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Ο Φώτης ΔούσοςΦώτης ΔούσοςΦώτης ΔούσοςΦώτης Δούσος γεννήθηκε στις Σέρρες το 

1980. Σπούδασε θεατρολογία στο Τμήμα 

Θεάτρου, Σχολή Καλών Τεχνών στο Α.Π.Θ. 

Την περίοδο 2005-2008 εργάστηκε ως 

θεατροπαιδαγωγός σε σχολεία Α/θμιας 

Εκπαίδευσης. 

Είναι από τα ιδρυτικά μέλη του 

συγκροτήματος «Δάρνακες» με τους οποίους 

έχει ηχογραφήσει δύο δίσκους (Virgo, 2005, 

AnoKato Records, Libra – Το Προξενιό της 

Αντιγόνης, 2010, Παρουσία Records) και έχει 

κάνει πολλές συναυλίες σε Ελλάδα και 

εξωτερικό.  

Το 2009 ίδρυσε μαζί με τον Αλέξη Ράπτη και 

τη Φένια Μάγιου τη θεατρική ομάδα Hippo 

που δραστηριοποιείται στον χώρο του 

παιδικού θεάτρου και του εκπαιδευτικού 

δράματος. 
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ΊχνηΊχνηΊχνηΊχνη    
 

 Ακολούθησα τα ίχνη του δασκάλου μου. Περπάτησα σε 

δασώδεις εκτάσεις και σε έρημα τοπία. Μέχρι που χάθηκε κάθε 

ίχνος. Ξέχασα ποιος είναι ο δάσκαλός μου, τι με δίδασκε, για 

ποιον λόγο υπέβαλα τον εαυτό μου σε αυτή τη μαθητεία. 

 Ξέρω, όμως, ότι και ο δάσκαλός μου κάποτε, γύρω στα 

τριάντα του, είχε χαθεί. Nel mezzo del cammin di nostra vita που 

λένε... 
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Ιππότες της ελεεινής μορφήςΙππότες της ελεεινής μορφήςΙππότες της ελεεινής μορφήςΙππότες της ελεεινής μορφής    
 

 Ο Δον Κιχώτης πέθανε και σχεδόν κανείς δεν τον 

θρήνησε. Ο τάφος του χορτάριασε και μέσα στα χρόνια 

εξαφανίστηκε. 

 Στην εποχή μας, οι λίγοι οπαδοί του συνεχίζουν το έργο 

της διάδοσης του Λόγου του. Βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλες τις 

κλίμακες της κοινωνικής πυραμίδας (αν και, για να είμαστε πιο 

σαφείς, συναντώνται περισσότερο στις κατώτερες 

διαστρωματώσεις) και μπορείς να τους εντοπίσεις σε όλα τα 

σημεία του πλανήτη. 

 Κάποτε συνάντησα έναν από αυτούς, μακριά πολύ από 

την πατρίδα μου. Αναγνώρισε στον χαρακτήρα μου στοιχεία 

προπέτειας, αυθεντικότητας και αγαθών προθέσεων και μου 

πρότεινε απερίσκεπτα, να γίνω ιπποκόμος του. 

 Τι ήθελα και είπα «ναι»; Μπήκαμε μαζί σε έναν φαύλο 

κύκλο αέναων αναζητήσεων. Η εποχή μας άλλωστε, με την 

πληθώρα των ψευδαισθήσεων, των προκαταλήψεων και των 

παλιδρομούντων δογμάτων,  ευνοεί την παρανόηση. 

 Έτσι, ενώ πιστεύαμε ότι επιδιδόμαστε σε 

ανδραγαθήματα και εξαλείφουμε το κακό της ανθρωπότητας, 

καταλήγαμε να εξαντλούμαστε σε αόριστες κυκλοτερείς 

κινήσεις, χτυπήματα στον αέρα, μετέωρα βήματα και άναρθρες 

κραυγές. 

 Το μόνο θετικό από αυτή την ιστορία είναι ότι, κατά τη 

διάρκεια του εκάστοτε παραληρήματος, μαζεύονταν γύρω μας 

παιδιά και κοιτούσαν με προσήλωση, σαν να έβλεπαν μια 

ωραία θεατρική παράσταση. 
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ΛαβύρινθοςΛαβύρινθοςΛαβύρινθοςΛαβύρινθος    
 

 Έμαθα πως ο γέρος που ζούσε δίπλα στη θάλασσα, είχε 

μπει κάποτε στον Λαβύρινθο και κατάφερε να εξέλθει σώος. 

Πήγα λοιπόν να τον ρωτήσω πώς, γιατί σε λίγο θα έμπαινα και 

γω. 

 Τον βρήκα στο γραφείο του να μελετά τη δομή των 

κοχυλιών και να κρατάει σημειώσεις. Αναρωτήθηκα με ποιον 

τρόπο να διατυπώσω την ερώτηση που είχα να του κάνω. Όλοι 

οι τρόποι μου φάνηκαν γελοίοι. Υπέθεσα ότι θα υποβιβάσει τον 

παράγοντα τύχη - που όπως ξέρουμε όλοι, είναι καταλυτικός 

στην προσπάθεια εξόδου από τον Λαβύρινθο - για να εξάρει τη 

δική του επενέργεια. 

 Προς έκπληξή μου, ο γέρος έβγαλε από  την τσέπη του 

μια σβούρα και άρχισε να τη στριφογυρίζει μπροστά μου. 

Προσπάθησα ξανά να διαβάσω τη σκέψη του. Θα άνοιγε 

σίγουρα την κουβέντα με δικές του θεωρίες για τη στροφορμή 

ή για τον νόμο των πιθανοτήτων.  Εντούτοις διαψεύσθηκα 

πάλι. Η επόμενη πράξη του ήταν εξίσου αινιγματική: άρχισε να 

γελάει σαρκαστικά. 

 Έφυγα συλλογιζόμενος αυτά που μου έδωσε ο γέρος. 

 Με τρία εφόδια θα έμπαινα λοιπόν στον Λαβύρινθο: 

μελέτες πάνω στα κελύφη των κοχυλιών, παιχνίδι με μια 

σβούρα και  ασκήσεις γέλιου. Οι πιθανότητες επιβίωσής μου δε 

μου φάνηκαν και πολύ μεγάλες... 
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ΑποκάλυψηΑποκάλυψηΑποκάλυψηΑποκάλυψη    
 

 Όλες οι Πύλες άνοιξαν. Και χύθηκε στην 

πραγματικότητα αέρας. Πολλοί μελετητές έχουν μιλήσει για 

αυτό το φαινόμενο. Αλλά αντιμετωπίστηκαν ως γραφικοί από 

την επιστημονική κοινότητα και σταδιακά 

περιθωριοποιήθηκαν. 

 Το φαινόμενο των ανέμων δεν οφείλεται σε 

βαρομετρικές αυξομειώσεις. Αόρατες διαστασιακές πύλες 

ανοίγουν ακανόνιστα σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη 

του κόσμου και από τα στόμιά τους εφορμούν οι άνεμοι. 

 Στο τελευταίο πανευρωπαϊκό συνέδριο «μετεωρολογίας, 

νεφών και ανέμων», μην αντέχοντας άλλο αυτή τη σκευωρία 

εις βάρος της αλήθειας, αφιέρωσα το περιεχόμενο της διάλεξής 

μου στην ανάλυση αυτού του ισχυρισμού. Φυσικά το 

ακροατήριο με έλουσε με χλεύη. 

 Δε με ενοχλούν τα γέλια και οι λοιδορίες των 

συναδέλφων. Φοβάμαι μήπως μια μέρα, αντί για αέρας εκχυθεί 

στον κόσμο μας, από τις αμέτρητες διάσπαρτες πύλες, χώμα, 

φωτιά ή νερό. Κάποιοι προφήτες που δε γνώριζαν τον 

ορθολογικό τρόπο σκέψης, ονόμασαν αυτό το ενδεχόμενο 

«Αποκάλυψη». 
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Ο ΧιονάνθρωποςΟ ΧιονάνθρωποςΟ ΧιονάνθρωποςΟ Χιονάνθρωπος    
 

 ...Όταν έλιωσαν τα χιόνια, αποδείχτηκε ότι ο 

χιονάνθρωπος με την καροτένια μύτη του, το αστείο καπέλο 

και τα κουμπιά για μάτια, ήταν ένα άγαλμα. Είχε καλυφτεί 

τόσο στοργικά από το χιόνι που έμοιαζε για λίγο με 

χιονάνθρωπο. Κάποια παιδιά, που πέρασαν τυχαία, του 

πρόσθεσαν μάτια, μύτη, στόμα. 

 Όταν μετά από χιλιετίες θα λιώσουν οι πέτρες, ίσως 

αποδειχτεί ότι και το άγαλμα είναι κάτι άλλο από αυτό που 

νομίζουμε. Καλυμμένο στοργικά από ύλη, πήρε μια τυχαία 

μορφή που δεν ανταποκρίνεται ωστόσο στη βαθιά, λανθάνουσα 

ουσία του. 
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Οι τρεις πόρτες που οδηγούν έξω από το σκοτεινό Οι τρεις πόρτες που οδηγούν έξω από το σκοτεινό Οι τρεις πόρτες που οδηγούν έξω από το σκοτεινό Οι τρεις πόρτες που οδηγούν έξω από το σκοτεινό 

δωμάτιοδωμάτιοδωμάτιοδωμάτιο    
 

 Η έξοδος ήταν κλειστή. Υπήρχαν όμως τρεις επιλογές: 

τρεις άλλες πόρτες για να φύγω από το δωμάτιο. Υπέθεσα ότι η 

μία πόρτα θα με έβγαζε στην παιδική μου ηλικία. Ήθελα πολύ 

να πάω εκεί για να διορθώσω και κάποια από τα πολλά λάθη 

του παρελθόντος μου. 

 Η δεύτερη θα με έβγαζε στο παρόν. Αυτή βέβαια έπρεπε 

να αποφευχθεί γιατί όπως υπαινίχτηκα, το παρόν μου όριζε να 

βρίσκομαι παγιδευμένος σε ένα δωμάτιο και να έχω να επιλέξω 

ανάμεσα σε τρεις πόρτες για να διαφύγω. Αν διάλεγα την 

πόρτα του παρόντος, θα έμπαινα σε έναν φαύλο κύκλο, στο 

δόκανο ενός ατέρμονου κυκλικού τώρα. 

 Η τελευταία πόρτα ήταν βέβαια του μέλλοντος. Πόσες 

φορές δεν είχα ονειρευτεί να τη διαβώ. Να ξεπεράσω με ένα 

άλμα τα τωρινά μου προβλήματα και να βρεθώ μονομιάς στο 

λαμπερό κατώφλι του αύριο. 

 Είχα λοιπόν να επιλέξω ανάμεσα στη θύρα του 

παρελθόντος και τη θύρα του μέλλοντος. Έμεινα εκεί να 

συλλογίζομαι, μην ξέροντας τι να κάνω. Και τότε 

συνειδητοποίησα ότι είχα ήδη διαβεί, χωρίς να το καταλάβω, 

την πόρτα του παρόντος... 
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ΑντιΑντιΑντιΑντι----ύληύληύληύλη    
 

 Έδινα πάντα την ίδια συμβουλή στον γιο μου: «Αν 

συναντήσεις ποτέ τον αντι-εαυτό σου, δηλαδή ένα πλάσμα 

φτιαγμένο από αντιύλη που έχει το ακριβώς αντίθετο ηλεκτρικό 

φορτίο από σένα, απόφυγε να του κάνεις χειραψία. Θα εξαϋλωθείτε 

πάραυτα και οι δυο». 

 Ο αντι-εαυτός του γιου μου ήταν όμως μια γυναίκα… 

Και αυτός όχι μόνο δεν της άγγιξε το χέρι αλλά τη φίλησε 

κιόλας. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που τόσο γλαφυρά 

περιγράφει η σύγχρονη φυσική ... 

 «Κάπως έτσι είναι η απόλυτη αγάπη» σχολίασε πικραμένη 

η γυναίκα μου. Και πράγματι εκείνο τον καιρό φαινόταν να 

είχε πέσει επιδημία απόλυτης αγάπης στον κόσμο. Όλοι 

προσπαθούσαν να βρούνε τον αντι-εαυτό τους και να 

εξαφανιστούν. 
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Χρονικό απαγόρευσης ακραίων συναισθημάτωνΧρονικό απαγόρευσης ακραίων συναισθημάτωνΧρονικό απαγόρευσης ακραίων συναισθημάτωνΧρονικό απαγόρευσης ακραίων συναισθημάτων    
 

 Η πριγκίπισσα έπασχε από μια σπάνια ασθένεια: δεν 

έπρεπε ποτέ να γελάσει γιατί θα πέθαινε από καρδιακή 

προσβολή. Για τον λόγο αυτό ο Βασιλιάς διέταξε να 

σφαγιασθούν όλοι οι γελωτοποιοί της επικράτειας. Αν και κατά 

τη γνώμη μου θα έπρεπε να εκτελέσει τους γιατρούς που 

έβγαλαν αυτήν την ακατανόητη διάγνωση… Μόνο έναν 

κράτησε ζωντανό: τον κωμικό της αυλής. Αλλά τον φύλαγε σε 

μπουντρούμι για να αποτρέψει οποιαδήποτε τυχαία συνάντηση 

με την κόρη του. Περιττό να πούμε ότι στο βασίλειο 

απαγορεύτηκαν εκείνη την περίοδο, συλλήβδην τα ανέκδοτα, 

τα σκωπτικά τραγούδια, οι φάρσες. Τα γέλια ήταν σχεδόν 

παράνομα. Ενώ οποιοσδήποτε αστείος, κινδύνευε να 

συλληθφεί. Ακόμα και εμείς που γράφουμε χρονικά, και 

είμαστε επιρρεπείς στο ελαφρύ και σκαμπρόζικο ύφος, 

προσέχαμε εκείνη την περίοδο να μην παρεισφρέει στην πρόζα 

μας τίποτε το χαριτωμένο. Με αποτέλεσμα τα γραπτά μας να 

μοιάζουν στο εξής με δοκίμια, να είναι ψυχρά, βαριά, δύσπεπτα 

- και να χάνουμε τους, έτσι κι αλλιώς λίγους, αναγνώστες μας. 

 Μια μέρα, παρά τα μέτρα ασφαλείας, ο γελωτοποιός και 

η πριγκίπισσα διασταυρώθηκαν σε μια από τις δαιδαλώδεις 

στοές του παλατιού. Αυτό συνέβη κατά τη μεταγωγή του 

πρώτου στην κεντρική αίθουσα δεξιώσεων όπου ο Βασιλιάς 

γλεντούσε, πάντα σιωπηλά και ήσυχα, με υψηλούς 

καλεσμένους από το εξωτερικό. Οι δυο νέοι -όπως γίνεται 

συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις- ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα. 

Από κείνη τη στιγμή δεν έχαναν ευκαιρία να βλέπουν ο ένας 

τον άλλο. Πάντα με μυστικοπάθεια και προσοχή. Και το 
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ερωτικό συναίσθημα μέσα τους γιγαντωνόταν υπό το βάρος 

της απαγορευτικής συνθήκης που σκέπαζε τη σχέση τους. 

