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Αφιερωμένο εξαιρετικά στην κα Ματίνα
και την ευχαριστούμε που μας «άντεξε»!
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πρόλογος

	 Τρέλα.	Πώς	να	ορίζεται,	άραγε,	η	τρέλα;	Συμβατικά,	ο	
παρατηρητής	θα	έλεγε	πως	πρόκειται	για	την	απομάκρυνση	από	το	Λόγο	
ή	την	έλλειψη	επαφής	με	την	πραγματικότητα,	και	ίσως	να	υποστήριζε	
πως,	ως	εκ	τούτου,	οι	φορείς	της,	οι	λεγόμενοι	τρελοί,	είναι	εκτός	τόπου	
και	χρόνου.	Στη	συνέχεια,	όμως,	θα	αναρωτιόταν	πού	τους	συναντά	
κανείς,	πού	να	βρίσκει	άραγε	η	τρέλα	την	ύπαρξή	της.	Μήπως	στις	
εμμονές	αποκομμένων	από	την	κοινωνία	ψυχασθενών	που	περνούν	
τη	μέρα	τους	περιφερόμενοι	στους	διαδρόμους	ενός	αποπνικτικού	
ιδρύματος;	Ή	μήπως	στα	πρόσωπα	των	ανθρώπινων	κουρελιών	του	
οκτάωρου,	της	αλλοτρίωσης	της	ελεύθερης	κοινωνίας	στην	οποία	ζούμε;
	 Για	να	βρει	μια	εύκολη	απάντηση	σε	αυτό	ο	παρατηρητής,	ίσως,	
απλώς	να	αρκεί	να	ανοίξει	το	παράθυρο	και	να	κοιτάξει	γύρω	του…	ή	
και	να	επιχειρήσει	να	δει	τον	κόσμο	μέσα	από	τα	μάτια	αυτών	που	οι	
λογικοί	βάφτισαν	«παράφρονες»!	Ίσως,	όμως,	κάτι	τέτοιο	να	ενέχει	τον	
κίνδυνο	να	θελήσει	και	ο	ίδιος,	αντικρίζοντας	μέσα	από	το	εναλλακτικό	
αυτό	κάτοπτρο	την	πραγματικότητα,	να	ενδώσει	στην	τρέλα.	Ίσως…

Ο Ορέστης είναι o Πικραμένος Κωνσταντίνος 
	 Ο	Ηρακλής	Παπαδίπουλος	δεν	ήταν	ένας	τραγικός	ήρωας	που	οδηγήθηκε	στη	
σταδιακή	απεμπόληση	των	ιδανικών	του	και	που	οι	τύψεις	τού	προκαλούσαν	αϋπνίες	
και	τριχόπτωση.	Όχι.	Είχε	γεννηθεί	με	τη	λέξη	ΗΛΙΘΙΟΣ	χαραγμένη	στο	μέτωπο	του.	Δεν	
ήταν	πως	είχε	κακές	προθέσεις.	Όχι.	Απλώς	δεν	είχε	συναίσθηση	της	αχανούς	ηλιθιότητάς	
του.	Δεν	ήταν	δύσκολο	να	προσληφθεί	στο	Δημόσιο.	Η	πρώτη	του	δουλειά,	ως	πολιτικός	
μηχανικός,	ήταν	να	κατασκευάσει	μια	έξοδο	κινδύνου	για	το	άσυλο	ψυχασθενών	του	
δήμου	Παραψυχικού.	Τα	έκανε	θάλασσα.	Βέβαια	οι	εργάτες	είχαν	αντιληφθεί	από	την	
πρώτη	στιγμή	ότι	έσκαβαν	προς	τη	λάθος	κατεύθυνση	και	του	το	επισήμαναν.	Εκείνος	όμως	
επέλεξε	να	αγνοήσει	τόσο	τις	έντονες	διαμαρτυρίες	τους,	όσο	και	το	γεγονός	ότι	έσκαβαν	
για	μήνες	χωρίς	να	βρουν	φως.	Τελικά	η	σήραγγα	που	έφτασε	σε	μήκος	τα	δύο	χιλιόμετρα	
και	σε	κόστος	τα	εφτά	εκατομμύρια	ευρώ	κατέληξε	στο	πάρκινγκ	του	κολοσσιαίου	
εμπορικού	κέντρου	της	περιοχής,	του	Paradise.
