αίμα ρέει άφθονο, πίσω μας αφήνουμε ανθρώπους ξεκοιλιασμένους και 



σφαγμένους,  τραυματίες  που  σφαδάζουν,  που  σπαρταράνε  στους 
τελευταίους  σπασμούς, πετσοκομμένα κουφάρια, ανθρώπινα απομεινάρια 
που βογκάνε, ψυχορραγούν και  σβήνουν. Αφήνουμε εκατομμύρια νεκρούς 
στα πεδία των μαχών και των πολεμικών επιχειρήσεων. Πίνουμε το αίμα 
των εχθρών  μας  λίγο  πριν  ξεψυχήσουν,  πριν  να βγει  η  τελευταία τους 
πνοή,  στραγγίζουμε τις  τελευταίες  σταγόνες αίματος ρουφώντας απ’  τα 
χείλη  τις  ψυχές  τους  μην τύχει  και  σηκωθούν  οι   πεθαμένοι  κι  έρθουν 
ξοπίσω με το δόρυ και μας καρφώσουν. Πετσοκόβουμε χέρια και πόδια των 
νεκρών μη φτάσουν να μας εκδικηθούν και,  τέλος, σκουπίζουμε το αίμα 
από το μαχαίρι δυο και τρεις φορές.

Στην Τροία, αστραφτεροί στον ήλιο στρατηλάτες, στριφογυρνού- 
σαμε ευκίνητοι και κωλοπετσωμένοι πολεμώντας πάνω απ’ τ’ άρματα και 
ξεσέρναμε τα κουφάρια των εχθρών μας πάνω στις  ασπίδες,  μέχρι  που 
οργώναμε το χώμα και το κάναμε χωράφι μαλακό και εύφορο. 

Στη μάχη του Μαραθώνα στόμωσαν τα σπαθιά και τα μαχαίρια 
μας, γεμάτη σπασμένα βέλη η πεδιάδα, ξεριζωμένα μαλλιά, έξι χιλιάδες 
τετρα- κόσιοι οι νεκροί Πέρσες. 

Και  τον  πρώτο  χειμώνα  του  πελοποννησιακού  πολέμου  στην 
Αθήνα, ακολουθώντας το  πατροπαράδοτο έθιμο, εκθέσαμε πριν τη ταφή 
τα οστά των πεσόντων μας επί τρεις ημέρες και ο καθένας έφερνε για τον 
δικό του το νεκρό ό,τι αφιέρωμα ήθελε. Φουρτουνιασμένοι κουβαλούσαμε 
στα χέρια  και ένα επί πλέον κενό φέρετρο, σκεπασμένο με σάβανο, για 
τους αφανείς,  για κείνους δηλαδή των οποίων τα πτώματα δε βρέθηκαν 
ποτέ για να ενταφιασθούν.

3ος αιώνας προ Χριστού και από την επιδρομή στην Αιτωλία δε 
γύρισαν ούτε οι μισοί από μας τους Γαλάτες στη βάση μας, μπροστά στις 
Θερμοπύλες.  Ο  τόπος  της  σύγκρουσης  γιόμισε  από  τα  πτώματα  των 
συντρόφων μας και τα κόκαλά τους  άσπριζαν για  χρόνια πολλά στην 
επιφάνεια της γης. Η θέση αργότερα ονομάσθηκε "Κοκάλια" και τ' όνομα 
αυτό υπάρχει ως τα σήμερα. Οι γεωργοί που έσκαβαν το χώμα έβρισκαν ως 
πριν  από  λίγα  χρόνια  στα  χωράφια  τους  δικά  μας  κόκαλα  και 
σκουριασμένα κομμάτια από τα σιδερένια γαλατικά μας όπλα.

Στους χίλιους ενενήντα και πέντε χρόνους, στις 18 του Νοέμβρη 
και  ημέρα  Τετάρτη  του  σωτηρίου  έτους  της  Μεγάλης  Σταυροφορίας, 
ξεκίνησε  Γολγοθάς  μακρύς  δύο  αιώνων  με  εκατόμβες  θυμάτων  και 
θανάτους  ενδόξους  και  ιερούς  για  χριστιανούς  και  μουσουλμάνους  και 
εμείς πολεμούσαμε κι από τις δυο πλευρές.



Κατά  το  έτος  1346,  μαζί   με  τους  Τατάρους,  βρεθήκαμε  να 
πολιορκούμε επί μήνες την πόλη Κάφα στη Μαύρη Θάλασσα, όμως δεν 
καταφέρναμε να την κυριεύσουμε. Εξαιτίας της βρωμιάς και της δυσωδίας 
έπεσε επιδημία πανούκλας στο στρατόπεδό μας. Στ’ αχαμνά των ανδρών 
παρουσιάζονταν σβολιασμένες φουσκάλες και έτρεχαν υγρά, ακολουθούσε 
ο πυρετός της σήψης και ο θάνατος. Βλέποντας οι στρατηγοί μας το στρατό 
να αποδεκατίζεται, διέταξαν να δένουμε τα πτώματα των συντρόφων μας 
στους  καταπέλτες  και  να  τα  εκσφενδονίζουμε  πίσω  από  τα  τείχη  της 
πόλης. Λόφοι από νεκρούς σχηματίστηκαν μέσα στην πόλη. Η δυσοσμία 
από τη σήψη των πτωμάτων είχε γίνει πια αφόρητη και σε πολλούς από 
τους  κατοίκους  άρχισαν  να  εμφανίζονται  τα  πρώτα  συμπτώματα  της 
πανούκλας.  Απελπισμένοι  οι  Καφιανοί  πετούσαν  τους  νεκρούς  στη 
θάλασσα, αλλ’ αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δηλητηριαστούν τα νερά. Οι 
πολιορκούμενοι δεν είχαν πλέον την δύναμη ν’ αμυνθούν και τράπηκαν σε 
φυγή εγκαταλείποντας  την πόλη τους στο έλεός μας.

Είμαστε μες τους πρώτους που πέρασαν τη μεγάλη πύλη όταν 
κυριεύτηκε η λαμπρή Βασιλεύουσα του Βυζαντίου. Χωρίς σκεπή ήταν τα 
σπίτια,  κόκκινοι  απ’  το  αίμα  οι  τοίχοι.  Σκουλήκια  σέρνονταν  στους 
δρόμους,  στις  πλατείες  και  στα  ντουβάρια  σκορπισμένα  μυαλά. 
Επευφημούσαμε τον Μωάμεθ τον Πορθητή που, μεγαλοπρεπής όσο ποτέ 
στη  μεγάλη  του  στολή,  καβάλα  στ’  άλογο  μπήκε  στην  Αγιά  Σοφιά 
πατώντας  πάνω  στα  κουφάρια  των  σκοτωμένων  χριστιανών  που  είχαν 
καταφύγει στο ναό για να γλιτώσουν το λεπίδι.