 Για να μην τα πολυλογώ, κάποια στιγμή ο γελωτοποιός 

εξομολογήθηκε στην κοπέλα του ότι συνέθεσε ένα κωμικό 

σονέτο με θέμα τον έρωτα. Αυτή τον πίεσε να της το 

απαγγείλει γιατί δεν ήθελε να θεωρηθεί ότι κόβει τη 

δημιουργική έμπνευση του αγαπημένου της. Αυτός πρόβαλε 

σοβαρές αντιρρήσεις, γνωρίζοντας το πρόβλημα υγείας της 

πριγκίπισσας. Μετά από πολύωρα παρακάλια και γκρίνια όμως, 

πείσθηκε να το ερμηνεύσει ενώπιών της. Από τους πρώτους 

στίχους φάνηκε ότι το σονέτο είχε πολύ φαιδρό χαρακτήρα και 

η πριγκίπισσα που ήταν αμάθητη στην ευθυμία, 

ενθουσιάστηκε. Γρήγορα άρχισε να γελάει με σπασμούς, και 

πριν προλάβει να ακούσει το τέλος του ποιήματος, εξέπνευσε. 

 Όταν ο γελωτοποιός συνειδητοποίησε τι έκανε, άρχισε 

να κλαίει με λυγμούς. Δεν είχε κλάψει ποτέ μέχρι τότε και, 

μέσα στη συντριβή του, έκανε τη σκέψη ότι και το κλάμα έχει 

μια ηδονιστική πλευρά. Πριν προλάβει να ολοκληρώσει τον 

συλλογισμό του, απεβίωσε. Έπασχε και αυτός από μια σπάνια 

ασθένεια: δεν έπρεπε να κλάψει ποτέ στη ζωή του, λόγω 

αδύναμης καρδιάς. Γι’ αυτό και η μάνα του από μικρό τον 

προόριζε για γελωτοποιό και τον ανέθρεψε με ανέκδοτα και με 

γκριμάτσες. 
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ΆγνωστοςΆγνωστοςΆγνωστοςΆγνωστος    
 

 Ο άγνωστος, που με κοίταζε και μου χαμογελούσε από 

μακριά, πλησίασε και με αγκάλιασε συγκινημένος. Ήταν ο 

καλύτερός μου φίλος, μου είπε, που νόμιζε ότι είχε πεθάνει και 

όλοι τον ξέχασαν... 
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ΤηλεσκόπιοΤηλεσκόπιοΤηλεσκόπιοΤηλεσκόπιο    
 

 Έσπασα κατά λάθος το τηλεσκόπιό μου. Αντί να το 

επισκευάσω όμως, αγόρασα αμέσως έναν μεγεθυντικό φακό. 

«Με αυτόν θα προσπαθήσω να βρω απαντήσεις στα ερωτήματα που 

με ταλανίζουν» σκέφτηκα. «Θα αντιστρέψω τη συλλογιστική των 

πειραμάτων και των παρατηρήσεών μου. Αντί να μελετάω τα 

ουράνια φαινόμενα, θα εξετάζω εκ του σύνεγγυς τα επίγεια. Θα 

κοιτάζω τους πόρους του δέρματός μου, τις πτυχές του πατώματος, 

τις μικρές ρωγμές των τοίχων, τους κόκκους της άμμου»... 

 Δυστυχώς το μόνο που έκανα ήταν να καίω -όλη μέρα- 

μυρμήγκια, συγκεντρώνοντας τις ηλιακές ακτίνες πάνω τους, 

καθώς αυτά κινούνταν σε συστοιχίες. 

 Και τότε κεραυνοβολήθηκα από ένα συμπέρασμα. Όπως 

εγώ χρησιμοποιούσα ως όπλο τη διαθλαστική ιδιότητα του 

φακού μου και εξολόθρευα ανυποψίαστα πλάσματα, έτσι 

κάποιο ον, ανώτερο από μένα,  συγκέντρωνε αόρατη 

ακτινοβολία πάνω μου και προκαλούσε ραγδαία φθορά στα 

κύτταρά μου: ο θάνατος με τον μεγεθυντικό του φακό, τον 

χρόνο. 

 Γρήγορα έσπευσα να επισκευάσω το τηλεσκόπιό μου. 

Είναι πολύ καλύτερο, για ψυχολογικούς λόγους, να κοιτάμε τα 

άστρα. 
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ΜετρονόμοςΜετρονόμοςΜετρονόμοςΜετρονόμος    
 

 Ο βιολιστής πέθανε. Καρδιακή προσβολή την ώρα που 

μελετούσε μόνος στο δωμάτιό του. Κάνανε μέρες να το 

ανακαλύψουν οι γείτονες. Ήτανε άλλωστε μονήρης και 

αντικοινωνικός. Όταν, θορυβημένοι από την μπόχα, έσπασαν 

την πόρτα και τον βρήκαν, το πτώμα του βρισκόταν σε στάδιο 

αποσύνθεσης. Στο χέρι του κρατούσε σφιχτά το βιολί. Ενώ 

δίπλα του έστεκε όρθιο -σαν μεταλλικό δέντρο που φύτρωσε 

από τον θάνατό του - ένα αναλόγιο. 

 Πάνω στο αναλόγιο, μπροστά από τις δυσανάγνωστες 

παρτιτούρες, ένας μετρονόμος συνέχιζε το ακριβές τικ τακ του, 

πιο αργά και πιο σιγανά τώρα, μετά από τόσες μέρες αδιάκοπης 

λειτουργίας, σαν σκύλος που κουνάει την ουρά μπροστά στο 

πεθαμένο αφεντικό του. 
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ΨάρεμαΨάρεμαΨάρεμαΨάρεμα    
 

 Τα χρυσόψαρα της λίμνης επιπλέουν άψυχα. Ένα παιδί 

κάνει ότι ψαρεύει. Ό,τι πιάνει το ξαναπετάει στο νερό. 
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ΜεγάλωσαΜεγάλωσαΜεγάλωσαΜεγάλωσα    
 

 Μεγάλωσα, μα ο φανταστικός φίλος που είχα όταν 

ήμουν μικρός, παρέμεινε παιδί. Ενώ προχωρούσαμε για χρόνια 

πλάι-πλάι, μια μέρα ξέκοψε και μπήκε σε μια σπηλιά γεμάτη 

τεράστιους ιστούς αράχνης. Κόλλησε εκεί. Σταμάτησε και η 

ηλικία του. 

 Δε με θλίβει αυτό. Άλλωστε και γω θα εισέλθω κάποτε 

σε σκοτεινή σπηλιά και θα παύσει εκεί η ηλικία μου. 

 Άραγε ο άγνωστος που με επέλεξε ως φανταστικό φίλο, 

θα νιώσει κάποια συναισθηματική διακύμανση για αυτήν την 

παύση; Εγώ για να το γράφω, μάλλον κάτι ένιωσα. 

 Ο «εαυτός» απαρτίζεται από μια στρατιά τυφλά 

μυρμήγκια, κάθε ένα από τα οποία, ενώ δε βλέπει τα άλλα, 

διαισθάνεται την παρουσία και την ευεργετική τους επίδραση.  
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Έχασα τη σκιά μουΈχασα τη σκιά μουΈχασα τη σκιά μουΈχασα τη σκιά μου    
 

 Κάποια περίεργα γεγονότα με έβαλαν σε σκέψεις 

τελευταία.  

 Πρώτον έχασα τη σκιά μου. Αυτό δυο πράγματα μπορεί 

να σημαίνει. Ή ότι από παντού με πυρπολεί το φως, από όλες 

τις πλευρές ισομερώς, ή ότι το σώμα μου είναι διάφανο και οι 

ακτίνες του ηλίου το διαπερνούν. Τείνω προς τη δεύτερη 

εξήγηση. Διότι το πρώτο είναι πρακτικά αδύνατον και μοιάζει 

πιο πολύ με παραδοξολογία. Το δεύτερο αν και ακούγεται 

κάπως υπερβολικό, έχει μια βάση. Το χει πει ένας ποιητής: η 

έντονη θλίψη αποϋλοποιεί το σώμα. Δεν έχω λόγους να μην το 

πιστεύω. Παρόλα αυτά, εδώ συμβαίνει το εξής περίεργο: δεν 

ήμουν λυπημένος όταν συνέβη το ανεκδιήγητο περιστατικό. 

Καθόλου μάλιστα. Στην πραγματικότητα έπλεα σε πελάγη 

ευτυχίας καθώς πριν λίγο καιρό είχα παντρευτεί τη γυναίκα 

που λατρεύω, ενώ σύντομα θα έπαιρνα και προαγωγή στη 

δουλειά μου. Πού είναι λοιπόν η θλίψη;... 

 Σαν να μην έφτανε αυτό, ξυπνάω μια μέρα και πάω στο 

μπάνιο να πλυθώ. Κοιτάζω στον καθρέφτη και, έντρομος, 

διαπιστώνω ότι το είδωλό μου απουσιάζει! Στην αντανάκλασή 

του βλέπω μόνο το άδειο δωμάτιο. Αυτό ως γνωστόν συμβαίνει 

στους Βρικόλακες. Αλλά σας διαβεβαιώνω δεν έχω καμία 

σχέση με τα νυκτόβια και αιμοδιψή πλάσματα. 

 Η γυναίκα μου, που είναι χημικός, με καθησύχασε και 

μου υποσχέθηκε ότι όλα αυτά δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη 

σχέση μας. Κατά τη γνώμη της, το σώμα μου, υπό την επίδραση 

κάποιας περίεργης διαταραχής, λειτουργούσε ως φυσικός 

ανακλαστήρας φωτός. Με ρώτησε πότε εκτέθηκα τελευταία 

φορά σε ραδιενέργεια. Της είπα, από όσο θυμάμαι, ποτέ. Και 
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άλλαξε αμέσως θέμα ρωτώντας πού θα ήθελα να πάμε 

διακοπές φέτος. 

 Μετά από όλα αυτά δεν είναι να απορεί κανείς που μια 

μέρα σηκώθηκα και ήμουν αόρατος. Η γυναίκα μου 

υποδέχτηκε με παράλογο ενθουσιασμό αυτήν την εξέλιξη. Και 

γρήγορα κατάλαβα γιατί. Η αορατότητα μου την εξυπηρετούσε 

στις φαντασιώσεις της, κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών μας 

επαφών. Μπορούσε να φαντάζεται ότι είμαι ο οποιοσδήποτε, 

μιας και δε με έβλεπε μπροστά της. 

 «Μήπως είναι ώρα να πάω σε κανέναν γιατρό;» τη 

ρωτούσα. «Όχι! Σε προτιμώ έτσι!» έλεγε αυτή μισοαστεία 

μισοσοβαρά. Και όταν ένιωθε, από τη βαριά σιωπή μου, ότι 

υπέφερα και φοβόμουν «Μην ανησυχείς! Σε λίγο καιρό θα σου 

περάσει και θα γίνεις πάλι ορατός! Δες και την αστεία του πλευρά. 

Και προσπάθησε να το απολαύσεις. Σκέψου πόσα πράγματα μπορείς 

να κάνεις εκμεταλλευόμενος την αορατότητά σου. Γιατί δε 

ληστεύεις καμιά τράπεζα για παράδειγμα;». 

 Για αυτό το παντρεύτηκα αυτό το κορίτσι! Είχε πάντα 

καταπληκτικές ιδέες. Αλλά και γω ήμουν καλός στον 

αυτοσχεδιασμό. Η αορατότητα θα μπορούσε να μου 

χρησιμεύσει και σε άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, ως 

τέλειο κάλυμμα για να επιδοθώ σε κάθε είδος λαγνουργία και 

σεξουαλική ασυδοσία. Μπανιστήρι, χουφτώματα και βιασμοί, 

μπορούσαν να μπουν στο καθημερινό μου ρεπερτόριο. Αφού 

μιλάμε για φαντασιώσεις λοιπόν, ωραία! Γιατί να μην 

πραγματοποιήσω και γω τις δικές μου; 

 Έτσι γεμάτος προσδοκίες και χωρίς καμία ενοχή 

ξεκίνησα να εφαρμόσω το σχέδιό μου. Εκεί όμως συντελέστηκε 

και η κορύφωση του προσωπικού μου δράματος. Καθώς 

άπλωσα το χέρι να ανοίξω την πόρτα, το χέρι μου δε 

σταμάτησε σε κάποιο υλικό εμπόδιο και γλίστρησε έξω, 
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διαπερνώντας την ξύλινη επιφάνεια σαν αυτή να ήτανε 

ομίχλη. Έκανα το ίδιο με το κεφάλι μου και με το υπόλοιπο 

σώμα. Βγήκα έξω χωρίς να ανοίξω την πόρτα. Το σώμα μου 

λοιπόν δεν είχε πλέον υλική υπόσταση. Δεν μπορούσα να 

πιάνω αντικείμενα, να αγγίζω, να χαϊδεύω. Μπορούσα όμως να 

περνάω, σαν φάντασμα, μέσα από τους τοίχους. Έτρεξα, 

θορυβημένος να το πω στη γυναίκα μου. Και τότε ήρθε το 

δεύτερο σοκ της ημέρας. Μιλούσα, αλλά η γυναίκα μου δε με 

άκουγε. Μαζί με την υλική μου υπόσταση είχα χάσει και τη 

φωνή μου! Όσο και αν ούρλιαξα, απελπισμένος, δίπλα στο αυτί 

της, δεν είχα κανένα αποτέλεσμα... 

 Τώρα κάθομαι σαν παροπλισμένο φάντασμα στο ίδιο 

μου το σπίτι. Ακούω, βλέπω και σκέφτομαι. Αυτές οι 

λειτουργίες μου απομείνανε. Αυτή είναι τώρα η ύπαρξή μου. 

Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τη γυναίκα μου, η οποία μη 

μπορώντας να καταλάβει τι μου συνέβη και εξαφανίστηκα 

ξαφνικά, έχει ήδη βρει συναισθηματική και ερωτική συντροφιά 

σε έναν κοινό μας γνωστό. Δεν αντέχω να τους κοιτάω, αλλά 

φοβάμαι να βγω έξω –και πού να πάω; Τρέμω στην ιδέα ότι 

ακόμα και ένα απαλό αεράκι μπορεί να σκορπίσει αυτό το λίγο 

που είμαι... 
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ΜπαούλοΜπαούλοΜπαούλοΜπαούλο    
 

 Η μικρή σκάλα οδηγούσε σε χαμηλή σοφίτα. Εκεί όμως 

υπήρχε ένα μπαούλο, βαθύ σαν πηγάδι. 
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ΠολιορκίαΠολιορκίαΠολιορκίαΠολιορκία    
 

 Μετά από οχτώ χρόνια στενής πολιορκίας νιώθουμε τις 

δυνάμεις μας να μας εγκαταλείπουν. Το στράτευμα δε διαθέτει 

άλλες ψυχικές αντοχές. Ο ανεφοδιασμός έχει καταστεί 

αδύνατος. Τρώμε αδέσποτα γατιά και σκυλιά. Σβήνουμε τη 

δίψα μας σε λασπόνερα. Λοιμοί, πανούκλα και μολύνσεις μας 

αποδεκατίζουν. Πολλοί σύντροφοι μιλάνε μόνοι τους κατά τις 

λιγοστές ώρες της ανάπαυσης. Άλλοι έχουν ήδη λιποτακτήσει. 