	 Οι	ανώτεροι	ζήτησαν	εξηγήσεις.	Ο	Παπαδίπουλος	της	έδωσε.	Έγραψε	μια	φλογερή	
επιστολή-απολογία,	με	την	οποία	εξαπέλυε	μύδρους	εναντίον	του	απατεώνα	Αλβανού,που	
του	είχε	πουλήσει	μια	πυξίδα	που	έδειχνε	τα	Τίρανα	αντί	για	το	Βορρά.	Ακόμη	εξέφραζε	
τις	υποψίες	του	πως	ο	ίδιος	ήταν	Σκοπιανός	πράκτορας	σε	αποστολή	δολιοφθοράς.	Ο	
αρμόδιος	υπουργός	που	διάβασε	την	απολογία	του	Παπαδίπουλου	δάκρυσε	και,	όχι	μόνο	
τον	συγχώρεσε,	αλλά	πρότεινε	και	την	παρασημοφόρηση	του	με	το	χρυσό	εθνοσωτήριο	
τσαρούχι.	
	 Η	υπόθεση	έληξε	με	την	τοποθέτηση	δύο	θυρών	της	κακιάς	ώρας	στις	δύο	
απολήξεις	του	άχρηστου	τούνελ.	Επιπλέον,	το	σκεπτικό	με	το	οποίο	τοποθετήθηκαν	
οι	θύρες	στη	σήραγγα	ήταν	πως	ένας	ψυχασθενής	δεν	ήταν	αρκετά	ευφυής,	ώστε	να	
γυρίσει	το	πόμολο.	Το	αποτέλεσμα	είναι	τη	στιγμή	που	μιλάμε	δύο	ένοικοι	του	εν	λόγω	
ιδρύματος,	της	γνωστής	ανά	το	παναθήναιο	«Γαλήνης»,	με	φακούς	στα	χέρια	σαν	χαμηλού	
προϋπολογισμού	αρχαιολόγοι	ή	ηθοποιοί	σε	μια	παρακμιακή	σχετικού	περιεχομένου	
ταινία	να	διασχίζουν	το	μεγαλεπήβολο	τούνελ	και	οι	υπόλοιποι	θα	ακολουθήσουν,	αν	οι	
ανιχνευτές	δε	γυρίσουν	πίσω	την	προσυμφωνημένη	ώρα.
	 Ο	ένας,	ο	Καρού,		ήταν	σχεδόν	τυφλός.	Ο	άλλος	ήταν	ο	Ορέστης,	που	τα	
βαθυπράσινα	μάτια		του	έκαναν	τις	γυναίκες	να	τρελαίνονται	και	τους	ανθρώπους	
γενικότερα	να	τον	εμπιστεύονται	εύκολα.	Είχε	δύο	πτυχία,	λεφτά	και	ένα	τρελό	κατοικίδιο.	
Ο	ίδιος	ήταν	όμως	πιο	τρελός	απ’	αυτό.	Μπορούσε,	δηλαδή,	να	ανεχθεί	τα	πάντα,		εκτός	
από	τα	ριγέ	σακάκια	και	τους	κλόουν.	Στα	25	του	είχε	ήδη	απαλλάξει	τον	κόσμο	από	τρεις	
και	είχε	ακόμη	υψηλότερες	φιλοδοξίες	για	το	μέλλον.	Στην	ακμή	όμως	της	φιλανθρώπου	
του	δράσεως	είχε	συλληφθεί	εξαιτίας	της	συνήθειας	του	να	κρατά	ως	ενθύμιο	ταριχευμένο	
το	δείκτη	των	θυμάτων	του.	Μια	μέρα	μάλιστα	που	ένας	αστυνομικός	του	ζήτησε	την	Μαίρη	Φωτεινακοπούλου
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ταυτότητα	του,	εκείνος	ζαλισμένος	από	τον	εκτυφλωτικό	ήλιο	του	έδωσε	έναν	από	αυτούς	
τους	δείκτες,	που	τους	κρατούσε	στην	τσέπη	του	για	γούρι.