Στο Μεξικό παρουσιάστηκα σαν ο Λευκός Γενειοφόρος μαζί με 
τους  κονκισταδόρες.  Τσακιστήκαμε  σε  πορείες  πάνω  στα  βράχια,  στα 
οροπέδια  του  Γιουκατάν,  σε  εκτάρια  γης  σπαρμένα  με  θάμνους  και 
πελεκημένες  πέτρες  από  τα  πανάρχαια  βασίλεια  και  τις  αλλοτινές 
πολιτείες  των  Μάγια,  των  Τολτέκ,  των  Αζτέκων,  ξασπρισμένες 
νωπογραφίες  ξεθαμμένες  από  ανασκαφές,  σημάδια  αίματος  από 
ανθρωποθυσίες  και  από  το  φόνο  του  τελευταίου  σοφού  αυτοκράτορα 
Μοντεσούμα.

Στα 1870 παρουσιαστήκαμε σαν Γερμανοί στρατιώτες κι αντίκρυ 
μας  στα  χαρακώματα  είχαμε  Γάλλους  ουσάρους  και  γρεναδιέρους. 
Σύννεφα καπνού σκέπασαν το πεδίο της μάχης.  Σκοτώσαμε 17 χιλιάδες 
Γάλλους.  Η  νύχτα απλώθηκε  κι  από παντού ακούγονταν  τα  ουρλιαχτά 
αγωνίας  και  πόνου  των  πληγωμένων  και  των  ετοιμοθάνατων.  Σκιές 
λαβωμένων πολεμιστών μας εκλιπαρούσαν το Θάνατο που θα ’δινε τέλος 
στους πόνους τους, παντού κείτονταν φρικτά παραμορφωμένα πτώματα.



Την τελευταία βδομάδα του Μάη του 1871 καταμετρήσαμε στην 
κομμούνα  του  Παρισιού  τα  πτώματα  17  χιλιάδων  κομμουνάρων.  Εμείς 
ωστόσο,  οι  δυνάμεις  της  αντίδρασης  -όπως  μας  αποκάλεσαν-  δεν 
σταματήσαμε να σκοτώνουμε και να δολοφονούμε μέχρι τις 15 του Ιούνη. 

Στα 1821, βρεθήκαμε στο ασκέρι των Ελλήνων που μπήκε στην 
Τριπολιτσά,  πελεκούσαμε,  κόβαμε,  ξολοθρεύαμε,  από  Δευτέρα  μέχρι 
Σάββατο γύρω στις 32 χιλιάδες Τούρκους.  Τους μαζεύαμε σε κοπάδια και 
χωρίς να διαλέγουμε  ηλικίες και  φύλο τους πηγαίναμε στο πιο κοντινό 
βουνό κι  αφού πρώτα τους βασανίζαμε,  τους σφάζαμε  μέχρις  ενός και 
πετάγαμε τα πτώματα σ’ ένα φαράγγι και κει αφήσαμε χιλιάδες πτώματα 
άταφα.

Παραβρέθηκα σαν διερμηνέας στο Γούντεντ Νι, εκείνο το πρωινό 
της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου 1880, στις συζητήσεις του στρατηγού Φορσάιθ 
με τον αρχηγό των ινδιάνων Αραπάχο, Μπιγκ Φουτ. Στον καταυλισμό των 
Αραπάχο ο μάγος της φυλής περιτριγυρισμένος από τους πολεμιστές του 
ακολουθούσε  σκυφτός  τις  τελετουργικές  κινήσεις  του  χορού  του 
Φαντάσματος και πότε πότε πεταγόταν όρθιος και σκόρπιζε φούχτες χώμα 
στον  αέρα  φωνάζοντας  «Χα!  Χα!».  Ο  Αρχηγός  Μπιγκ  Φουτ  είπε:  «Εγώ 
έζησα  αρκετά,  και  δε  φοβάμαι  το  θάνατο,  χαλυβδώστε  την  καρδιά  σας 
εσείς οι νέοι, οι σφαίρες των λευκών μπορεί να είναι πολλές όμως και  το 
λιβάδι είναι πλατύ και θα διαλυθούν μπροστά μας, όπως διαλύεται τούτο 
το χώμα στον αέρα». Ο πρώτος πυροβολισμός έπεσε πάνω στο λόχο των 
στρατιωτών από ένα  νεαρό Ινδιάνο. Η σφαίρα βρήκε το λοχαγό μας στο 
μάτι και βγήκε από το πίσω μέρος του κρανίου του. Εμένα μια σφαίρα μου 
έκοψε τη μύτη που μόλις κρατιόταν από ένα κομμάτι δέρμα. Οι πολεμιστές 
Αραπάχο  δέχτηκαν  καταιγισμό  πυρών  και  υποχώρησαν  μαζί  με  τις 
γυναίκες και τα παιδιά τους στο φαράγγι του Γούντεντ Νι, που σε λίγο θα 
έφραζε από τα πτώματα. 

Στον  Α΄  Παγκόσμιο  πόλεμο  σκορπίσαμε  στο  μέτωπο  125.000 
τόνους  χημικά  δηλητήρια  και  αέρια.  Δύο  από  αυτά  ήταν  το  αέριο  του 
υπερίτη και τα δακρυγόνα. Εκεί, στα ειδυλλιακά ανεβοκατεβάσματα των 
λόφων, στις μαγευτικές εξοχές του μετώπου, στα οχυρά και στα ορύγματα 
του  Βερντέν,  μόνον αυτά τα  δυο  χημικά όπλα  ξαπόστειλαν  90  χιλιάδες 
Γάλλους, Άγγλους, Γερμανούς, κι έγιναν ένα με τη λάσπη.

Λίγο μετά την έναρξη του Β΄ Βαλκανικού πολέμου, τον Ιούνη του 
1913, στήσαμε τα βουλγάρικα πολυβόλα στις γέφυρες του Στρυμόνα και 
πολυβολούσαμε  ακατάπαυστα.  Τα  πτώματα  των  ανθρώπων  που 
επιχείρησαν να περάσουν στην αντίπερα όχθη επέπλεαν σωρηδόν στην 
επιφάνεια του νερού. Καθώς καλπάζαμε υποχωρώντας μετά την ήττα μας, 



σπέρναμε  συμφορά  και  όλεθρο  παντού.  Σφάζαμε,  αδιακρίτως  ηλικίας, 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά, σ’ όποιο σημείο τους συναντούσαμε. Οι δρόμοι 
και ο κάμπος  στρώθηκαν από ακρωτηριασμένα πτώματα. Κουρασμένοι 
από τις σφαγές και τις λεηλασίες βάλαμε φωτιά στα σπίτια του Δοξάτου, 
ολάκερες συνοικίες έγιναν παρανάλωμα.