Ενώ σχεδόν όλοι βρισκόμαστε υπό το κράτος μιας τρέλας που 

έχει γεμίσει το μυαλό μας ομίχλες: δεν ξέρουμε πια αν είμαστε 

οι πολιορκητές ή οι πολιορκημένοι. 
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ΣυνομιλητέςΣυνομιλητέςΣυνομιλητέςΣυνομιλητές    
 

 Οι συνομιλητές δεν έδιναν σημασία στους γύρω. 

Απορροφημένοι στην κουβέντα τους δεν έβλεπαν καν ότι ο 

κόσμος άλλαζε. Συνέχισαν να μιλάνε για χρόνια, για πράγματα 

που άλλαζαν, ενώ η γλώσσα τους παρέμενε ίδια. Έτσι ενώ 

παλιά «έρωτας» σήμαινε κάτι θετικό, με την πάροδο των 

χρόνων και τη μετατόπιση των εννοιών, πήρε πολύ αρνητική 

σημασία. Τώρα «έρωτας» σημαίνει «θεομηνία» και ο κόσμος 

τρέχει να κρυφτεί στο άκουσμά του. Καθώς οι συνομιλητές 

πρόφεραν δυνατά αυτή τη λέξη, όπως και άλλες ανάλογες, 

προκλήθηκε χάος στην πόλη. 

 Οι συνομιλητές γύρισαν και διαπίστωσαν ότι ο κόσμος 

είχε αλλάξει, ενώ η γλώσσα τους παρέμενε ίδια. Με αίσθημα 

ευθύνης και σε κατάσταση μεγάλης περισυλλογής, διέκοψαν 

την άσκοπη συζήτηση και αρχίσανε να φωνάζουν ακατάληπτες 

λέξεις στην προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν την τάξη. 

Τώρα λέξεις όπως «φρίκη», «βοήθεια», «απελπισία» 

κατευνάζανε τα πλήθη... 
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ΧίμαιραΧίμαιραΧίμαιραΧίμαιρα    
 

 Το είδαν όλοι μες στο καφενείο ότι τα ρούχα μου ήταν 

σχισμένα και σκονισμένα, οι λεκέδες από αίμα ήταν επίσης 

ορατοί, και τα σημάδια της δίψας και της κακουχίας χαραγμένα 

στο πρόσωπό μου. Αυτό που δεν είδαν ήταν το κουφάρι της 

Χίμαιρας που κουβαλούσα μαζί μου. Ναι, είμαι κυνηγός 

Χίμαιρας και ιδού τα αποτελέσματα του κυνηγιού μου. Τι κρίμα 

που δεν μπορεί κανείς να τα δει. 
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ΤατουάζΤατουάζΤατουάζΤατουάζ    
 

 Ο προπάππος μου ήταν περιβόητος σαντουριτζής. Εκτός 

από γάμους και πανηγύρια, τον καλούσαν επίσης να παίξει στις 

γέννες και στις αρρώστιες. Και ήταν τόσο γλυκό και μαγευτικό 

το παίξιμό του, που οι τοκετοί καθίσταντο τελείως ανώδυνοι 

με τη συνοδεία του σαντουριού του, ενώ οι αρρώστιες 

εγκατέλειπαν άρον-άρον τα σακατεμένα σώματα των 

ετοιμοθάνατων. Ήταν τόσο αποτελεσματικός που είχε 

παραγκωνίσει σε μεγάλο βαθμό τις μαίες και τους μάγους, οι 

οποίοι βέβαια τον φθονούσαν και, πολύ συχνά με ξόρκια και 

μαγγανείες, επιβουλεύονταν τη ζωή του και κατεργάζονταν το 

κακό του. Αλλά καμιά κατάρα δεν έπιανε στον προπάππου μου, 

λες και όταν έπαιζε το σαντούρι του, άγγελοι με μακριά σπαθιά 

συνασπίζονταν γύρω του για να τον προστατέψουν.  

 Φυσικά ο περισσότερος κόσμος στα γύρω χωριά τον 

αγαπούσε και συναγωνιζόταν ποιος θα τον πρωτοπάρει στο 

σπίτι του να τον φιλέψει και να τον φιλοξενήσει. Έτσι τον 

τραβούσαν από δω και από κει, με αποτέλεσμα ο καημένος, να 

βλέπει πολύ λίγο πια την οικογένειά του, αφού σχεδόν ποτέ 

δεν έμενε στο σπίτι του. Η προγιαγιά μου αναθεμάτιζε την ώρα 

και τη στιγμή που τον παντρεύτηκε. Ζήλευε το σαντούρι και 

πικραινόταν που ο άντρας της έδινε πιο πολλή σημασία σε 

αυτό, παρά σ' εκείνη και τα παιδιά τους. Παρόλα αυτά ήξερε 

ότι, εξαιτίας του οργάνου, τίποτα δεν έλειπε από το σπίτι και 

ζούσανε άνετα και πλουσιοπάροχα και δίχως να χρειάζεται η 

ίδια να δουλεύει στα ζώα ή στα χωράφια. 

 Περνούσαν χρόνια έτσι. Η φήμη του προπάππου μου 

εξαπλωνόταν σε όλο και περισσότερα μέρη. Οι μάγοι και οι 

άτιμες ξεδοντιάρες μαίες κάνανε μυστικά συμβούλια για να 
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δουν πώς θα τον εξουδετερώσουν, αλλά δεν καταφέρνανε 

τίποτα. Ο προπάππους μου έπαιζε ασταμάτητα όπου τον 

καλούσαν. Και τα παιδιά γεννιόντουσαν υγιή, οι σοδειές 

έβγαιναν πλούσιες, οι άρρωστοι θεραπεύονταν. 

 Ώσπου μια μέρα, μια άσχημη τσιγγάνα, νόθο παιδί του 

αρχιμανδρίτη, και δεξιοτέχνης στα μαγικά έργα που τα είχε 

διδαχθεί από τον μπαμπά της ο οποίος, λένε κάποιες πηγές, ότι 

υπήρξε και εραστής της, βρήκε τη λύση μέσα στο μαύρο 

συμβούλιο. Κοινοποίησε στους άλλους το σχέδιό της και 

εισπράττοντας μάλλον μουδιασμένες, αν όχι καχύποπτες 

αντιδράσεις, αποφάσισε να το θέσει σε εφαρμογή μόνη της. 

Ζήτησε όμως από το συμβούλιο να σφάξουν αρνιά γι αυτήν και 

να την ευλογούν καθώς θα πλένεται στο αίμα τους. Όπερ και 

έγινε τα μεσάνυχτα της ίδιας νύχτας, εφόσον ευνοούσε η 

πανσέληνος στον Ζυγό. Μετά την τελετή, της δώσανε και 

κάποια αγιασμένα φυλαχτά να κουβαλάει για καλή τύχη μαζί 

της και ξεκίνησε καρφί για το χωριό του προπάππου μου, τις 

Μουριές. 

 Έφτασε χαράματα η σκοτεινή μαντατοφόρος και χωρίς 

ιδιαίτερη προσπάθεια, βρήκε αμέσως την οικία του προπάππου 

μου, ο οποίος, ως συνήθως βέβαια, έλειπε από εκεί. 

 Χτύπησε την πόρτα προσποιούμενη τη γυρολόγο που 

πουλάει μαγικά φίλτρα και ερωτικά μαντζούνια. Η εύπιστη και 

ανασφαλής προγιαγιά μου φυσικά της άνοιξε με έντονο 

ενδιαφέρον για το εμπόρευμά της, το οποίο και της παρουσίασε 

με ευφράδεια δημοσιογράφου τηλεπαρουσιαστή, η τσιγγάνα. 

Προθυμοποιήθηκε δε να της διαβάσει και το χέρι. Εκεί, η 

πονηρή τσιγγάνα σκοτείνιασε και με σκυθρωπό ύφος άρχισε να 

μουρμουρίζει: «Α, κυρία εσύ δύσκολες στιγμές περνάς και θα 

περάσεις ακόμα πιο δύσκολες». «Αχ», αναστέναξε η αφελής 

προγιαγιά μου «πες το ψέματα!». Και η πικρόχολη γύφτισσα 
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συνέχισε: «Ο άντρας σου είναι μακριά, αν και δεν είναι έμπορος ή 

ναυτικός». 

«Ναι! Μουσικός είναι!» ξεφώνισε η προγιαγιά με ενθουσιασμό. 

«Το βλέπω» είπε η μάγισσα «γυρίζει σε πόλεις και χωριά και σπίτι 

του δεν έρχεται καθόλου. Κάνει και θαύματα. Ο κόσμος τον αγαπά. 

Σύντομα μια μεγάλη δυστυχία σου ετοιμάζει αυτός ο άντρας... Θα 

φέρει μια νέα γυναίκα εδώ και θα σε πετάξει στον δρόμο εσένα και 

τα παιδιά σου!». «Τι λες τρελή;» ούρλιαξε με πόνο και θυμό η 

προγιαγιά μου. «Το χέρι σου το λέει κυρία, όχι εγώ!». Η προγιαγιά 

μου τράβηξε το χέρι της και άρχισε να κλαίει μονολογώντας 

«...το ήξερα εγώ, το ήξερα εγώ». Μαζεύτηκε, ένας μπόγος μαύρα 

ρούχα έγινε. Και τότε η τσιγγάνα, προσπαθώντας να κρύψει 

την ικανοποίησή της, πέρασε στο τελικό στάδιο του σχεδίου 

της. Είπε στην προγιαγιά μου ότι ο μοναδικός τρόπος να 

κρατήσει τον άντρα της κοντά της ήταν ο εξής: θα ζωγράφιζε 

δύο τατουάζ στο δέρμα με μια ειδική μπλε μπογιά. «Τι σχέδια;» 

ρώτησε προβληματισμένη η ωραιοπαθής προγιαγιά. «Δυο 

αγκαθωτοί θάμνοι, ένας σε κάθε σου μπράτσο» σφύριξε η 

τσιγγάνα «μόλις ο άντρας σου σε πλησιάσει, δε θα ξεκολλάει από 

σιμά σου». Η προγιαγιά, χωρίς ιδιαίτερη σκέψη, δέχτηκε, και η 

μάγισσα έβγαλε τα σύνεργά για να της χτυπήσει τα δύο 

τατουάζ.  

 Ποιος ξέρει ποια να ήταν αλήθεια τα συστατικά εκείνης 

της μπλε μπογιάς; Κάποιοι λένε ότι το κυανό χρώμα το όφειλε 

σε ανίερη μίξη λιωμένων φολίδων δέρματος φιδιού με κρόκο 

από αυγά κοράκου. Αλλά τέτοιες άθλιες συνταγές 

αποτελούνται από πολύ περισσότερα υλικά και αν δεν είσαι 

γνώστης της μαγικής τέχνης, δεν μπορείς ούτε καν να τα 

υποπτευθείς. 

 Τέλος πάντων τα τατουάζ ολοκληρώθηκαν. Η μάγισσα 

έφυγε και η προγιαγιά μου περίμενε με προσμονή τον άντρα 
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της, ο οποίος χρειάστηκε κάποιες μέρες ακόμα για να διαβεί το 

κατώφλι του σπιτιού του από τους μακρινούς τόπους. Μόλις 

έφτασε, η γυναίκα του τού έβαλε να φάει, τον μπάνισε και 

αμέσως τον τράβηξε στην κρεβατοκάμαρα για να κάνουν 

έρωτα. Καθώς την έγδυνε, ο προπάππους μου πρόσεξε στο φως 

του κεριού τα δυο σχέδια που είχαν εμφανιστεί στους ώμους 

της. «Τι είναι αυτά τα τατουάζ, Άννα;» ρώτησε σαστισμένος. 

«Αγκάλιασέ με και θα δεις» του είπε αυτή με προκλητικότητα. 

 Μόλις ο ανίδεος άντρας έκανε να την αγκαλιάσει, οι δυο 

ζωγραφιές των ώμων της μετατράπηκαν σε αληθινά μπλε 

αγκάθια και του τρύπησαν τα χέρια. Βόγκηξε από τον ξαφνικό 

πόνο ο προπάππους και τραβήχτηκε. Τα αγκάθια ξαναπήραν τη 

δισδιάστατη μορφή τους. «Τι έκανες μωρή τρελή;» φώναξε 

αγανακτισμένος ο γερο-σαντουρτζής. Και τότε η γυναίκα του 

φοβισμένη, του αποκάλυψε όλα τα σχετικά με την εμφάνιση 

της τσιγγάνας και το αλισβερίσι τους. Ο προπάππους μου έφερε 

το κερί κοντά στους ώμους της γυναίκας του για να 

παρατηρήσει τα σχέδια. Ήταν σαν φράκταλ. Μαύρες σκέψεις 

κατέκλυσαν το μυαλό του κι έγειρε να κοιμηθεί. Η δε γυναίκα 

του έμεινε άγρυπνη κλαίγοντας όλο το βράδυ. 

 Το κακό όμως εκδηλώθηκε το άλλο πρωί. Όταν ο 

προπάππους μου έβγαλε το σαντούρι από τη θήκη για να 

μελετήσει λίγο. Με φρίκη διαπίστωσε ότι η μουσική που έβγαζε 

ήταν μια κακόηχη, δίχως κανένα νόημα και καμιά μελωδία, 

φασαρία, μια στριγγλή, άρρυθμη κακοφωνία που μπέρδευε 

αναίτια μουσικές κλίμακες, διέσεις και υφέσεις, και όλο αυτό 

το συνονθύλευμα ήχων παρήγαγε μια φρικτή δυσαρμονία που 

σ' έκανε, ακούγοντάς το, να θέλεις να βουλώσεις τα αυτιά σου. 

Άφησε τις μπαγγέτες σοκαρισμένος. Έτρεχε ιδρώτας από το 

μέτωπό του. «Δεν είναι δυνατόν» σκέφτηκε. Ξαναπήρε τις 

μπαγγέτες και ξεκίνησε πάλι να παίζει. Τα ίδια και χειρότερα 



34                                                                                               Φώτης Δούσος 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

αποτελέσματα. Όλο το πρωινό προσπαθούσε. Το τρομερό ήταν 

ότι ενώ είχε όλες τις μελωδίες ξεκάθαρες στο μυαλό του, τα 

χέρια του σαν να είχαν αυτονομηθεί και δε δέχονταν πλέον 

εντολές από τον εγκέφαλο. Κοίταξε έντρομος τις μικρές 

στρόγγυλες πληγές που του προξένησε το χθεσινοβραδινό 

άγγιγμα στις μαγικές ζωγραφιές της γυναίκας του. Για μερικές 

μέρες και για εβδομάδες ακόμα, έζησε με την ελπίδα πως όταν 

οι πληγές επουλωθούν, θα ξαναβρεί τη φόρμα του. Μάταια. 

Φώναξε μάγους πληρώνοντάς τους χρυσάφι για να τον 

γιατρέψουν, τους εχθρούς του φώναξε, αλλά αυτά τα μαύρα 

σκυλιά φυσικά δεν τον βοήθησαν καθόλου, μόνο χαιρέκακα 

γελούσαν κάτω από τα μούσια τους. 