	 Προχώρησαν	για	αρκετά	λεπτά	και	ήταν	αλήθεια	ότι	ο	Ορέστης	είχε	αρχίσει	να	
αισθάνεται	άβολα.	Παρόλα	αυτά	δεν	τολμούσε	να	διαταράξει	τη	βαριά	σιωπή	αυτής	της	
παράλογης	σήραγγας	επιχειρώντας	να	συζητήσει	με	το	σύντροφο	του.	Έτσι	άρχισε	να	
σκέφτεται	και	θυμήθηκε	μια	ιστορία		που	άκουγε	μικρός	για	τις	πύλες	που	οδηγούσαν	στον	
Άδη.	Άρχισε	να	νιώθει	πως	ο	χώρος	στένευε	απειλώντας	να	συντρίψει	την	ασήμαντή	του	
ύπαρξη,	την	οποία	χλεύαζαν	οι	σκιές	των	νεκρών.	Ο	μουχλιασμένος	αέρας	είχε	γεμίσει	τα	
πνευμόνια	του	και	τον	ζάλιζε.	Το	έδαφος	είχε	πια	ξεκάθαρα	κατηφορική	κλίση.	Προσπάθησε	
να	πιαστεί	από	κάπου	για	να	αντισταθεί	στην	προδιαγραμμένη,	όπως	πίστευε,	πια	συντριβή	
του,	αλλά	το	μόνο	που	κατάφερε	ήταν	να		σκοντάψει	και	να	χτυπήσει	ορμητικά	σε	ένα	
συμπαγές	αντικείμενο	,που	βρέθηκε	εμπρός	του.
	 «Μάλλον	αναποτελεσματικός	τρόπος	για	να	ανοίξει	κανείς	μια	πόρτα»	σχολίασε	
ειρωνικά	ο	Καρού	επαναφέροντάς	τον	στον	κόσμο	της	πραγματικότητας.	Συνήλθε	κάπως	
και	γύρισε	αδέξια	το	πόμολο.	Αμέσως	ένα	παγωμένο	ρεύμα	αέρα	τον	χτύπησε.	Βρισκόταν	
σε	ένα	υπόγειο	πάρκινγκ!	Η	οπτική	επαφή	με	τόσα	ιδιωτικά	οχήματα	τον	έκανε	να	τα	
χάσει.	Έμεινε	να	αναρωτιέται	μήπως	όντως	είχε	φτάσει	σε	μια	εκδοχή	της	κολάσεως	επί	το	
σουρεαλιστικότερον	και	δεν	πρόσεξε	το	βασικότερο,	ότι	δηλαδή	έμεινε	μόνος.
	 Ένα	αυτοκίνητο	πέρασε	με	σχετικά	μεγάλη	ταχύτητα	από	μπροστά	του.	Το	απλό	
αυτό	γεγονός	τον	κινητοποίησε.	Προς	τα	πάνω,	ήταν	η	ενστικτώδης	παρόρμησή	του.	Αφού	
είχε	μείνει	μόνος,	ο	ήλιος	ήταν	ο	μόνος	στον	οποίο	θα	μπορούσε	άλλωστε	να	αποταθεί.	Το	
να	γυρίσει	μόνος	του	πίσω	το	απέκλειε,	όπως	και	το	να	περιμένει	τους	υπολοίπους.
	 Έτσι,		διστακτικά	στην	αρχή,	άρχισε	να	ψάχνει	ένα	πλήθος	στο	οποίο	να	μπορεί	
να	ενταχθεί.	Αρκέστηκε	τελικά	σε	ένα	ζευγάρι	που	είδε	να	κατευθύνεται	προς	τα	δεξιά	
του.	Κρατούσε	βέβαια	μια	σεβαστή	απόσταση	και	προσπαθούσε	να	δείχνει	φυσιολογικός.	
Το	κακό	ήταν	ότι	δεν	ήταν	σίγουρος	πώς.	Παρόλα	αυτά	τίποτα	απρόοπτο	δεν	του	συνέβη,	
μέχρις	ότου	έφτασε	στις	κυλιόμενες	σκάλες	του	ορόφου.	Λαμπερό	φως	διακρινόταν	στη	
μακρινή	κορυφή	τους	και	δίστασε	λιγάκι.	Για	πρώτη	φορά	τότε	θυμήθηκε	να	ελέγξει	την	
εμφάνιση	του.	Τα	ρούχα	του,	ένα	τζιν	παντελόνι	και	ένα	ζεστό	φούτερ	ήταν	καθαρά	και	τα	
μαλλιά		του	αρκετά	περιποιημένα.	Σίγουρα	θα	μπορούσε	να	περάσει	για	ένας	από	αυτούς,	
τους	λογικούς.	Αρκεί	να	μην	έδειχνε	έκπληξη	και	να	παρέμενε	ψύχραιμος.	Ανέβηκε.
	 Το	φως	τον	τύφλωσε	και	έκανε	κάποια	μετέωρα	βήματα.	Προσπαθούσε	να	
διακρίνει	την	πηγή	του	φωτός,		αλλά	αυτό	φαινόταν	να	πηγάζει	από	παντού.	Οι	λαμπερές	
πινακίδες,	οι	δεκάδες	οθόνες	και	οι	προβολείς	είχαν	συνασπιστεί	εναντίον	του,	σαν	να	
διέκριναν	ότι	δεν	ανήκε	σε	αυτόν	τον	κόσμο	και	να	πάσχιζαν	να	τον	διαλύσουν.	Δεκάδες	
ήχοι,	ασυνάρτητοι	φαινομενικά,	συνέθεταν	μια	ελεγεία	στη	μνήμη	του.	