Το  1936  στην  Ισπανία,  στο  μέτωπο  της  Κόρντομπα,  άνοιξα  το 
φωτογραφικό κλείστρο τη στιγμή που η σφαίρα καρφωνόταν στο στήθος 
του δημοκρατικού πολιτοφύλακα Φρεντερίκο Μπορέλλ Γκαρσία, 24χρονου 
εργάτη γεννημένου στο Αλκόι του Αλικάντε, το δεξί του χέρι τινάχτηκε, τα 
δάχτυλα άφησαν το όπλο να γλιστρήσει, το νεκροζώντανο σώμα κυμάτισε 
στη φορά της πτώσης του τείνοντας προς την αθανασία.

Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο πέρασα στις γραμμές των Ελλήνων, 
περιμέναμε πρώτα να μαζευτεί  αρκετό πυροβολικό και πολλοί όλμοι,  κι 
εκεί προς το τέλος Δεκεμβρίου του 1940, αποφασίστηκε η μεγάλη επίθεση 
του στρατού μας με δύο μεραρχίες. Την Πρώτη Λαρίσης και την Πέμπτη. 
Αυτή  η  δουλειά  έγινε  κάποια  ώρα  τη  νύχτα.  Και  αιφνιδιάσαμε  τους 
Μακαρονάδες  μέσα  στις  πολεμότρυπές  τους.  Θα  πιάσαμε  ίσα  με  25.000 
αιχμαλώτους,  συντάγματα  ολόκληρα  δηλαδή,  και  πάθανε  μεγάλη 
καταστροφή οι Ιταλοί. Γέμισαν τα βουνά πτώματα.

Στο Ηράκλειο, ο βομβαρδισμός των ελληνικών και των 
βρετανικών στόχων από τη Λουφτβάφε συνεχίζεται. Η πόλη φλέγεται και 
οι δρόμοι έχουν γεμίσει πτώματα. Αλλά και έξω από τα τείχη υπάρχουν 
άταφα πτώματα Γερμανών και Ελλήνων μαχητών. Κάποια από εκείνες τις 
μέρες ο γερμανικός στρατός αναπτύχθηκε στον κάμπο γύρω από τον 
ποταμό Καιρίτη, περνώντας ανάμεσα στα πτώματα των νεκρών 
συναδέλφων τους, τους επίλεκτους αλεξιπτωτιστές του Μπράουνσβάϊκ, τα 
τρυφερά παιδιά του Χίτλερ, που τώρα κρέμονταν από τα κατεστραμμένα 
αλεξίπτωτα σαν ξωτικά και σαν πολύχρωμα τεράστια πουλιά από τα 
δένδρα ή βρίσκονταν κουβαριασμένοι  πάνω στην εύγονη γη. Στα Χανιά, 
αυτό που αντικρίσαμε δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Παντού 
διαμελισμένα πτώματα. Άνθρωποι και λαμαρίνες είχαν γίνει ένα. Το 
μεγαλύτερο ανθρώπινο κομμάτι που υπήρχε στο χώρο δεν έφτανε τα τρία 
κιλά.

Στη  διάρκεια  του  Β΄  Παγκόσμιου  πολέμου  εμπλακήκαμε  σε 
άγριες  αεροναυμαχίες,  χτυπήσαμε συντονισμένα πολλές νηοπομπές του 
εχθρού,   από αέρος  με  αεροπορικές   επιθέσεις  και  με  τορπίλες  από  τα 
υποβρύχια,  και  τα  γερμανικά  πλοία  τυλίγονταν  μεμιάς  σε  θεόρατες 
φλόγες. Γιγάντιοι πίδακες νερού αναπηδούσαν, όταν κάποια οβίδα ξέφευγε 



από το στόχο της κι έπεφτε στη θάλασσα, ενώ πτώματα επέπλεαν παντού, 
άλλα με το πρόσωπο στραμμένο προς τον ουρανό, άλλα με το πρόσωπο 
βυθισμένο στο νερό.

Μια  μέρα  του  Δεκέμβρη  του  1944,  στο  κέντρο  της  Αθήνας, 
ακούστηκε  αιφνίδια  το  παράγγελμα "τραβηχτείτε  πίσω!"  Δόθηκε  με  μια 
στριγκιά στρατιωτική φωνή και  όλοι οι  αστυνομικοί υποχώρησαν κάπου 
είκοσι  μέτρα,  γονάτισαν κι  άρχισαν να μας πυροβολούν.  Τα πυρά ήταν 
πυκνά. Διακόσιοι αστυνομικοί πυροβολούσαν ταυτόχρονα, οι περισσότεροι 
με αυτόματα. Ένα αγόρι, ως δεκαπέντε χρονών, έπεσε ακριβώς μπροστά 
μας μέσα σε μια κόκκινη λίμνη. Λίγο πιο κάτω ένα εικοσάχρονο κορίτσι 
γεμάτο αίματα. Όταν η Πανεπιστημίου άδειασε, μπορέσαμε να δούμε τους 
νεκρούς  και  τους  πληγωμένους.  Πτώματα  ήταν  σκόρπια  παντού  και  σ' 
άλλα σημεία λίμνες από αίμα, που άφησαν μερικοί λαβωμένοι...

Φλεβάρη του 1945 ξεκίνησαν κατά κύματα οι βομβαρδισμοί της 
Δρέσδης, η διαταγή της ΡΑΦ ήταν ρητή: «η Δρέσδη πρέπει να ισοπεδωθεί». 
Το θέαμα ψηλά από το αεροπλάνο είχε την ομορφιά δαντικής διήγησης, 
μια πύρινη πόλη που φλεγόταν ολόκληρη μαζί με τους κατοίκους της. 

Το  καλοκαίρι,  στις  6  Αυγούστου,  η  Χιροσίμα  μας  πρόσφερε 
εικόνες  αποκαλυπτικές,  έλιωσαν  πάνω  από  200  χιλιάδες  άνθρωποι  και 
κτίρια  στην  πόλη από την  πρώτη έκρηξη ατομικής  βόμβας.  Τρεις  μέρες 
μετά,  που  χτυπήσαμε  στο  Ναγκασάκι,  οι  εικόνες  ήταν  λιγότερης 
καταστρεπτικής ομορφιάς.