 Αφού απηύδησε μετά από πολύ καιρό, και το πήρε 

απόφαση ότι λυτρωμό δεν είχε, σηκώθηκε ένα πρωί, πήρε το 

σαντούρι του και το πέταξε μες στο πηγάδι της αυλής. Και 

έφυγε χωρίς να πει «γεια» σε κανέναν. Δεν ξαναγύρισε ποτέ. 

Κάποιοι είπαν ότι πήγε στη Βουλγαρία και κει ίδρυσε μια νέα 

θρησκεία. Η προγιαγιά μου, συγκλονισμένη από τα γεγονότα 

που προκάλεσε η απερισκεψία της, πρόσταξε τα παιδιά της να 

κατεβούν με σχοινιά στο πηγάδι και να βγάλουν το σαντούρι, 

να το επισκευάσουν και να μάθουν να το παίζουν. Ευχή και 

κατάρα τους έδωσε να μην το αφήσουν ποτέ από τα χέρια τους 

και κάθε αρσενικός απόγονος να μαθαίνει την τέχνη από τον 

προκάτοχό του, για πάντα, μέχρι το τέλος του χρόνου. Μέχρι το 

τέλος όπου δε θα υπάρχουν πια σαντούρια, μάγισσες, γυναίκες, 

άντρες. 

 Επίσης μην αντέχοντας να βλέπει τις δυο ζωγραφιές της 

δυστυχίας της σταμπαρισμένες δια βίου πάνω της, αποφάσισε 

να αυτοακρωτηριαστεί, να κόψει σύρριζα τα χέρια της από τους 

ώμους και κάτω. Αλλά επειδή μόνη της δεν μπορούσε, και 

επειδή κανένας συγγενής δε δεχόταν να αναλάβει την ευθύνη 
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τέτοιας αποτρόπαιης πράξης, απευθύνθηκε στον δήμιο της 

περιοχής. Ακόμα και αυτός αρνήθηκε λέγοντάς της ότι για να 

της κόψει τα χέρια, χρειαζόταν να πάρει τη σχετική εντολή από 

το Δικαστήριο, πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να 

ακολουθηθεί μια αλληλουχία γεγονότων: αξιόποινη πράξη, 

σύλληψη, δίκη, καταδίκη, ποινή. 

 Η προγιαγιά μου, η Άννα, ποτέ δεν είχε παρανομήσει, 

αλλά τώρα μια μακάβρια ιδέα της σφηνώθηκε στο μυαλό. 

Άλλωστε ήταν ηττημένη, προδομένη, απελπισμένη, έτοιμη για 

όλα. Έτρεξε λοιπόν στο χωριό που κατοικούσε εκείνη η 

γύφτισσα, που της είχε προξενήσει τόση δυστυχία. Αυτή 

κατοικούσε σε μια σπηλιά, λίγο έξω από το χωριό. Η προγιαγιά 

μου εισέβαλε στο βρώμικο σπήλαιο αιφνιδιαστικά και 

αθόρυβα. Η μάγισσα εκείνη τη στιγμή μαγείρευε το φαί της. 

«Με θυμάσαι Χάρυβδη!» ξεφώνισε η πληγωμένη συμβία του 

προπάππου μου «Κοίτα με καλά! Γιατί εγώ είμαι η τελευταία 

εικόνα που βλέπεις από αυτόν τον κόσμο!». Και χιμώντας σαν 

ύαινα πάνω της, της εξόρυξε με τα ίδια της τα χέρια, πριν 

προλάβει η θλιβερή μάγισσα να αντιδράσει, τα μάτια. Τα πήρε 

στη χούφτα της κι έφυγε, αφήνοντας τη δύστυχη τσιγγάνα να 

σφαδάζει στους πόνους και στη φρίκη. 

 Ιδρωμένη, σκονισμένη και λερωμένη, έφτασε η 

προγιαγιά μου μετά από ώρες ποδαρόδρομο μπροστά στην 

πόρτα του Δικαστή. Χτύπησε και όταν της άνοιξε ο σοφός 

θεράπων της Θέμιδος, του πέταξε τα ζουμερά, εξορυγμένα 

μάτια στα πόδια. «Κοίτα τι έκανα!» του είπε. «Ήρθα να 

παραδοθώ!» κι έπειτα κατέρρευσε. 

 Η ποινή που προβλεπόταν από τον νόμο για το αδίκημά 

της ήταν, κανονικά, ακρωτηριασμός των άνω άκρων συν 

τύφλωση. Αλλά λόγω πολλών ελαφρυντικών που 
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προσκόμισαν οι δικηγόροι της, η ποινή περιορίστηκε στο πρώτο 

σκέλος. Έτσι έγινε το θέλημα της προγιαγιάς μου. 
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qsimqsimqsimqsim    
 

 Δε χορεύω αργά και μυστηριακά. Ούτε περπατάω στον 

βυθό. Δεν κινούμαι σε έναν χώρο αντιβαρύτητας. Πάσχω από 

μια σπάνια ασθένεια σύμφωνα με την οποία μετράω τον χρόνο 

σε μονάδες qsim (= μονάδα χρόνου 5 δευτερολέπτων -η 

μικρότερη υποδιαίρεση χρόνου που χρησιμοποιούν στην 

Ταγγέρη- το πρόβλημα είναι ότι δεν έχω πάει ποτέ στο 

Μαρόκο). 
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ΑντιβιβλιοΑντιβιβλιοΑντιβιβλιοΑντιβιβλιοθήκηθήκηθήκηθήκη    

    
 Το σχέδιο ξεκίνησε πριν από τριάντα περίπου χρόνια. 

Εμπνευστής και πρωτεργάτης υπήρξε ένας ρακοσυλλέκτης. 

 Ο εν λόγω ζητιάνος, ψαχουλεύοντας τους κάδους έξω 

από εκδοτικούς οίκους, για να βρει τίποτα προς βρώσιν, έπεφτε 

συνεχώς πάνω σε πεταμένα χειρόγραφα απορριφθέντων 

μυθιστορημάτων, τα οποία και μάζευε σκεπτόμενος ότι θα 

μπορούσαν να χρησιμεύσουν τις κρύες νύχτες του χειμώνα ως 

προσάναμμα φωτιάς. Για να περνάει τον ελεύθερο χρόνο του 

όμως, αποφάσισε να διαβάσει μερικά από αυτά, πριν τα κάψει. 

Προς μεγάλη του έκπληξη διαπίστωσε ότι πολλά από τα 

απορριφθέντα χειρόγραφα είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Τότε 

γεννήθηκε στο μυαλό του η ίδρυση της «Αντιβιβλιοθήκης». 

Ένας χώρος έκθεσης όλων των βιβλίων που είχε ήδη 

περισυλλέξει και όλων αυτών που θα έβρισκε στο μέλλον. 

 Ξαφνικά η ζωή του απέκτησε όραμα. Στρατολόγησε και 

άλλους ζητιάνους στον σκοπό του, χρησιμοποιώντας ως 

εργαλείο πειθούς, τις υποσχέσεις και το ψέμα. Πολύ σύντομα 

μια λεγεώνα αστέγων έκανε καθημερινές επιδρομές στους 

κάδους έξω από εκδοτικούς οίκους, ψάχνοντας, εκτός από 

μισοχαλασμένες κονσέρβες και πεταμένα φαγητά, τους 

πνευματικούς μόχθους ανωνύμων συγγραφέων. 

 Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Μέσα σε λίγους 

μήνες η Αντιβιβλιοθήκη ήταν έτοιμη για εγκαίνια. Τα βιβλία 

εκτέθηκαν σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο πολτοποίησης 

χαρτιού. Τέτοιοι εναλλακτικοί χώροι προσελκύουν πάντα την 

προσοχή του κοινού. Και όντως η ανταπόκριση του κόσμου 

ήταν πολύ θερμή. Τόσο που σε λίγους μήνες άρχισαν να 
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ανοίγουν και άλλες «Αντιβιβλιοθήκες» σε ολόκληρο τον 

κόσμο. 

 Στις μέρες μας οι «κανονικές» βιβλιοθήκες έχουν 

μαραζώσει. Κανείς δεν πατάει το πόδι τους σε αυτές. Τα 

παραδοσιακά βιβλιοπωλεία έχουν βάλει λουκέτο. Ενώ οι 

περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι έχουν μετατραπεί σε σούπερ 

μάρκετ. Ο κόσμος αναζητά την τέρψη της ανάγνωσης σε 

Αντιβιβλιοθήκες. Σύντομα βέβαια και αυτή η τάση θα φτάσει σε 

ένα τέλμα. Αν δεν υπάρχουν εκδοτικοί οίκοι που απορρίπτουν 

και πετάνε στα σκουπίδια χειρόγραφα, με ποιον τρόπο θα 

ανατροφοδοτούνται οι Αντιβιβλιοθήκες; 

 Ο εμπνευστής του σχεδίου, πρώην ρακοσυλλέκτης και 

τώρα πρόεδρος της παγκόσμιας ένωσης αντιβιβλιοθηκονόμων 

λέει ότι οι συγγραφείς αφού ολοκληρώσουν το εκάστοτε 

πόνημά τους θα πρέπει να το ρίπτουν πάραυτα στα σκουπίδια. 

Η διαδικασία εύρεσης θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Αλλά αυτός 

είναι ο μόνος τρόπος να συνεχίσει να λειτουργεί το σύστημα. 
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ΠροφήτεςΠροφήτεςΠροφήτεςΠροφήτες    
 

 Εμείς που βρισκόμαστε σε αυτόν τον ωραίο περίβολο, 

θεωρούμαστε από την ιατρική κοινότητα και την υπόλοιπη 

κοινωνία, τρελοί. Τυγχάνουμε λοιπόν της ίδιας αντιμετώπισης 

όπως και όλοι οι τρόφιμοι: φαρμακευτική αγωγή, 

δραματοθεραπεία, πρόγραμμα κινητικών ασκήσεων κτλ. 

   Οι άλλοι τρόφιμοι, ωστόσο μας αποκαλούν «προφήτες» 

και μας αποτίνουν φόρο τιμής. Να διευκρινίσω ότι κάποιοι 

γίνανε τρόφιμοι επειδή απλώς μας άκουσαν να μιλάμε, ενώ 

άλλοι για τον ίδιο λόγο «θεραπεύτηκαν». Κάποιοι έφτιαξαν τη 

ζωή τους πάνω στις παροτρύνσεις μας, ενώ κάποιοι, λίγοι, 

αυτοκτόνησαν. Μερικοί έγιναν πλούσιοι και άλλοι μοίρασαν 

τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς. 

 Ας αποσαφηνίσω κάτι ακόμα: αυτοί που αποκαλούνται 

«προφήτες» είναι (είμαστε) στην πραγματικότητα 

χρονοταξιδιώτες. Έτσι εξηγείται η βαθιά γνώση τους πάνω σε 

τετελεσμένα ή σε επερχόμενα γεγονότα, όπως και οι 

δυσερμήνευτες δυνάμεις που υποτίθεται ότι κατέχουν 

(κατέχουμε). Αλλά και οι προφήτες υπάγονται σε τρεις 

κατηγορίες. Ταξιδιώτες από το παρελθόν που τρελαίνονται στα 

αλήθεια άμα τη ελεύσει τους στο παρόν. Ταξιδιώτες από το 

μέλλον που διακρίνονται από έγκριτη σοφία. Και τέλος 

ταξιδιώτες του αέναου παρόντος (σε αυτούς ανήκω και γω) 

που μεταπηδούν από στιγμή σε στιγμή χωρίς να μπορούν να 

προσεγγίσουν ούτε παρόν ούτε μέλλον. 

 Δεν αγνοώ τον βαθμό παραδοξότητας που διακρίνει την 

τελευταία κατηγορία. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα πιο παράξενο. 

Λέγεται ότι ένας ταξιδιώτης του παρελθόντος είναι το ίδιο 

πρόσωπο με έναν ταξιδιώτη του παρόντος και με έναν του 
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μέλλοντος. Τα τρία αυτά πρόσωπα λοιπόν ταυτίζονται και το 

μόνο που τα διαφοροποιεί είναι η ηλικία και το πρίσμα μέσα 

από το οποίο βλέπουν τα πράγματα. Αν ισχύει αυτή η θεωρία, 

σημαίνει ότι έχουμε παγιδευτεί σε έναν τρικατοπτρικό κόσμο 

όπου είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε τα γεγονότα του 

παρελθόντος -αλλά και του μέλλοντος!- σαν τετελεσμένα 

συμβάντα με τα οποία εμείς δεν είχαμε -και δε θα έχουμε- 

καμία εμπλοκή. Γεννάται αμείλικτο το ερώτημα λοιπόν, ποιοι 

είμαστε; Και τι κάνουμε; 

 Αυτός είναι και ο μεγάλος εχθρός των 

χρονοταξιδευτών: η αναζήτηση ή η κρίση ταυτότητας. Αν το 

είχαμε ξεπεράσει αυτό, σίγουρα θα μεγαλουργούσαμε στις 

κοινωνίες όπου εξοκείλαμε. 
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PercorsoPercorsoPercorsoPercorso    
 

 ...Έτρεξα στην άμμο και γύρισα πίσω περπατώντας. Τότε 

διαπίστωσα ότι ανάμεσα στις πατημασιές μου υπήρχαν 

ανάκατα ίχνη από πόδι αρκούδας και από οπλές αλόγου. Αν 

δεν ήμουν σίγουρος ότι έτρεχα μόνος, θα έλεγα ότι εδώ 

διαδραματίστηκε ένα αλλόκοτο και άγριο κυνηγητό. Γρήγορα 

βεβαιώθηκα, αποκλείοντας κάθε άλλο ενδεχόμενο, ότι αυτό 

ακριβώς είχε συμβεί. Μόνο που θηρευτής, θήραμα και 

παρατηρητής ήταν ένα και μόνο άτομο: εγώ. 
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Ο Μίδας των γυαλιώνΟ Μίδας των γυαλιώνΟ Μίδας των γυαλιώνΟ Μίδας των γυαλιών    
 

 Δάγκωσα ένα ποτήρι και αυτό θρυμματίστηκε στο στόμα 

μου σαν φρυγανιά. Μετά ό,τι έπιανα και ήταν γυάλινο γινόταν 

με το άγγιγμά μου θρύψαλα. Είμαι ο Μίδας των γυαλιών. 

Λάμπες, ποτήρια, πιάτα, τζάμια, όλα έσπαζαν στα χέρια μου. 

 Πήγα σε ένα μέντιουμ για να ρωτήσω τι συμβαίνει. Μου 

εξήγησε πως όλο αυτό ήταν προμήνυμα μιας νέας κατάστασης 

συνειδητότητας στην οποία έμελλε να μπω. Σε αυτή τη νέα 

κατάσταση ό,τι ψεύτικο ακουμπούσα έσπαζε. Θα κινδύνευαν 

και πράγματα άυλα, σχέσεις φιλικές, ερωτικές, οικογενειακές, 

ιδέες, πεποιθήσεις. Άρχισα να ανησυχώ σοβαρά για την 

αποδόμηση που ενδέχεται να προκαλέσω με τα ακροδάχτυλά 

μου. 