	 «Είστε	καλά;»	ακούστηκε	μια	γυναικεία	φωνή	που	τον	συνέφερε.

«Μήπως	ζαλίζεστε;	Θέλετε	ένα	δώρο;»	Τόση	καλοσύνη!	Ήθελε	να	πέσει	στα	γόνατα	και	
να	προσκυνήσει	τη	νεαρή	ύπαρξη.	Όμως	κάτι	τέτοιο	θα	τον	έκανε	να	ξεχωρίσει.	Με	ένα	
σοβαρό,	λοιπόν,	ύφος	την	ευχαρίστησε	και	δέχτηκε	την	προσφορά	της.	Το	πρώτο	κεφάλαιο	
του	«999	και	2	πράγματα	που	ΠΡΕΠΕΙ	να	κάνετε	για	να	είστε	ο	εαυτός	σας»	βρέθηκε	στα	
χέρια	του.	Και	ύστερα	η	σωτήρας	του	αποτάθηκε	σε	έναν	άλλον	χαμένο	διαβάτη	αφήνοντας	
τον	ξανά	μόνο.
	 Εκατοντάδες	άνθρωποι	κινούνταν	γύρω	του	και	κανείς	δεν	έδειξε	να	τον	
προσέχει.	Αυτό	τον	ανακούφισε	κάπως,	αλλά	δεν	μπορούσε	να	διώξει	την	αίσθηση	ότι	
συνεχώς	τον	κοίταζαν	εξεταστικά	ελέγχοντας	τον.	Έτσι	με	σκυμμένο	το	κεφάλι	προχώρησε	
ακολουθώντας	το	κυρίαρχο	ρεύμα.	Χαμογέλασε	μάλιστα	ακούσια,	όταν	διέκρινε	τις	
κυλιόμενες	σκάλες	στο	τέλος	του	διαδρόμου.	Όλοι	είχαν	τον	ίδιο	σκοπό.	Προς	τα	πάνω.	
	 Όμως	η	αδύναμη	του	φύση	τον	πρόδωσε	και	τον	παρέδωσε	–αν	και	όχι	χωρίς	
αγώνα-	στις	βίαιες	παρορμήσεις	του.	Έτσι	έστρεψε	την	πλάτη	του	στα	πλήθη	των	
ανθρώπων	που	ανηφόριζαν	και	έσπευσε	να	ακολουθήσει	έναν	κλόουν	με	ριγέ	σακάκι,	που	
διέκρινε	φευγαλέα	να	μπαίνει		σε	ένα	κατάστημα	πώλησης	καπνού.	Αφίσες	με	καλλονές,	
που	μέχρι	πριν	λίγο	κάπνιζαν	ανέμελα	σκορπίζοντας	σαγήνη,		τώρα	τον	κοίταζαν	όλο	
κατηγορία.	Μια	από	αυτές	μάλιστα	μετατράπηκε	σε	σοφή	ιέρεια,	η	οποία	σίγουρα,		αν	είχε	
την	ευκαιρία,		θα	τον	θυσίαζε	σε	κάποια	μυστικιστική	τελετή.	Ήξερε	όμως	ότι	δεν	μπορούσε	
να	χάσει	την	ευκαιρία.	Ίσως	αυτή	τη	φορά	ο	κλόουν	να	ήταν	ο	σωστός,	εκείνος	που	θα	τον	
απάλλασσε	από	τις	ενοχές	του.
	 Τότε	που	ήταν	μικρός	ο	Ορέστης	ο	κλόουν	είχε	φτάσει	δύο	ώρες	νωρίτερα	από	
το	αναμενόμενο.	Άφησε	στο	σαλόνι	δύο	παραφουσκωμένες	τσάντες	και	έφυγε	ζητώντας	
την	άδεια	να	διευθετήσει	μια	εκκρεμότητά	του	στην	περιοχή.	Την	έλαβε.	Ύστερα	η	μητέρα	
του	πήγε	στην	κουζίνα	για	να	τελειώσει	τις	ετοιμασίες	για	τη	γιορτή	του	και	ο	μεγάλος	του	
αδερφός	στον	επάνω	όροφο	για	να	κοιμηθεί.	Η	ευκαιρία	ήταν	ιδανική	για	τον	Ορέστη	να	
εξερευνήσει	το	περιεχόμενο	που	έκρυβαν	οι	μαγικές	αυτές	τσάντες.