 Την  1η του  Φλεβάρη  του  1968  πάτησα  το  κουμπί  της 
φωτογραφικής  μου  μηχανής  ένα  κλάσμα  του  δευτερολέπτου  πριν  ο 
διοικητής της Αστυνομίας της Σαϊγκόν Νγκουγιέν Νγκοκ Λόαν πατήσει τη 
σκανδάλη  του  πιστολιού  του  και  πυροβολήσει  στο  κεφάλι  τον  δεμένο 
πισθάγκωνα  αιχμάλωτο Βιετκόγκ στη  μέση του δρόμου,  μέρα μεσημέρι. 
Απαθανάτισα  τον  τελικό  μορφασμό  στο  πρόσωπο  του  αχθοφόρου,  τη 
στιγμή ακριβώς που η σφαίρα διαπερνούσε το μυαλό και τις σκέψεις του 
κούλη  της  ρίκσα.  Με  μεγεθυντικό  φακό  φαίνεται  στη  φωτογραφία  η 
σφαίρα που βγαίνει από την άλλη πλευρά του κρανίου και πίσω ο έρημος 
δρόμος.

Η εικόνα της καταστροφής παντού, καμένα και ακρωτηριασμένα 
πτώματα  ενήλικων  Σέρβων  και  μικρών  παιδιών.  Η  γλυκιά  οσμή  της 
σηπόμενης σάρκας βρίσκεται παντού, απόδειξη ότι πρόκειται για ομαδικό 
ανθρώπινο τάφο. Οι άνθρωποι που κρύβονταν στα υπόγεια την ώρα των 
βομβαρδισμών μας εξήγησαν ότι εκατοντάδες πτώματα βρίσκονται κάτω 
από τη σκόνη. 



Στο Κοσσυφοπέδιο  μύριζε  παντού καμένο κρέας.  Aνθρώπων ή 
ζώων. Στον κάμπο μέσα από τα σπαρτά  προβάλλουν τα υπολείμματα ενός 
χεριού εδώ, ενός ποδιού εκεί. Ένα σμήνος από μύγες πάνω από ένα κάρο 
που κουβαλάει κουφάρια. Καμένα σπίτια και άταφοι νεκροί Aλβανοί.

Στο Γκόμο του Ζαΐρ, μια λίμνη μεγάλη σαν θάλασσα, μολυσμένη 
από  πτώματα  ανθρώπων,  το  νερό  είναι  κόκκινο  και  φαρμάκι,  όταν  το 
πίνουμε.

Στη Νέα Υόρκη, ένας σωρός από λιωμένο ατσάλι, σίδερα, τζάμια, 
τσιμέντα,  με  110  υποθετικούς  ορόφους  και  410  μέτρα  ύψος,  στάχτες, 
αποκαΐδια  και πτώματα σωρός.

Όταν  μπήκαμε  στη  Τζενίν  με  τη  συνοδεία  Ισραηλινών 
στρατιωτών, τα μόνα ζωντανά που είχαν απομείνει ήταν τα περιστέρια και 
οι κότες, κάποιοι όμως είπαν ότι είδαν ανθρώπους να κρύβονται μέσα σε 
σκοτεινά και άδεια πηγάδια.  Η μυρωδιά από τα πτώματα που σήπονται 
θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια των σπιτιών έκαναν αποπνικτική την 
ατμόσφαιρα. Η ίδια εικόνα και στο Ναό της Γεννήσεως, στη Βηθλεέμ. Τα 
πτώματα  δύο  αστυνομικών  κείτονταν  στο  προαύλιο  του  ναού,  στο 
εσωτερικό οι τραυματίες αβοήθητοι, καθώς η πολιορκία συνεχιζόταν, ενώ 
οι Ισραηλινοί στρατιώτες χρησιμοποι- ώντας μεγάφωνα βομβάρδιζαν τους 
πολιορκημένους  με  ήχους  ελικοπτέρων  που  πλησιάζουν,  τανκς  και 
γαβγίσματα σκυλιών. 

…till we meet again…



ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΟΣ

Πολιορκούμαι από ερωτηματικά. Ποιος είμαι και πού οδεύω; Ποια είναι η 
καταγωγή μου; Ποιο ήταν το σόι, η φάρα, η φατρία και όλοι οι ημέτεροι που 
επηρέασαν το γενετικό μου κώδικα; Σε ποιο μυστήριο ανακάτωμα οφείλω 
τα γονίδια και τα χρωμοσώματα με όλες τις κληρονομούμενες γενετικές 
κατάρες που με ακολουθούν; Ποια είναι τα κληρονομικά χαρακτηριστικά 
μου και σε ποιους έχω μοιάσει; Από ποιους προσέλαβα τα ιδιαίτερα χούγια, 
τα  κουσούρια,  τα  ελαττώματά  μου;  Σε  ποιους,  άραγε,  χρωστώ  την 
εσωτερική  καλλιέργεια  και  τα  ευγενή  προτερήματά  μου  και  σε  ποιον 
αποκτηνωμένο  βάρβαρο,  τον  υπέρμετρο  εγωισμό  και  την  παροιμιώδη 
αγαρμποσύνη μου; 

Πάντα  με  συνάρπαζαν  οι  έρευνες  αρχαιοδιφών,  επωνυμολόγων  και 
ιστοριοδιφών  στην  ανθρώπινη  γενεαλογία.  Με  γοητεύει  ο  τρόπος  που 
βουτάνε  μέσα  στα  σκοτάδια  του  παρελθόντος  και  ανακαλύπτουν  πώς 
απέκτησε  ο  τάδε   το  όνομά  του,  το  πώς  σκαλίζουν  ενδελεχώς  στη 
μητρωνυμία,  πώς  ξεθάβουν  τις  οικογενειακές  ρίζες  του  πατρώνυμου  κι 
ανακαλύπτουν  το  γενάρχη  της  οικογένειας.  Αυτόν,  τον  πρώτο,  που 
εξακόντισε την ανεκτίμητη σπορά του για να ξεμυτίσουν όλοι οι υπόλοιποι. 
Άφησα το θαύμα μου όταν έμαθα για  το  Δημήτριο Ροδοκανάκη και  τις 
μακροχρόνιες έρευνές του, τις επινοήσεις και τις ιστορικές παραχαράξεις 
του,  προκειμένου  να  αποκτήσει  τον  τίτλο  του  πρίγκηπος  και  του 
κληρονόμου του βυζαντινού θρόνου και όταν, αργότερα, στο γύρισμα του 
19ου αιώνα,   αναγκάστηκε  να  απαντήσει  στον  ελληνιστή  Λεγκράντ  που 
αποκάλυψε  την  απάτη  του,  εξέδωσε  στην  Ερμούπολη  ένα  επιβλητικό 
βιβλίο γενεαλογίας, βάρους 6 κιλών με τον τίτλο: «ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΑΙ-ΧΙΟΣ», 
με  εγχάρακτες  χρυσοτυπίες  και  αποκλειστικές  γκραβούρες  όλου  του 
ευγενούς σογιού του, (μολοντούτο οι Ερμουπολίτες δεν του αναγνώρισαν 
ποτέ την ευγενή καταγωγή).