 Το θεώρησα συνετό να απομακρυνθώ από τα πάντα. 

Τώρα αγγίζω κάτι μόνο κατόπιν ενδελεχούς σκέψεως. 
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ΠυξίδαΠυξίδαΠυξίδαΠυξίδα    
 

 Η πυξίδα τρελάθηκε. Στριφογύριζε σαν δαιμονισμένη 

δείχνοντας προς όλες τις κατευθύνσεις. Στάθηκα 

απαρηγόρητος μην ξέροντας προς τα πού να πάω. Και τότε 

φωτίστηκα. Αυτό που χρησιμοποιούσα σαν εργαλείο 

προσανατολισμού δεν ήταν πυξίδα αλλά σβούρα. Και εγώ δεν 

ήμουν ένας διαβάτης που χάθηκε, αλλά ένα παιδί που όλοι οι 

δρόμοι ανοίγονται μπροστά του και μπορεί να διαλέξει όποιον 

επιθυμεί. 
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Το σταυρόλεξοΤο σταυρόλεξοΤο σταυρόλεξοΤο σταυρόλεξο    
 

 Αν κατάφερνες να λύσεις το σταυρόλεξο, είχες γράψει 

ήδη ένα μικρό διήγημα. 
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Πέτρα στον λαιμόΠέτρα στον λαιμόΠέτρα στον λαιμόΠέτρα στον λαιμό    
 

 Αυτός ο άνθρωπος έδεσε μια πέτρα στον λαιμό του και 

στάθηκε στην άκρη της προκυμαίας, έτοιμος να δώσει τέλος 

στη ζωή του. Πού να ‘ξερε ότι στο συγκεκριμένο σημείο 

παρατηρούνταν φαινόμενα αντιβαρύτητας. Έτσι αντί να τον 

τραβήξει προς τα κάτω η πέτρα που είχε στα χέρια του, αυτή 

τινάχτηκε προς τον ουρανό. Και αντί να πάει ο άνθρωπος από 

πνιγμό πήγε από κρεμάλα. 
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ΜετεωρίτΜετεωρίτΜετεωρίτΜετεωρίτηςηςηςης    
 

 Ένα αστέρι έπεσε και έκανες μια ευχή. Δεν ξέρω αν η 

ευχή σου πραγματοποιηθεί. Πάντως το συγκεκριμένο άστρο 

που, παρεμπιπτόντως, είναι μετεωρίτης, θα πέσει σε λίγο πάνω 

σε ένα χωριό και θα το ισοπεδώσει όλο. 
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Εγκλήματα κατά του εαυτούΕγκλήματα κατά του εαυτούΕγκλήματα κατά του εαυτούΕγκλήματα κατά του εαυτού    
 

 Με κατηγόρησαν για απόπειρα αυτοκτονίας. Και με 

έκλεισαν στη φυλακή. Ο δικηγόρος μου δεν μπόρεσε να 

καταστήσει έγκυρο το άλλοθί μου. Την ώρα του εγκλήματος 

εγώ κοιμόμουν. Αλλά τα πειστήρια είχαν χαθεί. 

 Η ποινή μου είναι ισόβια. Εφέσεις δε γίνονται δεκτές. 

 Οι συγκρατούμενοί μου, κατάδικοι για παρόμοια 

εγκλήματα. Υπάρχουν ωστόσο και έγκλειστοι με ελαφρύτερες 

ποινές. Αυτοί είναι μέσα κυρίως για αυτοτραυματισμούς.  

 Τώρα επιδίδομαι σε καταναγκαστικές εργασίες, σε 

απομόνωση και ενίοτε σε βασανισμούς συγκρατουμένων μου. 

 Σχέδιο απόδρασης δεν υπάρχει προς το παρόν.  
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Θεωρία της κίνησης και η παραβολή των τριδύμωνΘεωρία της κίνησης και η παραβολή των τριδύμωνΘεωρία της κίνησης και η παραβολή των τριδύμωνΘεωρία της κίνησης και η παραβολή των τριδύμων    
 

 Ο γιος μου μού ζήτησε να του εξηγήσω γιατί 

κινούμαστε. Εντάξει, η τριβή και η αδράνεια παίζουν έναν 

ρόλο. Όπως και οι βαρυτικές δυνάμεις ανάμεσα στα ουράνια 

σώματα ή οι πυρηνικές στον ατομικό μικρόκοσμο. Τι είναι η 

κίνηση όμως; Γιατί κινούμαστε; Τι είναι αυτό που μας κινεί; 

Και τι αυτό που κινείται; Αναγκάστηκα να καταφύγω στην 

παρακάτω παραβολή για να του απαντήσω. 

 «Είμαστε τρίδυμοι. Ο ένας ταξίδεψε πριν από πολύ καιρό με 

την ταχύτητα του φωτός. Τώρα τον περνάω 30 χρόνια. Ο τρίτος 

υπερέβη και αυτό το όριο και ταξίδεψε ακόμα πιο γρήγορα. Είναι 

τώρα μωρό». 

 Το σύμπαν μετακινείται, όχι εμείς. Αφήνουμε μέσα στα 

χιλιοστά των λεπτών διάφανα κελύφη, τις άπειρες διαδοχές 

των στιγμών μας.  
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ΒήχαςΒήχαςΒήχαςΒήχας    
 

 Το σύννεφο έβηξε και από το στόμα του πετάχτηκε ένα 

σμήνος πουλιών. 
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Δικαστής και Φιλόσοφος έπαιζαν σκάκιΔικαστής και Φιλόσοφος έπαιζαν σκάκιΔικαστής και Φιλόσοφος έπαιζαν σκάκιΔικαστής και Φιλόσοφος έπαιζαν σκάκι    
 

 Δικαστής και Φιλόσοφος έπαιζαν σκάκι. Μετά από 

πολύωρη αμφιταλάντευση, η παρτίδα φάνηκε να κλίνει υπέρ 

του πρώτου. Πριν όμως κάνει την τελευταία κίνηση, ματ, ο 

Δικαστής σκέφτηκε ότι θα ήταν άδικο να ταπεινώσει τον 

συμπαίκτη του, νικώντας τον. Αυτός που ψάχνει την αλήθεια 

δεν πρέπει να ηττηθεί από αυτόν που είναι σίγουρος για την 

αλήθεια. Τουλάχιστον όχι στον υπερβατικό στίβο ενός 

θεσμοθετημένου παιχνιδιού. 

 Μέσα στα δευτερόλεπτα της αναμονής, ο Φιλόσοφος 

κατάλαβε την αμφιβολία που κατέκλυσε το μυαλό του 

αντιπάλου του. Στην αρχή κολακεύτηκε, αλλά στη συνέχεια 

θύμωσε. Ναι,  προείδε, κατά τη διάρκεια της ανηλεούς μάχης, 

την επερχόμενη ήττα του. Προσπάθησε μάλιστα να κερδίσει 

χρόνο με μάταιες μανούβρες. Αυτές όμως δεν μπόρεσαν να 

ανακόψουν τη νικηφόρα επέλαση του Δικαστή. Θα ήταν 

ταπεινωτικό να του χαριστεί η νίκη. Αλλά και η ήττα θα 

υποδήλωνε πνευματική κατωτερότητα. 

 Τα πράγματα περιπλέκονταν από το στοίχημα που 

βάλανε πριν αρχίσουν να παίζουν. Ο νικητής θα ζητούσε από 

τον ηττημένο ό,τι ήθελε. 

 Ο Δικαστής ήταν πλούσιος και ο Φιλόσοφος φτωχός. Θα 

‘ταν καλή ευκαιρία για τον άπορο στοχαστή να βελτιώσει λίγο 

την οικονομική του κατάσταση σε περίπτωση νίκης. Ο 

Φιλόσοφος όμως περιφρονούσε το χρήμα. Ο υπηρέτης της 

Θέμιδος είχε και μια ωραία κόρη. Ο Φιλόσοφος όμως 

περιφρονούσε και τις γυναίκες. Άρα ο Δικαστής δεν είχε τίποτα 

να χάσει αν πρόσφερε την παρτίδα στον αντίπαλό του -ούτε και 

τίποτα να κερδίσει αν τον κατατρόπωνε. Η ίδια η φύση του 
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στοιχήματος όμως έδειχνε ότι από την αρχή ο Φιλόσοφος δεν 

επιθυμούσε τη νίκη. 

 Τότε εμφανίστηκε από το πουθενά ο Ποιητής, που 

πολλοί τον λένε και τρελό, και αναποδογύρισε τη σκακιέρα. 
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Οι τέσσΟι τέσσΟι τέσσΟι τέσσερις άνεμοιερις άνεμοιερις άνεμοιερις άνεμοι    
 

 ...Με ενοχλούσαν οι τέσσερις άνεμοι, ο Βαρδάρης, η 

Τραμουντάνα, ο Γραίγος και ο Μαΐστρος. Μου τραβούσαν τα 

ρούχα, τα μαλλιά, με χτυπούσαν στο πρόσωπο, μου δάγκωναν 

τα χέρια. Για να τους ξεφορτωθώ πήγα στην έρημο. Μόλις 

πάτησα το σύνορό της, ένιωσα τους ανέμους να αιωρούνται 

πίσω μου σαν φαντάσματα. Δεν τόλμησαν να μπουν. Ήταν για 

αυτούς ένα πεδίο κινδύνου. 

 Έκανα μερικά βήματα ανακουφισμένος, αλλά γρήγορα 

κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Λένε ότι το σώμα μας 

αποτελείται, κατά 70%, από νερό. Εντούτοις σε κάποιους από 

εμάς το ποσοστό αυτό καταλαμβάνει ένα άλλο στοιχείο: ο 

αέρας. Έτσι συμβαίνει και μ’ εμένα. Λίγα μέτρα πέρα από το 

σύνορο της ερήμου άρχισα να εξατμίζομαι. Στράφηκα πάλι 

ικετευτικά στους τέσσερις ανέμους. Ζητούσα βοήθεια τώρα, να 

‘ρθουν και να με πάρουν από κει... 
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ΗλιοτρόπιαΗλιοτρόπιαΗλιοτρόπιαΗλιοτρόπια    
 

 ... Σήκωσα το κεφάλι και διαπίστωσα ότι όλα τα 

ηλιοτρόπια του χωραφιού ήταν στραμμένα προς το μέρος μου. 

Μετακινήθηκα, έκανα μερικά βήματα και άλλαξα θέση. Με ένα 

ανεπαίσθητο σύρσιμο τα μεγαλοπρεπή φυτά έστρεψαν πάλι 

αργά τα άνθη τους πάνω μου. Μόλις είχα σκοτώσει έναν 

άνθρωπο. Και τα ηλιοτρόπια ήταν αυτόπτες μάρτυρες του 

φόνου. 
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Αποδημητικά πουλιάΑποδημητικά πουλιάΑποδημητικά πουλιάΑποδημητικά πουλιά    
 

 Τα αποδημητικά πουλιά που έφυγαν από τους ουρανούς 

μας, δεν πήγαν σε άλλες χώρες. Ταξίδεψαν σε παράλληλο 

σύμπαν. Όταν γύρισαν δεν πετούσαν πλέον σε σμήνη, αλλά 

άτακτα και χαοτικά σε αλλοπαρμένες τροχιές. 

 Γκρεμοτσακίζονταν στα τζάμια των σπιτιών. Βουτούσαν 

στις λίμνες και στα ποτάμια και πνίγονταν. Έχτιζαν τις φωλιές 

τους μπροστά σε καθρέφτες. 

 Το χειρότερο ήταν πως οι φωνές τους δε διαχέονταν 

πλέον στον χώρο. Δονούνταν μόνο μέσα στο κεφάλι μας. 
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ΚλειδιάΚλειδιάΚλειδιάΚλειδιά    
 

 Ξύπνησα και είδα στο χέρι μου αυτά τα κλειδιά. Φυσικά 

παραξενεύτηκα και αναρωτήθηκα τι τάχα να ανοίγουν. 

Σίγουρα όχι τις πόρτες του σπιτιού μου, γιατί αυτές δεν έχουν 

κλειδαριές. 

 Βγήκα έξω. Όλη μέρα έψαχνα και δοκίμαζα τα κλειδιά 

μου σε όποια πόρτα έβρισκα. Χωρίς κανένα όμως αποτέλεσμα. 

Το βράδυ έπεσα απογοητευμένος να κοιμηθώ. 

 Ονειρεύτηκα έναν πύργο με πολλές κάμαρες. Εκεί 

εφάρμοζαν τέλεια τα κλειδιά μου. Και περιχαρής 

μπαινοέβγαινα από κάμαρα σε κάμαρα. 

 Κλειδιά της πραγματικότητας ανοίγουν πόρτες του 

ονείρου και κλειδιά του ονείρου ξεκλειδώνουν την 

πραγματικότητα.  
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Σύμβολο της ερήμουΣύμβολο της ερήμουΣύμβολο της ερήμουΣύμβολο της ερήμου    
 

 Έχασα το σύμβολο της ερήμου που ήταν πάντα 

κρεμασμένο στον λαιμό μου, σαν φυλαχτό. Δεν έκανα όμως 

καμία προσπάθεια να το ξαναβρώ. Δε χρειάζεται τέτοια 

φυλαχτά όποιος έχει πλέον βγει από την επικράτεια της 

ερήμου. 
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ΩρολογοποιόςΩρολογοποιόςΩρολογοποιόςΩρολογοποιός    
 

 Ο ωρολογοποιός πέθανε. Καθώς τον βάζανε στο 

φέρετρο, ένα ελατήριο πετάχτηκε μέσα από το μέτωπό του, 

σοκάροντας τους πενθούντες. Για αρκετές μέρες μετά την 

ταφή, ένα ανεπαίσθητο τικ τακ ακουγόταν κάτω από την 

πλάκα του μαρμάρινου τύμβου. Λέγεται ότι, εκείνο το 

διάστημα, ο χρόνος σταματούσε για λίγα δευτερόλεπτα σε 

ακτίνα κάποιων χιλιομέτρων. Έτσι, οι κάτοικοι αυτής της 

περιοχής, είμαστε κατά μερικά λεπτά νεότεροι από όλους τους 

συνομηλίκους μας. 
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Έκλειψη ΗλίουΈκλειψη ΗλίουΈκλειψη ΗλίουΈκλειψη Ηλίου    
 

 Ήμουν δώδεκα χρονών όταν κοίταξα δια γυμνού 

οφθαλμού την έκλειψη ηλίου. Παρά τη ρητή απαγόρευση του 

δασκάλου και τις προειδοποιήσεις των γονιών, έστρεψα το 

πρόσωπό μου και είδα. 

 Τότε έχασα το 80% της όρασής μου στο δεξί μάτι. Αλλά 

δε μετάνιωσα καθόλου γι’ αυτό. Με την καμένη μου ίριδα 

μπορούσα να βλέπω, μεγαλώνοντας, κάθε τι που 

τσουρουφλίζει τα μάτια των ανθρώπων και αυτοί 

αποστρέφουν το βλέμμα: την έκλειψη Θεού, την έκλειψη 

αγάπης, την έκλειψη νοήματος... 
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ΟρυχείοΟρυχείοΟρυχείοΟρυχείο    
 

 Όσο σκάβαμε και δε βρίσκαμε τίποτα, τόσο ενισχυόταν η 

πεποίθησή μας ότι τα πολύτιμα ορυκτά ήταν κοντά. 