Οι άνθρωποι  στους μικρούς τόπους είναι λίγο πολύ κοντινοί  ή μακρινοί 
συγγενείς  μεταξύ  τους  κι  έχουν  συχνά  το  ίδιο  επώνυμο.  Για  να  τους 
ξεχωρίζουν,  αποκτούν  ψευδώνυμο,  παρατσούκλι,  παρανόμι.  Το 
προσωπωνύμιο μπορεί να προέρχεται από κάποιο χάρισμα ή ένα κουσούρι, 
ή να είναι αναγραμματισμός του πραγματικού ονόματος, συντομογραφία, 
ίσως  τα  αρχικά,  ένα παρωνύμιο,  ή  να  έχει  τοπωνυμική  προέλευση.  Στο 
τοπίο  της  ελληνικής  λογοτεχνίας  αναφέρονται  χαρακτηριστικά 
ψευδώνυμα,  όπως:  “ΠΕΤΡΟΣ  ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ”  (Ν.  Καζαντζάκης), 
“ΑΡΑΧΝΗ”  (Γ.  Δροσίνης),  “Ε.”  (Ευστρ.  Ευστρατιάδης),  “ΔΗΜΟΣ 
ΤΑΝΑΛΙΑΣ (Κ. Βάρναλης), “ΕΛΛΗΝ (Βλ. Γαβριηλίδης), “Β. ΚΟΡΘΙΑΝΟΣ” 
(Β.  Ρώτας),  “Κ.  ΟΘΡΙΝΟΣ”  (Μ.  Στασινόπουλος),  “ΑΓΡΙΝΙΩΤΗΣ”  (Εμ. 
Ροΐδης),  “Κ.  ΟΥΡΑΝΗΣ”  (Κ.  Νέαρχος),  “ΠΟΝΤΙΚΙ”  (Γ.  Σουρής), 
“ΡΑΜΠΑΓΑΣ”  (Κλ.  Τριανταφύλλου).  Πολλά  επώνυμα  προέρχονται  από 
σκωπτικά  και  ειρωνικά  παρατσούκλια.  Αναφέρω  μερικά  ενδεικτικά 
παρατσούκλια της Σύρου, στην οποία διαβιώ: Η Ασπέθαινα, ο Χόλιγουντ, η 
κυρά Αγγλία,  η Γροθιά,  ο Αντάρτης,  η Σκατέντζαινα.  Το προσωπωνύμιο 
χωρίς  άλλο επηρεάζει.  Το  επώνυμο,  το  επίθετο,  το  οικογενειακό όνομα, 
όπως συνηθίζεται να λέγεται, παίζει σίγουρα κάποιο ρόλο στη διαμόρφωση 
του ψυχισμού τού φέροντος και της χαρακτηρολογικής του ταυτότητας. Δεν 
μπορεί,  για  παράδειγμα,  να  ονομάζεσαι ΤΣΙΓΚΟΎΝΗΣ,  ΚΑΡΜΊΡΗΣ, ή 
ΤΡΆΚΑΣ και να μην έχεις σημαδευτεί ανεπανόρθωτα από την ιδιότητα που 
προσιδιάζει  στο  επώνυμο.  Δεν  μπορεί  να  λέγεσαι  ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ,  να 
δηλώνεις  λογοτέχνης  και  να  περιμένεις  από  τους  άλλους  να  σε 
εμπιστευτούν.
Το  σκάλισμα  των  ριζών  και  η  αναδίφηση  σε  ξεχασμένες  ιστορίες 
παραμένουν μυστήρια βαθύτατα γοητευτικά που τρέφονται από το ημίφως 
του παρελθόντος. 
Και είναι προφανές ότι θα ήθελα πολύ για πρόγονό μου ένα μικρό Μέγα 
Αλέξανδρο ή ανθρώπους προικισμένους με εξαίρετα ταλέντα, ιδιοφυείς και 
μεγαλοπιασμένους,  πανεπιστήμονες  που  ξεχώρισαν  στην  Ιστορία.  Ίσως 
κάποιος μάλιστα της οικογενείας μου  να ανακάλυψε τη φιλοσοφική λίθο ή 
να  εφεύρε  το  υγρόν  πυρ  ή  το  ελιξίριο  για  τις  μαλαφράντζες,  τη  διπλή 
κλανιόλα ή το παιδικό καρεκλάκι με το γιογιό. 
Αλλά, φευ, οι πρόγονοί μου μάλλον πρέπει να αναζητηθούν στα πλήθη 
των  ανώνυμων  δουλοπάροικων,  των  γλοιωδών  υποτακτικών  και  ποιος 
ξέρει σε ποια άλλα ασήμαντα ανθρωπάρια και παρακατιανούς ζήτουλες. 
Στα στίφη των καρμιριασμένων πειναλέων που διέτρεχαν τις  ελληνικές 
χώρες  και  που  τώρα  ελλοχεύουν  άγνωστοι  μεταξύ  αγνώστων, 
παραχωμένοι  στα  μαύρα  σκοτάδια  και  στις  βαθύτερες  πτυχώσεις  της 
Ιστορίας, για να αρπαχτούνε και να κολλήσουνε πάνω μου σαν βδελυρές 
προγονικές  βδέλλες  και  να  ρουφήξουνε  λίγη  από  τη  δική  μου  λάμψη. 
Ανάμεσα  στους  προγόνους  μου  υποθέτω  ότι  συγκαταλέγονταν  και 
στιγματισμένοι:  Κάιν,  Ιούδες,  Εφιάλτες,  τουρκοπροσκυνημένοι, 



κουκουλοφόροι, μαυραγορίτες. Η πιθανότητα να είμαι απόγονος κάποιων 
γαλαζοαίματων  ευγενών,  ή  μεγάλων  ταξιδευτών,  ή  φημισμένων 
κουρσάρων, ή διασήμων καρδιοκατακτητών, δείχνουν ελάχιστες. 
Αν πάλι από κάποια πλευρά ακουστεί κάτι για τους πιθήκους προγόνους 
μου,  θα χρησιμοποιήσω την απάντηση του Τόμας Χένρι  Χάξλι:  «Αν μου 
τεθεί το ερώτημα αν θα προτιμούσα ως παππού έναν αξιοθρήνητο πίθηκο 
ή έναν άνθρωπο ιδιαίτερα προικισμένο από τη φύση και κάτοχο σπουδαίων 
μέσων επιρροής, ο οποίος, παρ’ όλ’ αυτά, χρησιμοποιεί αυτά τα χαρίσματα 
και  αυτή  την  επιρροή  με  μόνο  σκοπό  τη  γελοιοποίηση  σε  μια  σοβαρή 
επιστημονική συζήτηση, δηλώνω χωρίς δισταγμό την προτίμησή μου στον 
πίθηκο».
Αγωνιώντας,  λοιπόν,  για  την καταγωγή μου,  ερεύνησα παντού,  ρώτησα 
γνωστούς,  ρώτησα συγγενείς,  ρώτησα γέροντες.  Με είχε  πιάσει αληθινή 
μανία  να  μάθω.  Από  κάποια  πηγή  μού  ειπώθηκε  ότι  στη  νότια  Άνδρο 
υπάρχει ένας οικισμός που ονομάζεται «τα Ρομπέικα» κι εκεί  διαμένουν 
μαζεμένοι  αρκετοί  Ρόμποι.  Με  προειδοποίησαν  όμως  ότι  είναι 
αγριάνθρωποι.  «Αν βρεθείς  εκεί  και  πεις  καλημέρα,  σου ρίχνουν γροθιά 
στα  μούτρα,  κι  αν  κάτσεις  σε  γλέντι,  μετά  από  λίγο  τσακώνονται  και 
πέφτει άγριο ξύλο». Προτίμησα να μην πάω, πώς θα μπορούσα άλλωστε 
να  δικαιολογήσω  την  εκφυλισμένη  εκφορά;  Το  Ρόμβος,  αντί  Ρόμπος; 
Προτίμησα να ψάξω σε ογκώδεις εγκυκλοπαίδειες και πολύτομα λεξικά. 
Ερεύνησα  σκονισμένα  μητρώα  Δήμων,  συμβουλεύτηκα  τηλεφωνικούς 
καταλόγους  όλης  της  χώρας.  Πήρα  τηλέφωνα.  Ανακάλυψα  μακρινούς 
συγγενείς  στην  Κεφαλλονιά  με  κατάληξη  ονόματος  -άτος, 
Πελοποννήσιους με κατάληξη -πουλος, Λάκωνες Μανιάτες με ονοματική 
κατάληξη  -άκος  και  Μεσσήνιους  σε  -έας,  συγγενείς  από  την  Κρήτη  σε 
-άκης, Μυτιληνιούς με την κατάληξη -έλης, Μακεδόνες που το όνομά μας 
τελειώνει σε -ούδης,  Πόντιους με μεγάλη ποικιλία καταλήξεων σε -ίτης, 
-ίδης,  -άδης,  άλλους  προερχόμενους  από  τη  Μικρά  Ασία  σε  -όγλου,  και 
Ρόμβους  και  Ρόμπους  της  διασποράς  σε  -ου  και  -ωφ…   Μίλησα  με 
Καλαμπάκα,  Τρίκαλα,  Λάρισα,  Κυκλαδονήσια  κι  αλλαχού.  Έψαξα  σε 
εικονοστάσια,  στο πίσω μέρος  ξεχασμένων εικόνων,  όπου τα παλιότερα 
χρόνια  σημείωναν  την  ώρα  και  τη  μέρα  γέννησης  και  τα  ονόματα  των 
παιδιών.  Περιδιάβηκα  νεκροταφεία,  μελέτησα  ταφόπλακες.  Έψαξα  στα 
παλιά  κατάστιχα  των  εβδομαδιαίων  υγειονομικών  επιθεωρήσεων  των 
δημοσίων γυναικών, που γίνονταν από το Υπουργείο Υγείας. Κοίταξα στο 
διαδίκτυο  τις  εγγραφές  των  νεκροταφείων  των  ΗΠΑ,  του  Μεξικού,  της 
Γερμανίας,  της  Γαλλίας,  της  Βρετανίας.  Έψαξα  στις  καταστάσεις  των 
υπερωκεανίων «Κουήν  Μαίρη»  και  «Κουήν Ελίζαμπεθ»,   στις  υπηρεσίες 
μεταναστών  Αυστραλίας  και  στις  εγγραφές  του  Λοιμοκαθαρτηρίου  στη 
νήσο Έλλις της Νέας Υόρκης. Και ιδού τι απεκόμισα: 
Ο  ρόμβος  είναι  λέξη  πελασγική.  Ρόμβος  ονομάζεται  κάθε  κυκλοτερές 
περιστρεφόμενο σώμα. Ρόμβος είναι ένας μικρός τροχός περιστρεφόμενος 