Προμηνύματα σεισμού μας έκαναν να ανησυχούμε, δεν πάψαμε 

ωστόσο να δουλεύουμε με φρενιτιώδη ρυθμό μην 

υπολογίζοντας τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης καταστροφής. 

Οι σκύλοι που χρησιμοποιούμε ως ανιχνευτές δονήσεων και 

μας προειδοποιούν για επικείμενες αναταράξεις, το σκάσανε. 

Οι παπαγάλοι που εντοπίζουν έκλυση επικίνδυνων αερίων, 

ήδη ψόφησαν. Κάποιοι από μας αναρωτιούνται γιατί 

συνεχίζουμε και δεν το βάζουμε πάραυτα στα πόδια. Ακόμα και 

οι επιστάτες έχουν φύγει. Είμαστε ίσοι μεταξύ ίσων τώρα. 

 Προφανώς υπάρχει κάτι εκεί πίσω από τα υγρά 

πετρώματα, κάτι πολύ πιο θελκτικό από πολύτιμο μέταλλο. Οι 

εργοδότες μας είπαν ότι ψάχνουμε διαμάντια. Τώρα έχουμε 

πεισθεί ότι μας λέγανε ψέματα. Όσο πλησιάζουμε προς τα 

κοιτάσματα του άγνωστου ορυκτού, γινόμαστε όλο και πιο 

άβουλοι, το βλέμμα μας είναι άδειο, δεν τρώμε, πίνουμε μόνο 

λίγο νερό, έχουμε αποστεωθεί αλλά διατηρούμε τις δυνάμεις 

μας στο έπακρον. 

 Κάποιοι εικάζουν ότι βρίσκεται θαμμένο εδώ κοντά ένα 

εξωγήινο διαστημόπλοιο. Άλλοι λένε ότι οι αξίνες μας θα 

βγάλουν στο φως μια αρχαία μυθική πόλη. Φήμες που 

εκφράζονται μέσα από ψιθύρους και μουρμουρητά. Τίποτα από 

αυτά δεν είναι αλήθεια. Εγώ ξέρω, γιατί έσκαψα μακρύτερα 

από τους άλλους: αυτό που ψάχνουμε να βρούμε είναι ο εαυτός 

μας. 

 Από την άλλη πλευρά των πετρωμάτων λερωμένοι 

σκαπανείς ανοίγουν σήραγγες προς το μέρος μας. Τους ακούω 
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και μέσα από τρύπες τους έχω αχνοδεί. Καταβάλουν τον ίδιο 

κόπο μ’ εμάς για να μας συναντήσουν και βρίσκονται στην ίδια 

άθλια κατάσταση με το δικό μας συνεργείο. Ποιος ξέρει τι θα 

γίνει όταν οι μυτερές μας αξίνες αφαιρέσουν και την τελευταία 

πέτρα που βρίσκεται ανάμεσά μας... Άραγε θα αντιμετωπίσουμε 

τον εαυτό μας, που πλησιάζει από την άλλη πλευρά, ως χαμένο 

αδελφό ή ως μισητό εχθρό; 
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ΧαλίκιαΧαλίκιαΧαλίκιαΧαλίκια    
 

 Ποτέ. Πουθενά. Τίποτα. Τρία χαλίκια στο στόμα μου. Με 

αυτά έμαθα –σαν τον Δημοσθένη– να μιλώ. 
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Νόσος του ΤΝόσος του ΤΝόσος του ΤΝόσος του Τλονλονλονλον    
 

 Πολύ συχνά όταν διαβαίνω το κατώφλι μιας πόρτας 

(του σπιτιού μου, ενός δημόσιου κτηρίου, ενός μαγαζιού κτλ.), 

βγαίνω σε μια άλλη πόλη, σε χωριό ή σε ακατοίκητο τόπο. 

Αυτή η κατάσταση αν και μου προξένησε στην αρχή τρομερή 

έκπληξη και θαυμασμό, πλέον θα τη χαρακτήριζα μάλλον 

δυσάρεστη. 

 Φανταστείτε ότι εκεί που είσαι έτοιμος να ξεμυτίσεις 

από το κατώφλι του σπιτιού σου και να ξεκινήσεις αμέριμνος 

τη βραδινή σου βόλτα, να βρίσκεσαι ξαφνικά και ανεξήγητα 

μέσα σε έναν λασπότοπο, στην κορυφή ενός βουνού, στη μέση 

ενός χωραφιού με ηλιοτρόπια. Και υπάρχουν και χειρότερα. 

Ανοίγεις την πόρτα του δωματίου σου για να βγεις στο χολ, και 

στο επόμενο κλάσμα του δευτερολέπτου βρίσκεσαι στην 

τουαλέτα ενός άγνωστου σπιτιού, στον βόθρο μιας 

πολυκατοικίας, στο χείλος ενός γκρεμού. Έκπληκτα μάτια 

ανθρώπων που δεν έχω ξαναδεί, με κοιτάνε έντρομα. Μου 

ζητάν εξηγήσεις, πώς βρέθηκα εκεί, τι θέλω, μήπως είμαι 

ληστής; Και γω δεν ξέρω τι να πω. Απλά ντρέπομαι και 

λυπάμαι. Βγαίνω έξω, προσπαθώ να προσανατολιστώ και 

ψάχνω τρόπο να επιστρέψω άμεσα στον τόπο και την οικία 

μου. 

 Όσο εύκολα, όμως, και απότομα τηλε-μεταφέρομαι την 

πρώτη φορά. Άλλο τόσο δύσκολα επιστρέφω. Δεν αποφασίζω 

εγώ πού θα βρεθώ. Δεν το κάνω καθόλου με τη θέλησή μου. 

Δεν το ελέγχω ούτε στο παραμικρό. Αυτό με ελέγχει. 

Διαφορετικά θα γλίτωνα ένα σωρό λεφτά που ξοδεύω σε 

εισιτήρια έτσι και αλλιώς, μιας και μου αρέσει να ταξιδεύω. 
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Έχω μπλεχτεί στα πλοκάμια μιας άγνωστης δύναμης που 

παίζει μαζί μου. 

 Μετά τις πρώτες φορές που μου συνέβη το «ταξίδι» ή η 

μετακίνηση όπως την ονομάζω, απευθύνθηκα σε γιατρό. 

Επειδή είμαι φύσει πραγματιστής και πιστεύω ακράδαντα στη 

λογική, θεώρησα ότι έχω απλώς τρελαθεί. Έτσι κατέφυγα στον 

ειδικό. Χωρίς αναστολές και ενδοιασμούς του περιέγραψα 

λεπτομερώς την εμπειρία μου, διασκεδάζοντας κατά βάθος με 

το προσδοκούμενο ξέσπασμα της κατάπληξής του. 

 Ο γιατρός όμως με άκουσε ήρεμα και προσεκτικά, και 

όταν τελείωσα είπε: 

«Τα συμπτώματα που περιγράφεις σκιαγραφούν μια πολύ σπάνια 

πάθηση. Πρόκειται για την περιβόητη νόσο του Τλον, που οι 

επιπτώσεις της ποικίλουν από ασθενή σε ασθενή (ή να πω 

καλύτερα από χαρακτήρα σε χαρακτήρα;). Κάποιοι πέφτουν να 

κοιμηθούν και, όταν ξυπνούν, βρίσκονται σε τόπο πολύ μακρινό από 

το κρεβάτι τους. Ενώ άλλοι με το που έρχονται σε επαφή με το νερό, 

τηλε-μεταφέρονται. Τέλος υπάρχουν και κάποιοι στους οποίους η 

νόσος ενεργοποιείται όταν φιλιούνται με κάποιο αγαπημένο τους 

πρόσωπο. Και βέβαια η περίπτωσή σου που είναι από τις 

συνηθέστερες. Δυστυχώς μέχρι στιγμής η επιστήμη δεν έχει βρει 

ίαση για αυτήν την ασθένεια. Πρέπει να μάθεις να ζεις με το 

ενδεχόμενο ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανοίξεις μια πόρτα και 

να βρεθείς αλλού». 

 Έτσι και γω προσπαθώ να συνηθίσω διανύοντας τον 

προσωπικό μου Γολγοθά. Η μόνη μου άμυνα στην 

εξωπραγματική αυτή ασθένεια είναι να πάψω να 

μετακινούμαι. Να μένω συνεχώς καθηλωμένος σε ένα σημείο. 

Να μην περνάω πόρτες. Να μην κουνιέμαι. Για τον λόγο αυτό 

έχω μπάνιο, τουαλέτα, κουζίνα, κρεβατοκάμαρα σε ένα 

δωμάτιο. Όταν αναγκάζομαι –με τρόμο– να βγω έξω από το 
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σπίτι, εφοδιάζομαι με σύνεργα και αντικείμενα που θα μου 

χρησιμεύσουν σε ένα πιθανό, ακαριαίο «ταξίδι». Έχω λοιπόν 

μαζί μου φακό, ξηρά τροφή, νερό, σφυρίχτρα (μια φορά 

βρέθηκα κάτω από τα ερείπια ενός σπιτιού που είχε 

καταρρεύσει από σεισμό), σουγιά, βαριά ρούχα (μπορεί να 

βρεθώ στην κορυφή χιονισμένου βουνού), σωσίβιο (ναι, έχω 

βρεθεί και στον πάτο της θάλασσας) και αρκετά χρήματα για το 

εισιτήριο της επιστροφής. 

 Δεν ξεμυτίζω λοιπόν από το σπίτι μου. Οι γείτονες και οι 

φίλοι μου νομίζουν ότι απλώς πάσχω από αγοραφοβία και 

κατάθλιψη και έχω εφεύρει αυτήν την ιστορία για να 

δικαιολογήσω την κατάστασή μου. Πού να ξέρουν ότι υπό το 

κράτος της κατάθλιψης δεν μπορείς να εφεύρεις ιστορίες... 
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ΓελωτοποιόςΓελωτοποιόςΓελωτοποιόςΓελωτοποιός    
 

 Εντελώς αναπάντεχα ο γελωτοποιός του βασιλιά έπεσε 

σε δυσμένεια. 

 Κανείς δεν ξέρει σε τι οφείλεται αυτή η ξαφνική 

μεταστροφή του ηγεμόνα. Εφόσον ούτε πόλεμος επίκειται, 

ούτε κάποια οικονομική καταστροφή έχει συμβεί. Πάντως όλα 

τα καινούργια ανέκδοτα, οι γκριμάτσες, τα σόκιν αστεία πάνε 

στον βρόντο. Ο Βασιλιάς είναι πάντα σκυθρωπός και δε γελάει 

με τίποτα. Στέκεται ακίνητος και κοιτάει πάντα το κενό. 

 Όλη αυτή η κατάσταση έχει ρίξει ψυχολογικά τον 

γελωτοποιό, που αντιμετωπίζει τώρα για πρώτη φορά στη ζωή 

του υπαρξιακό πρόβλημα. Τι νόημα έχει να είναι γελωτοποιός, 

όταν δεν προκαλεί πλέον γέλιο; 

 Έτσι ο αστείος ανθρωπάκος αποφάσισε να δώσει μια 

τελευταία παράσταση και στο φινάλε να αυτοκτονήσει 

μπροστά στα μάτια του κυρίου του. 

 Η παράσταση δόθηκε. Δεν ακούστηκε άχνα γέλιου. Στο 

τέλος, όπως το σχεδίαζε, ο γελωτοποιός έβγαλε ένα πιστόλι και 

βάζοντάς το στο στόμα, τίναξε τα μυαλά του στον αέρα. Ούτε 

τότε αντέδρασε ο βασιλιάς. 

 Κάποιοι λένε ότι και αυτός είχε πεθάνει από καιρό. Και 

τον είχαν βαλσαμώσει. 
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ΠηγάδιΠηγάδιΠηγάδιΠηγάδι    
 

 Εδώ και μήνες ζω σε ένα πηγάδι. Έπεσα μέσα όταν 

έσκυψα να δω –από περιέργεια– τον πάτο του. Έχασα την 

ισορροπία μου κι έπεσα. Ευτυχώς «προσγειώθηκα» στο νερό 

και έτσι δεν έσπασα τίποτα. Πέρασα τις πρώτες μέρες 

ουρλιάζοντας για βοήθεια. Αλλά δε με άκουγε κανείς. Οι 

πρώτες μέρες ήταν σκέτη απελπισία. Το νερό δε μου έλειψε, 

αλλά πεινούσα τρομερά. Τα βράδια κοιτούσα τους αστερισμούς 

που προβάλανε από το στόμιο του πηγαδιού και 

αποκοιμιόμουν σε μια σχετικά στεγνή εσοχή των τοιχωμάτων. 

 Γρήγορα διαπίστωσα ότι στο πηγάδι δεν ήμουν μόνος. 

Ένα σωρό μικρά πλάσματα χρησιμοποιούσαν τη φυλακή μου 

ως ενδιαίτημα. Βατράχια, φρύνοι, αράχνες, μυγάκια ακόμα και 

μικρά ψάρια και σαύρες. Η αλληλεπίδραση όλων αυτών των 

ζωαρίων ήταν αξιοθαύμαστη. Παρατήρησα ότι τα βατράχια 

τρώγανε τις αράχνες, οι αράχνες τα μυγάκια, οι σαύρες τα αυγά 

της μύγας και τα μικρά βατράχια. Κανείς εδώ δεν πέθαινε από 

πείνα. Η ανήλιαγη ειρκτή μου προνοούσε σαν καλή μήτρα για 

τη βιωσιμότητα της πανίδας της! Δεν είχα παρά να βρω και γω 

τη θέση μου σε κάποια βαθμίδα της τροφικής αυτής αλυσίδας. 

 Έτσι έλυσα το πρόβλημα της λιμοκτονίας. Έπρεπε όμως 

να είμαι προσεκτικός ώστε να μη διαταράξω τη φυσική 

ισορροπία. Έτρωγα λίγο από κάθε είδος, προσέχοντας να μην 

κάνω διακρίσεις ανάμεσα σε αρσενικά και θηλυκά. 