με  τη  βοήθεια  λεπτού  σχοινιού,  καμωμένος  από  ξύλο  ή  από  πολύτιμο 
μέταλλο ή κάποιο άλλο υλικό, που κρεμασμένος από μια κλωστή με την 
περιστροφή του δημιουργεί  βόμβο και  αποτελεί  τελετουργικό  όργανο σε 
μυστήρια  και  σε  μαγικές  τελετές.  Επίσης  ρομβοειδές  λέγεται  το  τμήμα 
ξύλου το οποίο προσαρμόζεται σε χειρολαβή από τη μία επιμήκη γωνία, 
ώστε,  όταν περιστρέφεται  με ταχύτητα,  να αναδίδει  ήχο που μοιάζει  με 
μυκηθμό.  Ρομβοειδές  λέγεται  όμως  και  κάθε  μη  ορθογώνιο 
παραλληλόγραμμο που δεν είναι ρόμβος. Ρόμβος είναι ένα μικρό τύμπανο 
που χρησιμοποιείτο στη λατρεία της Ρέας και  του Διονύσου.  Το παιδικό 
παιχνίδι  ρόμβος (σβούρα) ήταν στην αρχαιότητα πολύ δημοφιλές και το 
έπαιζαν εξίσου αγόρια και κορίτσια, όπως βλέπουμε σε παραστάσεις. 
Στη δυτική πλευρά των Ακαρνανικών βουνών, σε εξαιρετικά δυσπρόσιτη 
περιοχή,  βρίσκεται  το  μοναστήρι  της  Ρόμβης  ή  Ρόμβου,  που  είναι 
αφιερωμένο στο Γενέσιο της Θεοτόκου. Το μοναστήρι είναι φημισμένο στην 
περιοχή  για  τον  πλούτο  του  και  για  το  ρόλο  που  διαδραμάτισε  στην 
Ελληνική  Επανάσταση  του  1821.  Υπήρξε  καταφύγιο  Ελλήνων 
επαναστατών και τόπος νοσηλείας τραυματιών. 
Ανεμόρρομβος  και  ημιρόμβιο  ονομάζεται  καθεμιά  από  τις  τριανταδύο 
διαιρέσεις  του  ανεμολογίου  της  πυξίδας.  “Ρόμβος  ιερός”  και  “ρόμβος 
οσφυϊκός” είναι τα δυο αβαθή οσφυϊκά εντυπώματα στο δέρμα της ράχης. 
Ρόμβος σημαίνει  ιατρικός  επίδεσμος  στον  Ιπποκράτη.  Στην  αρχαιότητα 
σημαίνει επίσης μαγικό κατάδεσμο. Στο δεύτερο από αριστερά κίονα του 
Παρθενώνα χαράχτηκε το μεσαίωνα η ακόλουθη επιγραφή: ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΙΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ  ΚΑΙΛΕΥCΟΝ ΤΟΝ  ΓΑΜΩΝΤΑ ΤΗΝ  ΝΥΜΦΗΝ ΜΟΥ 
ΚΗΛΗΤΗΝ  ΓΕΝΕΣΘΑΙ  Κ(αι)  ΕΜΕ  (Ι)ΑΤΡΟΝ  ΙΝΑ  ΕΧΩ  Κ(αι)ΡΟΝ  ΠΩΣ 
ΚΟΨΩ ΤΟΝ ΡΟΜΒΟΝ ΑΥΤΟΥ. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι,  εδώ, ρόμβος 
σημαίνει  το ανδρικό μόριο. Η ίδια λέξη χρησιμοποιείτο για να περιγράψει 
την  κίνηση  των  πλανητών.  Ρομβία  ονομαζόταν  και  η  λατέρνα.  Ρόμβος 
λέγεται κάθε μη ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που έχει και τις τέσσερις 
πλευρές  του  ίσες.  Ρομβοειδής  είναι  αυτός  που  ομοιάζει  με  ρόμβο  και 
ρομβωτός  αυτός  που  είναι  χωρισμένος  σε  ρόμβους,  ο  μπακλαβαδωτός. 
Υπάρχει βιομηχανία επίπλων που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία 
ΡΟΜΒΟΣ  και  παράγει  αποκλειστικά  πρωτότυπο  σχέδιο  καρέκλας  με  το 
κατοχυρωμένο  όνομα  Ρόμβος.  Υπάρχει  μαγαζί  επίπλων  ΡΟΜΒΟΣ  στην 
Ερμούπολη. Υπάρχει ο εκδοτικός οίκος ΡΟΜΒΟΣ και πολλά βιβλιοπωλεία 
με την ονομασία ΡΟΜΒΟΣ: στην Κυψέλη, στο Κολωνάκι, στο Αγρίνιο, στην 
Κρήτη και αλλαχού. Υπάρχει αλυσίδα φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 
ΡΟΜΒΟΣ, βιομηχανία κρυστάλλων, αντιπροσωπεία κλιματιστικών, καθώς 
και  η  ξυλόσομπα  ΡΟΜΒΟΣ.  Καφετέριες,  παιχνιδάδικα,  ξενοδοχεία, 
ξυλουργοί, έμποροι καυσίμων, δεκάδες Ανώνυμες, Περιορισμένης Ευθύνης, 
Ομόρρυθμες, Χρηματιστηριακές -  Επενδυτικές και άλλου τύπου εταιρείες 
με  την  επωνυμία  ΡΟΜΒΟΣ.  Αλλά  υπάρχει  και  χαρταετός  με  το  όνομα 
“Ρόμβος”,   έχει  πλάτος  1,50  μ.  και  ύψος  1,50  μ.,  είναι  παραδοσιακός 



χαρταετός, με σταθερό πέταγμα, κατάλληλος για κάθε ηλικία από 4 ετών 
και άνω. Προσφέρει, εκτός από διασκέδαση, άνετη αποθήκευση και εύκολη 
μεταφορά,  αφού  μαζεύεται  μέσα  σε  μακρόστενη  σακούλα, 
συναρμολογείται  γρήγορα  και  απογειώνεται  κόντρα  στον  αέρα  χωρίς 
βοηθό.  Με  την  προσθήκη  ουράς   και  χαμηλώνοντας  προς  τα  κάτω  τη 
θηλειά που δένει σε καλούμπα, έχει τη δυνατότητα για πτήση με άνεμο 
από 3 έως 6 Μποφόρ.  
Ο  Έβρος  είναι  ο  μεγαλύτερος  ποταμός  στα  Βαλκάνια  με  μήκος  490 
χιλιόμετρα. Η αρχαία ονομασία του ποταμού ήταν Ρόμβος.  Η μυθολογία 
λέει ότι ο βασιλιάς της Θράκης Κάσσανδρος και η γυναίκα του Κροτωνίκη 
απόκτησαν ένα παιδί που το ονόμασαν Έβρο. Χώρισε όμως ο Κάσσανδρος 
από τη γυναίκα του και παντρεύτηκε τη Δαμασίππη, η οποία ήταν κακιά 
μητριά. Αυτή διέβαλε τον Έβρο στον άντρα της και εκείνος θέλησε να τον 
σκοτώσει.  Ο  Έβρος,  τότε,  ρίχτηκε  στον  ποταμό  Ρόμβο  και  από  τότε  το 
ποτάμι μετονομάστηκε σε Έβρο.
Ρόμβος  ονομάζεται  και  το  ψάρι  καλκάνι.  Το  σαλαχοειδές  αυτό  ψάρι 
ονομάζεται στα λατινικά  Rhombus  scophthalmus, στα γαλλικά Roumbou, 
στα  ιταλικά  Rombo  de  rena  και  Rombo  di  liscia  ή  Rombo  liscio  και  στα 
ρωσικά Romb.
Στο Αιγαίο πέλαγος και σε γεωγραφικό πλάτος 39ο  32′ 27″ και γεωγραφικό 
μήκος 25ο 3′ 44″ πλέει η νήσος Ρόμπος. Έχει έκταση μόλις 400 μέτρων και 
μήκος  ακτής  914  μέτρα,  ενώ διοικητικά  υπάγεται  στον   Άγιο  Ευστράτιο 
Λήμνου. Γι’ αυτή τη νησίδα σώζεται το παρακάτω περιστατικό. Ένα καράβι 
που  ταξίδευε  λίγα  χρόνια  πριν,  με  φουρτούνα,  μεταφέροντας  ξυλεία, 
εξόκειλε στη νησίδα με εντολή της πλοιοκτήτριας εταιρείας, για να πάρει 
την  αποζημίωση  λόγω  της  παλαιότητας  του  καραβιού.  Το  πλήρωμα 
εγκατέλειψε το πλοίο και σήμερα σώζονται ακόμη τα συντρίμμια του. Η 
θαλάσσια περιοχή γύρω από τη νησίδα θεωρείται ο καλύτερος ψαρότοπος 
της περιοχής.
“Ο Μοσχοφόρος” είναι ένα αρχαϊκό άγαλμα ανδρός με γένια και ένθετα 
μάτια που κρατά στους ώμους του ένα μοσχαράκι και θεωρείται από τα 
σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου της Ακρόπολης. Σύμφωνα με την 
επιγραφή της βάσης το ανέθεσε ο Ρόμβος το 570 π.Χ.
Ρόμπη,  Ρόμπα,  Ρούμπα είναι  παραφθορές του επωνύμου της αθηναϊκής 
αρχοντικής οικογένειας Ρόμβη, η οποία είχε οικογενειακό ναό στην εποχή 
της Τουρκοκρατίας, την Παναγία του Ρόμπη, που σώζεται στις σημερινές 
οδούς Ευαγγελιστρίας και Ρόμβης. 
Αντιγράφω  από  τα  αρχεία  του  Δημοτικού  Νοσοκομείου  Ερμούπολης. 
Επώνυμο:  Ρόμβου.  Όνομα:  Αγγελική.  Ετών:  23.  Επάγγελμα:  πόρνη. 
Οικογενειακή  κατάσταση:  άγαμος.  Τόπος  γεννήσεως:  Άνδρος.  Τόπος 
διαμονής:  Σύρος.  Ασθένεια:  Βλεννόρροια  και  γαστρικός  πυρετός. 
Ημερομηνία εισαγωγής και παραμονής στο δημοτικό νοσοκομείο: 1/ 9 – 26/ 
10/ 1875. 