 Μετά από λίγο καιρό, και ενώ είχα αρχίσει να συνηθίζω, 

ακόμα και να απομυζώ κάποιο είδος ηδονής μένοντας εκεί, 

συνέβη κάτι ανέλπιστο. Εκεί που καθόμουν και ρέμβαζα 

κοιτώντας τα σκοτεινά νερά, άκουσα έξω από το στόμιο του 

πηγαδιού ανθρώπινες ομιλίες, που πλησίαζαν. Ήταν μια 
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κοπέλα και ένας νεαρός, ερωτευμένοι μάλλον, που βλέποντας 

ένα πηγάδι στη μέση του πουθενά, ήρθαν να κάνουν μια ευχή 

και να πετάξουν ένα κέρμα, όπως συνηθίζεται. Μια παλιά μου 

αταβιστική συνήθεια με έκανε να κουρνιάξω και να περιμένω 

λίγα λεπτά, χωρίς να δώσω σημείο ζωής. Πάντα όταν ακούς 

ανθρώπους να πλησιάζουν, πρέπει να παίρνεις αμυντική 

στάση, ακόμα και αν βρίσκεσαι σε μια τόσο δυσχερή θέση, όπως 

η δική μου. Η προνοητικότητά μου δε με πρόδωσε τελικά. Το 

ζευγάρι πάνω στην παραφορά του έρωτά του, ξεμυαλισμένο 

από ευφορία και φρούδες ελπίδες για το μέλλον, πέταξε πολλά 

κέρματα στο πηγάδι μου, καθώς ο νεαρός και η κοπέλα 

συναγωνίζονταν σε ευχές για την πορεία της σχέσης τους. Αυτό 

με έκανε να κουρνιάξω ακόμα πιο βαθιά στην κρυψώνα μου. 

Είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει ποτέ και ποτέ δεν 

έχει βγάλει χρήματα. Ξαφνικά διέβλεπα μπροστά μου μια 

καινοφανή επιχειρηματική ευκαιρία. Υπήρχαν πολλά κορόιδα 

εκεί έξω που κανοναρχούνται από δεισιδαιμονίες και 

προλήψεις, έτοιμα να πετάξουν τα λεφτά τους οπουδήποτε 

εκπληρώνεται το μεταφυσικό τους βίτσιο... Έπρεπε μόνο να 

τους προσελκύσω στην τρύπα μου... 

 Και τότε μου ήρθε η θεία έμπνευση. Με φωνή υπόκωφη 

και επιβλητική, συνεπικουρούμενη και από το φυσικό βάθος 

του πηγαδιού, μίλησα, παριστάνοντας το στοιχειό της πηγής. 

Προσπάθησα να έχω λίγη επιτήδευση στον λόγο μου, όπως 

έχουν συνήθως τα φαντάσματα και τα μέντιουμ. Και με τόνο 

αυστηρό, αλλά όχι πολύ απότομο, για να μην τους τρομάξω, 

ρώτησα τι θέλουν στα νερά μου και ταράζουν τον αιώνιο ύπνο 

μου. Όπως είναι φυσικό, οι ερωτευμένοι τα χρειάστηκαν και 

τραβήχτηκαν πίσω. Ο άφρων νεαρός, προφανώς για να 

αποδείξει στην κοπέλα του ότι δεν είναι δειλός, άρχισε να 

πετάει πέτρες και μεγάλα ξύλα στο πηγάδι μου. Γρήγορα όμως 
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σταμάτησε και μπόρεσα να τους εξηγήσω ότι είμαι φιλικό και 

ευνοϊκό πνεύμα και γενικά πραγματοποιώ ευχές και μαντεύω 

το μέλλον.  

 Αφού ξεπέρασαν το πρώτο σοκ, άρχισαν να μου 

απευθύνουν κάθε είδους ερωτήσεις στις οποίες απαντούσα 

κατά το δοκούν. Η κοπέλα ρώτησε μέχρι και πού βρίσκεται το 

χαμένο της καθρεφτάκι με τις διαμαντένιες πέτρες και γω τις 

υπέδειξα το πρώτο μέρος που μου ήρθε στο μυαλό: πίσω από το 

κομοδίνο της κρεβατοκάμαρας. Πέταξαν μερικά κέρματα 

ακόμα, κατόπιν δικής μου εντολής και πήραν εκστασιασμένοι 

τον δρόμο του γυρισμού... 

 Την επόμενη μέρα ξύπνησα από ανήσυχες φωνές 

ανθρώπων που είχαν μαζευτεί έξω από το πηγάδι μου. Ήμουν 

αρκετά πεπεισμένος ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Γεγονός μάλιστα 

που ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή μου ως μέντιουμ. Εκείνο το 

πρωινό τα κέρματα πέσανε βροχή, καθώς και οι ερωτήσεις για 

θέματα ερωτικά, επαγγελματικά, υγείας... Και με απληστία 

νεοφώτιστου, απαντούσα σε όλους απρόσκοπτα, αφήνοντας τη 

διαίσθησή μου να οργιάζει. 

 Αυτό συνεχίστηκε, με μόνη διαφορά ότι το πλήθος του 

κόσμου που συνέρρεε αυξανόταν μέρα με τη μέρα. Για να 

αποφευχθεί η χάβρα, οι εντάσεις και ο πανικός, πρόσταξα τους 

«πελάτες» μου να καταρτίσουν λίστα προτεραιότητας. Έχρισα 

βοηθούς μου και φερέφωνά μου στον έξω κόσμο, το ζευγάρι 

εκείνο που ευεργέτησα πρώτο με τις μαντείες μου, και δεν 

έπαψε από τη μέρα εκείνη να επισκέπτεται το πηγάδι μου και 

να ζητάει τις συμβουλές μου –πάντα με το αζημίωτο. 

 Οι δουλειές πήγαιναν καλά. Μέσα σε λίγες εβδομάδες το 

πηγάδι μου είχε γεμίσει κέρματα και λίρες. Είχα σκοπό να 

μαζέψω λίγα χρήματα ακόμα και μετά με τη βοήθεια των 

συνεργατών μου (που ακόμα βέβαια δεν είχαν ενημερωθεί για 
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τα σχέδιά μου –είναι πάντα καλύτερο να κρατάς τους 

υφισταμένους σου στο σκοτάδι) να φύγω. Βέβαια όπως πάντα 

σε αυτές τις ιστορίες, κάτι πάει στραβά και πρέπει να 

αναπροσαρμόσεις τα πλάνα σου. 

 Ήταν χαράματα όταν η τρομαγμένη φωνή της 

«υπαλλήλου» μου με ξύπνησε. «Πνεύμα του πηγαδιού!» φώναξε, 

«Σήμερα θα ‘ρθει ο Επίσκοπος με τους ανθρώπους του για να 

κλείσουν με τσιμέντο το πηγάδι σου. Αλλά τι στο λέω; Θα το ξέρεις 

ήδη!...». Τινάχτηκα σαν να με χτύπησε κεραυνός. «Τι;! Και γιατί 

να κάνουν κάτι τέτοιο;» ρώτησα έντρομος. «Ο Επίσκοπος λέει ότι 

το πηγάδι είναι στοιχειωμένο. Και ότι εσύ είσαι δαίμονας! Είσαι;». 

«Όχι βέβαια! Τι ‘ναι όλα αυτά;». «Δεν ξέρω. Εγώ ήρθα απλά να σε 

προειδοποιήσω! Αν και είμαι σίγουρη ότι γνωρίζεις τις κινήσεις 

τους. Φεύγω τώρα! Αν με βρουν εδώ, χάθηκα!». «Στάσου!» φώναξα, 

αλλά είχε ήδη απομακρυνθεί. Την είχα άσχημα λοιπόν. Όχι 

μόνο πήγαινε στράφι δουλειά μηνών, αλλά θα ενταφιαζόμουν 

εδώ ζωντανός νεκρός. Κάτι έπρεπε να κάνω. Αλλά τι; Μπόρεσα 

να ξεγελάσω όλους αυτούς τους μωρόπιστους, αλλά θα ήταν 

αδύνατο να τα καταφέρω με τον Επίσκοπο. Αυτός ήταν γεράκι. 

Και εξάλλου έκανε λίγο πολύ την ίδια δουλειά μ’ εμένα. 

Σίγουρα φοβήθηκε τον ανταγωνισμό. Γι’ αυτό θέλει να με 

ξεπαστρέψει. 

 Ξαφνικά άκουσα ποδοβολητά αλόγων. Είχαν έρθει. Τους 

άκουσα να ξεπεζεύουν και να ετοιμάζουν το τσιμέντο. Δεν είχα 

άλλη επιλογή. Έπρεπε να παραδεχτώ την ήττα μου και να 

προσπαθήσω απλώς να μετριάσω τις συνέπειες. Άρχισα να 

φωνάζω ότι είμαι άνθρωπος, παγιδευμένος μήνες εδώ. Πως 

δεν έχω καμία σχέση με πνεύματα και δαίμονες. Σταμάτησαν 

να με ακούσουν. Τότε άκουσα τη σφυριχτή φωνή του Δεσπότη 

να τσιρίζει αμείλικτα: «Συνεχίστε. Λέει ψέματα». Και 

επέστρεψαν στις εργασίες τους... 
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 Τότε ακούστηκαν και άλλοι αναπάντεχοι θόρυβοι. 

Αέρας που σχίζεται από βέλη, κούφια βήματα, μαχαίρια που 

μπήγονται σε κορμιά, κραυγές και βρισιές. Ήχοι μάχης. Και σε 

λίγο απόκοσμη ησυχία. Η φωνή που άκουσα τώρα ήταν η 

οικεία και γλυκιά φωνή της υπαλλήλου μου: «Πνεύμα, είσαι 

καλά;». Κανονικά ενώπιών της δε θα διακινδύνευα να ρωτήσω 

τι έγινε εκεί έξω (θα έπρεπε να δείξω ότι γνωρίζω), αλλά λόγω 

της ταραχής παραμέρισα τους ενδοιασμούς μου και ζήτησα να 

πληροφορηθώ με κάθε λεπτομέρεια. Αυτή μου απάντησε ότι 

όλοι οι ευεργετηθέντες κάτοικοι της πολίχνης, με το που 

έμαθαν τι πρόκειται να μου συμβεί, έσπευσαν να με βοηθήσουν 

και πάνω στη μανία της συμπλοκής, σκότωσαν τον 

Μητροπολίτη και τους άντρες του. «Το ήξερα» είπα μόλις 

τελείωσε, προκαλώντας, όπως θέλω να φαντάζομαι, ρίγη στις 

ραχοκοκαλιές των πιστών μου. 

 «Τι θα γίνει από δω και πέρα;» ρώτησε η καλή μου 

υπάλληλος. Έκλεισα τα μάτια και έπεσα σε διαλογισμό. Είδα τα 

σπίτια της πολίχνης καμένα, τους κάτοικους σταυρωμένους, 

τις γυναίκες βιασμένες, τις περιουσίες τους λεηλατημένες από 

τις δυνάμεις του Αρχιεπισκόπου και του Κράτους που σύντομα 

θα έρχονταν να αποκαταστήσουν την τάξη. Η οργή τους θα 

έπεφτε με σιδερένια πυγμή πάνω στους ανίσχυρους και 

αφελείς χωρικούς. «Όλα θα πάνε καλά» είπα. 
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ΓεννήτωρΓεννήτωρΓεννήτωρΓεννήτωρ    
 

 ...Πριν τρία χρόνια έφυγα από το προηγούμενο σπίτι 

μου. Το μαύρο σπίτι. Το ονομάζω μαύρο με περιπαικτική 

διάθεση. Δεν ήταν καθόλου μαύρο στην πραγματικότητα. Μια 

ξύλινη καλύβα ήταν. Δε θυμάμαι καν το χρώμα της, ποτέ δεν 

το πρόσεξα. Αλλά είναι όπως λέμε «ο λευκός Πύργος» ή «η 

μαύρη θάλασσα». Δε μιλάμε για τη χρωματική ποιότητα με 

αυτούς τους προσδιορισμούς... Για κάτι άλλο μιλάμε. Για κάτι 

πιο ουσιαστικό. 

 Τέλος πάντων, είχα συνηθίσει εκεί. Δεν ήμουνα καλά, 

αλλά είχα συνηθίσει. Τι εννοώ δεν ήμουνα καλά: δεν είχα 

κανέναν να με φροντίζει. Αυτό σημαίνει δεν ήμουνα καλά. Και 

αν δεν έχω κάποιον να με φροντίζει, δεν μπορώ να είμαι καλά. 

Όχι επειδή είμαι κακομαθημένος ή ανασφαλής. Απλά υπήρξα 

ανίκανος να φροντίσω εγώ τον εαυτό μου. Εντελώς ανίκανος. 

Αν κάποιος με άφηνε χωρίς ψωμί και χωρίς νερό, δεν υπήρχε 

περίπτωση να μεριμνήσω εγώ από μόνος μου για αυτά τα 

αγαθά... Προτιμούσα να πεθάνω παρά να κάνω μια πράξη. Θα 

αναρωτιέσαι πώς ζούσα λοιπόν. Αυτό είναι ένα από τα μυστικά 

μου. Το ενδιαίτημά μου ήταν παραθαλάσσιο και, είτε το 

πιστεύεις είτε όχι, οι γλάροι μου έφερναν ψωμί και νερό. Για 

την ακρίβεια δεν έφερναν σ’ εμένα, αλλά στα νεογνά τους που 

περίμεναν στις φωλιές έξω από το σπίτι μου. Ξάπλωνα λοιπόν 

και γω δίπλα στις φωλιές, άνοιγα το στόμα μου και περίμενα. 

Οι γλάροι κουβαλούσαν στο ράμφος τους κονσέρβες, κομμάτια 

κρέας, τυρί και διάφορες άλλες λιχουδιές που, δυστυχώς τις 

περισσότερες φορές, είχαν μια ταγκή γεύση επειδή τις είχαν 

περισυλλέξει από σκουπιδότοπους και ήταν χαλασμένες, αλλά 

παρόλα αυτά θρεπτικές. Έτσι επιβίωνα μόνος μου. Με τα 
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κομμάτια που ξέπεφταν από τις φωλιές κατευθείαν στο στόμα 

μου. Αν μπορεί αυτό να ονομαστεί επιβίωση. Παρόλα αυτά 

κάλυπτα τις βασικές ανάγκες μου και επιζούσα. Ήμουν 

λιτοδίαιτος και αυτάρκης. 

 Η βασική μου ασχολία εκεί ήταν να κοιτάζω τη 

θάλασσα. Το πιο όμορφο θέαμα του κόσμου, αν εξαιρέσουμε 

τον έναστρο νυχτερινό ουρανό! Και ακόμα μία ασχολία μου 

ήταν –σήμερα ντρέπομαι να μιλάω για αυτήν!- η στιχουργική. 

Έγραφα στίχους πάνω στη βρεγμένη άμμο. Και σκεφτόμουν. 

Αν γράψω έστω και έναν στίχο που αξίζει, που αιχμαλωτίζει 

μέσα στη ρίμα του την αληθινή ομορφιά του κόσμου, που 

αγγίζει κάτι από την κρυφή ουσία του σύμπαντος, η θάλασσα 

θα τον σεβαστεί. Θα κρατήσει το κύμα της και δε θα τον σβήσει. 

Περιττό να αναφέρω ότι αυτό δε συνέβη ποτέ. Οι νόμοι της 

παλίρροιας και των ρευμάτων δεν καταλύθηκαν ούτε μία 

στιγμή για χάρη της τέχνης μου. Αυτό σημαίνει ή ότι δεν 

έγραψα ποτέ τον κατάλληλο στίχο ή ότι η θάλασσα κωφεύει 

στις παρακλήσεις των ποιητών. Όπως είπα, νιώθω μια βαθιά 

συστολή να μιλάω για αυτά τα θέματα... Δε θέλω να φανώ 

κοινότοπος αλλά.... είναι γνωστή η αντιμετώπιση του κόσμου 

απέναντι σε αυτούς που στιχουργούν... τους θεωρούν 

μισότρελους τις περισσότερες φορές... και μάλλον έχουν δίκιο. 