Φίλοι  με  πληροφόρησαν  για  την  ύπαρξη  γνωστότατου  ζαχαροπλάστη 
Ρόμβου στη Λάρισα, με ειδικότητα στα μιλφέιγ. Στις εφημερίδες διάβασα 
για  τον  οδοντίατρο  Ρόμπο,  που  σφάχτηκε  από  έναν  εραστή  της  μιας 
νύχτας.
Βεβαίως  όλοι  γνωρίζουμε  το  θρυλικό  Εγγλέζο  ήρωα,  τον  επικηρυγμένο 
επαναστάτη του 14ου αιώνα Ρομπέν των Δασών, που υποθέτω πως κάποια 
μακρινή σχέση θα έχει με τη μεγάλη των Ρόμβων ή Ρόμπων οικογένεια, 
όπως και ο επικηρυγμένος στα χάιλαντς της Σκοτίας λαϊκός ήρωας Ρομπ 
Ρόι. Και νιώθοντας βαθύτατη ντροπή, θα αναφερθώ  εν συντομία στα δύο 
μανιχαϊστικά χολιγουντιανά αποβράσματα που υπηρετούν με το αζημίωτο 
το «καλό»: Το σαλεμένο τεχνογίγα ρομποτάνθρωπο Robocop και το γνωστό 
μέλος της ΚΔΟΑ (Κτηνώδης Δύναμη, Ογκώδης Άγνοια) Rambo.
Στο  μεσαιωνικό  νεκροταφείο  της  Μονεμβασίας  ανακάλυψα  μια 
ταφόπλακα που έφερε χαραγμένο: Θ. Ρόμβος 1453–1518.
Είναι γνωστός ο Φλαμανδός ζωγράφος της εποχής του μπαρόκ, Théodore 
Rombouts, 1579 – 1637. Το σπουδαίο έργο του The backgammon players, του 
1634, εκτίθεται στο North Carolina Museum of Art. Rombouts ονομάζεται και 
ο  γνωστός  καφές  φίλτρου.  Στις  ΗΠΑ  ανακάλυψα  την  Αμερικανίδα 
αρχαιολόγο  Theodora  Rombos  που  έχει  εκδώσει  και  βιβλίο  με  τίτλο:  "Η 
εικονογράφηση των αγγείων της ύστερης αττικής γεωμετρικής περιόδου", 
με σκληρό εξώφυλλο και περιεχόμενο 650 σελίδων. Το βιβλίο κυκλοφόρησε 
τον  Απρίλιο  του  1988  και  η  τιμή  του  είναι  78  δολάρια.  Στην  εφημερίδα 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ  διάβασα  ότι  ο  πρόξενος  της  Αλβανίας  στην  Ελλάδα 
ονομάζεται  Κάστριοτ  Ρόμπο.  Στην Αμερική  εντόπισα τον  τενίστα  Harry 
Romvos,  χιλιοστό  τετρακοσιοστό  πεντηκοστό  όγδοο  στην  παγκόσμια 
κατάταξη, ενώ ανακάλυψα και μία εξαντλημένη μαραθωνοδρόμο ονόματι 
Judy  Romvos,  που  συμμετέχει  σε  δεκάδες  μαραθώνιους  καταφέρνοντας 
όμως καλούς χρόνους. 
Μετά  από  μια  μεγάλη  διαδρομή  σε  αδιέξοδα  μονοπάτια  αναζητήσεων 
κατέληξα στην απλή διαπίστωση ότι  είμαι  ένας  ακόμη ρόμβος  μέσα σε 
άλλους  ρόμβους.  Ένας  ρόμβος  που  ρέμβεται  άσκοπα.  Ένα  τίποτα.  Μια 
νεροτάραξη που, απερχόμενη, δημιουργεί λίγους κύκλους. Ένα μικρό αχ. 
Μια στιγμιαία αναλαμπή στην καλοκαιρινή νύχτα, ένα πεφταστέρι ή το 
μακρινό ντιντίνισμα στις αρματωσιές του καϊκιού,  ο πιο  ασήμαντος των 
ήχων, το ολιγότερο των γεύσεων, το ελάχιστο των ηδονών, το μικρότερο 
μέρος των συζητήσεων, το μηδαμινό των περιπάτων, η ελαφριά μοναξιά 
στην ντάλα του καλοκαιριού. Δεν έχω πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, και 
έξω από τους λιγοστούς συνοδοιπόρους, ανθρώπους και ζώα, δεν έχω άλλο 
δέσιμο. Είμαι ένας ταπεινός πολίτης του Μεγάλου Κόσμου, και δεν κατέχω 
μέρος να βολευτώ πέρα από ένα κιβούρι που με προσμένει, και το λιγοστό 
ξιδιασμένο  κρασί  που  κάποτε  θα  ξεπλύνει  τα  κοκαλάκια  μου  από  τις 
σαπισμένες, πια, σάρκες. Και, όπως τραγουδούσαμε εκείνα τα χρόνια με 
μια παιδική σκληρότητα: «Αιωνία μου η μνήμη κόκαλο να μη μου μείνει…».



***Το βιβλίο ΚΡΥΦΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ήταν τα διόδια στον φίλο Βαγγέλη Μανιάτη 
που βάδισε τον ύστατο δρόμο. “OMNIA MUNDI FUMUS ET UMBRA”.
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