 Ζούσα μια ειδυλλιακή ζωή. Δεν ήταν όλα τέλεια βέβαια. 

Αλλά σε εκείνη την έρημη παραλία, η ηρεμία και η σιωπή ήταν 

τόσο απόλυτη που κάποιες φορές ένιωθα σχεδόν ευτυχισμένος. 

Παρ’ όλες τις αντιξοότητες του βίου μου, δεν έπαυα να ελπίζω 

σε καλύτερες μέρες και, πολλές φορές, έπλαθα όνειρα και 

φαντασιώσεις για το μέλλον. Ένας εξωτερικός παρατηρητής 

της ζωής μου θα νόμιζε ότι είμαι βαθιά δυστυχισμένος. Αλλά η 

αλήθεια απέχει πολύ από αυτό. Είχα συνηθίσει! Όπως και να 

ήταν οι συνθήκες ζωής μου, εγώ είχα συνηθίσει! Και είχα μάθει 
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να αντλώ ευχαρίστηση από πράγματα που σε άλλους 

φαίνονται τιποτένια. Όπως το να παρατηρείς τα σύννεφα ας 

πούμε ή να βουτάς τα χέρια σου στον αφρό των κυμάτων ή να 

ξαπλώνεις στην κρύα και υγρή άμμο. Μπορεί όλα αυτά να σου 

φαίνονται ανάξια λόγου... αλλά για μένα ήταν εμπειρίες χαράς 

και ευχαρίστησης. 

 Όλα αυτά ήταν προσωρινά όμως. Εκεί που νόμιζα ότι η 

ζωή μου θα συνεχιζόταν έτσι, αρμονικά και αθόρυβα, άρχισαν 

οι πόνοι. Φρικτοί πόνοι στο στομάχι. Έρχονταν και έφευγαν 

απότομα χωρίς καμία προειδοποίηση. Μου λιάνιζαν τα σωθικά 

και η μόνη αντίδραση που μπορούσα να έχω, ήταν να 

αναδιπλώνομαι ξαπλωμένος σε στάση εμβρύου και να 

περιμένω να περάσουν, σφίγγοντας τα δόντια και τα μάτια για 

ώρες. Σφιγγόμουν τόσο πολύ που αργότερα όταν περνούσαν οι 

πόνοι, ένιωθα πιασμένους όλους τους μύες μου. Καμιά φορά 

μην αντέχοντας άλλο, βογκούσα και χτυπούσα με τα χέρια το 

πρόσωπό μου σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μετατοπίσω το 

κέντρο του πόνου το οποίο βρισκόταν στο στομάχι και 

επεκτεινόταν προς τα κάτω στα έντερα και στα γεννητικά 

όργανα και προς τα πάνω μέχρι τον θώρακα. Όλη αυτή η 

δοκιμασία κρατούσε κάποιες ώρες, μπορεί και εικοσιτετράωρα 

και ύστερα, σταδιακά, εξασθενούσε, μέχρι που εξαφανιζόταν. 

 Στην αρχή νόμισα ότι πρόκειται για κάποια αρρώστια. 

Καρκίνος για να πονάει τόσο πολύ. Και συμβιβάστηκα με την 

ιδέα ότι σε λίγο καιρό θα πέθαινα. Και μάλιστα θα πέθαινα με 

φρικτό τρόπο. Εφόσον δεν ήμουν διατεθειμένος να πάω στο 

νοσοκομείο και να ακολουθήσω κάποια θεραπεία. Αυτές οι 

σκέψεις επιβάρυναν ακόμα πιο πολύ την, έτσι κι αλλιώς, 

μελαγχολική φύση μου. Αλλά έκανα λάθος. Μετά από 

κάμποσες εβδομάδες δοκιμασίας και αγωνίας, πρόσεξα ότι η 

κοιλιά μου άρχισε να φουσκώνει. Στην αρχή θεώρησα ότι είναι 
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αποτέλεσμα της ιδιότυπης ασθένειάς μου και δεν έδωσα 

σημασία. Όμως η κοιλιά συνέχισε να φουσκώνει. Και κάποια 

μέρα φωτίστηκαν όλα. Σε ένα διάλειμμα των τρομερών μου 

πόνων, ένιωσα κάτι να σαλεύει μέσα μου. Υπήρχε κάτι εκεί 

μέσα που μπορούσε να κινηθεί! Που μεγάλωνε, που άλλαζε 

θέση, που κλωτσούσε! Κατάλαβα αυτό που ήδη θα έχεις 

καταλάβει: ήμουν έγκυος. 

 Στην αρχή εξεπλάγην και εγώ ο ίδιος με αυτό το 

συμπέρασμα και δεν άργησα να το απορρίψω με κυνισμό και με 

αυτοσαρκαστική διάθεση. Αλλά η υποψία έμενε στο μυαλό μου. 

Και μέρα με την ημέρα γινόμουν όλο και πιο σίγουρος ότι αυτή 

ήταν η αλήθεια. Ναι! Κυοφορούσα ένα μωρό. Επρόκειτο 

προφανώς για κάποια ανωμαλία ή, για να το πω καλύτερα, για 

κάποιο ανέκδοτο της φύσης! Παρόλα αυτά ήταν αλήθεια. 

Έπρεπε να το αποδεχτώ. Πίστεψέ με, δεν μπορούσα να κάνω 

αλλιώς! Όσο τρελό και αν ακούγεται.... Δεν μπορούσα παρά να 

το αποδεχτώ. Μετά από αυτή τη δύσκολη αποδοχή, η 

πεισιθάνατη διάθεσή μου άλλαξε άρδην. Είχα μια ζωή μέσα 

μου. Δεν είχα το δικαίωμα να την αφήσω να πεθάνει. Ήταν 

δική μου ευθύνη να μείνει ζωντανή. Είχε αφυπνιστεί στο βάθος 

της ψυχής μου ένα διεστραμμένο ένστικτο μητρότητας. 

 Πέρασαν αρκετοί μήνες έτσι. Αμφιταλαντευόμουν 

ανάμεσα σε διάφορες σκέψεις και αγωνίες. Δεν μπορούσα να 

καταλάβω πώς είχε συμβεί αυτό. Στο μεταξύ η κοιλιά μου 

ολοένα και πρηζόταν... Μια μέρα με έπιασαν φρικτοί πόνοι. 

Πολύ πιο έντονοι από αυτούς που είχα συνήθως. Ωδίνες 

σκέφτηκα. Πόνοι του τοκετού. Με έπιασε κρύος ιδρώτας. 

Γεννάω, σκέφτηκα. Κάτι πρέπει να κάνω. Αν δεν πάω στο  

νοσοκομείο, σίγουρα θα πεθάνω και εγώ και το παιδί. Και τότε 

πήρα τη μεγάλη απόφαση. Έφυγα από το σπίτι με χίλιους 

κόπους και τρομερή προσπάθεια και βγήκα στον εθνικό δρόμο. 
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Εκεί έκανα ωτοστόπ και στον πρώτο οδηγό που σταμάτησε, 

ζήτησα να με πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο. Φανταστείτε 

ότι δεν είχα ζητήσει ποτέ βοήθεια από άνθρωπο. Και τώρα 

ήμουνα έρμαιο στον οίκτο και στο έλεος του πρώτου τυχόντα. 

Αν αρνιόταν να με μεταφέρει, ήμουν έτοιμος να τον ικετεύσω 

κλαίγοντας. Σε τέτοια κατάσταση βρισκόμουν. Μετά έχασα τις 

αισθήσεις μου και όταν τις ξαναβρήκα, βρισκόμουν σε ένα 

κρεβάτι με ρόδες, δεμένος και μπανταρισμένος με σωληνάκια 

και ορούς. Οι γιατροί που με εξέτασαν ακόμα δεν μπορούσαν 

να ξεπεράσουν το σοκ. Ήμουν πραγματικά έγκυος. Και με 

πήγαιναν εσπευσμένα στο χειρουργείο. Ελλείψει αιδοίου, θα 

έπρεπε να γεννήσω με καισαρική τομή. Εν τω μεταξύ η κοιλιά 

μου είχε φουσκώσει τόσο πολύ που νόμιζα ότι θα σκάσει. Όλοι 

μου λέγανε να παίρνω βαθιές ανάσες. Η ολική νάρκωση που 

μου κάνανε δεν έπιασε και, μισοζαλισμένος από το υπνωτικό 

και τους πόνους, ήμουν ικανός να παρατηρώ τι γίνεται γύρω 

μου. Ήταν απίστευτο! Σε λίγο θα γεννούσα! Δεν είχε 

ξαναπαρουσιαστεί τέτοιο ιατρικό παράδοξο στα χρονικά! Με 

ξαπλώσανε στο χειρουργικό κρεβάτι και με ένα νυστέρι μου 

άνοιξαν την κοιλιά. Και τότε βγήκε από μέσα μου –μωρό 

τερατώδες και παράξενο– ένας άνθρωπος λίγο μεγαλύτερος σε 

ηλικία από εμένα! Και καθώς οι νοσοκόμοι τον καθάριζαν από 

τις βλέννες και τα αίματα, μπόρεσα να δω τα χαρακτηριστικά 

του που ήταν ίδια με τα δικά μου χαρακτηριστικά! Μάτια, 

στόμα, μύτη, πιγούνι, ολόφτυστος εγώ! Ήταν ο καινούργιος 

μου εαυτός... Ο παλιός πέθανε στη γέννα.. 

 Μόλις γεννήθηκα, το μυαλό μου ήταν θολωμένο από 

τον επώδυνο τοκετό. Αλλά σιγά-σιγά άρχισα να καταλαβαίνω 

τι γίνεται. Οι γιατροί θέλησαν να με κρατήσουν στο 

νοσοκομείο για να μελετήσουν την περίπτωσή μου. Να με 

κάνουν πειραματόζωο. Γι’ αυτό και το έσκασα. Αφού πρώτα 
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έδωσα τρομερή μάχη με τους νοσοκόμους που προσπαθούσαν 

να με κρατήσουν με τη βία. Διαπίστωσα στην πράξη ότι σε 

αντίθεση με τον παλιό μου εαυτό, ήμουν πολύ δυνατός και 

ήμουν σε θέση να υπερασπιστώ αποτελεσματικά τη σωματική 

μου ακεραιότητα. Γεμάτος τυφλή λύσσα για αυτόν που με 

γέννησε, πήγα και έκαψα το μαύρο σπίτι, κατέστρεψα τις 

φωλιές των γλάρων, και άρχισα να χτυπάω με μανία τη 

θάλασσα.  

 Γυρίζω σαν αλήτης από δω και από κει. Κρύβομαι στις 

μεγαλουπόλεις και τρώω σχεδόν πάντα από τα σκουπίδια. Για 

το επίσημο κράτος δεν υπάρχω. Κανένα ληξιαρχείο δεν μπορεί 

να δεχτεί ότι είμαι γεννήτωρ του εαυτού μου. Ακόμα και 

σήμερα, στην εποχή της κλωνοποίησης, αυτό είναι αδιανόητο. 

 Γιατροί, με τη βοήθεια της αστυνομίας και των 

μυστικών υπηρεσιών, ψάχνουν να με βρουν για να με 

μελετήσουν. Μαθαίνω ότι η περίπτωσή μου έχει πυροδοτήσει 

πόλεμο στον κόσμο της επιστημονικής κοινότητας. 

Εκπρόσωποι φεμινιστικών οργανώσεων λένε ότι είμαι απλώς 

αποκύημα φαλλοκρατικής προπαγάνδας. Ισχυρίζονται ότι δεν 

μπορεί να υπάρξει άνδρας που μπορεί να γεννήσει τον εαυτό 

του. Το διαψεύδω. Δεν πρόκειται για προπαγάνδα. 

 Αυτό που φοβάμαι τώρα είναι ότι η σωματική και 

ψυχική μου ευρωστία δε θα κρατήσει για πολύ. Ήδη νιώθω 

προμηνύματα πόνου μέσα μου.... και σύντομα θα με 

συνταράξουν κύματα οδύνης... ενώ παρατηρώ ότι μέρα με τη 

μέρα το στομάχι μου μεγαλώνει... Ένα νέο πλάσμα μεγαλώνει 

μέσα μου. Και νιώθω ότι ούτε και γω θα επιβιώσω από τούτη 

τη γέννα. Άραγε αυτός που θα γεννηθεί θα είμαι πάλι εγώ, 

αλλά λίγο διαφορετικός; Μπορεί ο καινούργιος να μην έχει 

καμία σχέση με αυτό που είμαι τώρα. Όπως εγώ δεν έχω καμία 

σχέση με τον προηγούμενο. 
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 Με προσμονή, αγωνία και φόβο ζω αυτόν τον τοκετό. 

 Μόλις φτάσει η ώρα της γέννας, ξέρω πως δεν μπορώ να 

πάω στο νοσοκομείο... Θα σκίσω με ένα μαχαίρι την κοιλιά μου 

κι έτσι θα σε φέρω στον κόσμο καινούργιε μου εαυτέ. Να είσαι 

σίγουρος ότι εγώ θα πεθάνω μετά από αυτό. Γι’ αυτό σου 

γράφω αυτά τα λίγα λόγια. Να ξέρεις τι σου γίνεται μόλις 

γεννηθείς. 
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Η ιδέα για τις Εκδόσεις ΣαΐταΕκδόσεις ΣαΐταΕκδόσεις ΣαΐταΕκδόσεις Σαΐτα ξεπήδησε τον Ιούλιο του 2012 με 

πρωταρχικό σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου όπου τα έργα νέων 

συγγραφέων θα συνομιλούν άμεσα, δωρεάν και ελεύθερα με το 

αναγνωστικό κοινό.  

Μακριά από το κέρδος, την εκμετάλλευση και την 

εμπορευματοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι Εκδόσεις ΣαΐταΕκδόσεις ΣαΐταΕκδόσεις ΣαΐταΕκδόσεις Σαΐτα 

επιδιώκουν να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις Εκδότη-Συγγραφέα-

Αναγνώστη, καλλιεργώντας τον πραγματικό διάλογο, την 

αλληλεπίδραση και την ουσιαστική επικοινωνία του έργου με τον 

αναγνώστη δίχως προϋποθέσεις και περιορισμούς. 

 

Ο ισχυρός άνεμος της αγάπηςαγάπηςαγάπηςαγάπης για το βιβλίο, 

το γλυκό αεράκι της δημιουργικότηταςδημιουργικότηταςδημιουργικότηταςδημιουργικότητας, 

ο ζέφυρος της καινοτομίαςκαινοτομίαςκαινοτομίαςκαινοτομίας, 

ο σιρόκος της φαντασίαςφαντασίαςφαντασίαςφαντασίας, 

ο λεβάντες της επιμονήςεπιμονήςεπιμονήςεπιμονής, 

ο γραίγος του οράματοςοράματοςοράματοςοράματος, 

καθοδηγούν τη σαΐτα των Εκδόσεών μας. 

 

Σας καλούμε λοιπόν να αφήσετε τα βιβλία να πετάξουν ελεύθερα! 
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