	 Μέσα	τους	ανακάλυψε,	λοιπόν,	κάθε	λογής	αντικείμενα.	Άλλα	συνηθισμένα,	
όπως	καπέλα,	μυξομάντιλα	και	διαβήτες	και	άλλα,	που	πρώτη	φορά	αντίκριζε	και	φυσικά	
δεν	ήξερε	πώς	να	τα	ονομάσει.	Κοίλοι	επαμφοτερίζοντες	ανακλαστήρες,	ιδιάζοντα	
φρικοφόρα	ραβδιά	και	επαναφορτιζόμενοι	τηλεμεταφορείς.	Με	τις	οχτώ	αισθήσεις	του	σε	
υπερδιέγερση,	προσπαθούσε	να	κατανοήσει	σε	βάθος	κάθε	πτυχή	της	ύπαρξής	τους.	
	 Όμως	η	ώρα	είχε	περάσει,	όπως	καταδείκνυε	το	χτύπημα	της	καμπάνας	μιας	
κοντινής	εκκλησίας.	Αναπήδησε	καθώς	εξήλθε	βίαια	από	την	ονειροπόληση	του	και	άρχισε	
να	συμμαζεύει.	Το	έπραξε,	αν	και	όχι	με	ιδιαίτερη	επιτυχία.	Τελευταίο	άφησε	ένα	μακρύ	
αστραφτερό	μαχαίρι,	που	ανακάλυψε	κάτω	από	το	χαλί	και	ψυχανεμίστηκε	πως	προερχόταν	
από	τη	δική	τους	κουζίνα.	Αυτό	η	μητέρα	του	το	αρνήθηκε	σοβαρά	και	τον	προέτρεψε	να	
το	βάλει	στη	θέση	του	και	να	μην	πειράζει	τα	ξένα	πράγματα.	Όμως	εκείνος	δημιουργικά	



σκεπτόμενος,	πως	ίσως	το	μαχαίρι	να	ήταν	πλήρες	δυνάμεων	υπερφυσικών	έσπευσε	και	το	
αντικατέστησε	με	ένα	δικό	τους	πανομοιότυπο.	
	 Η	ώρα	πέρασε	γρήγορα.	Ο	κλόουν	επέστρεψε	λαχανιασμένος,	πήγε	στον	ξενώνα	
να	ετοιμαστεί	και	σύντομα	οι	πρώτοι	νεαροί	καλεσμένοι	κατέφθασαν.	Μαζί	τους	και	οι	
τακουνοφόρες	κοντές	μητέρες	τους,	που	δεν	έχαναν	ευκαιρία	να	του	επισημάνουν	πόσο	
μεγάλωσε.	Η	εμφάνιση	του	κλόουν	πάντως	λίγο	αργότερα	ήταν	αυτή	που	έκλεψε	την	
παράσταση.	Με	το	πρόσωπο	του	ωχρό	από	την	πούδρα	και	τα	χείλη	του	ρόδινα,	το	ριγέ	
του	αστείο	σακάκι	και	τα	φουντωτά	ατημέλητα	μαλλιά	του	συγκέντρωνε	τα	βλέμματα	
όλων.	Εξαφάνισε	μασέλες,	τον	πολυέλαιο	στο	σαλόνι,	τα	σιδεράκια	της	ωραίας	Μερόπης	
και	εμφάνισε	ένα	δικέφαλο	περιστέρι,	μια	κακόγουστη	ταπετσαρία	και	ένα	τσουβάλι	ελιές	
θρούμπες.	«Και	τώρα	θα	μαχαιρωθώ»	είπε	ως	κορύφωση	της	παράστασής	του.	Μερικοί	
γονείς	τον	λοξοκοίταξαν,	αλλά	δεν	αντέδρασαν.
	 Αντίθετα,	εξεπλάγησαν	θετικά	από	το	ρεαλισμό	της	παράστασης.	Αίμα	ανέβλυζε	
από	το	στήθος	του	και	πιτσίλισε	τους	πάντες.	Ο	Ορέστης	το	ένιωσε	ζεστό	στο	χέρι	του.	
Όμως	παρά	την	προσδοκία	όλων	δε	μετατράπηκε	ούτε	σε	γαλαζοπράσινα	σεμεδάκια	ούτε	
σε	χρυσά	νομίσματα.	Παρέμεινε	στο	σώμα,	στα	ρούχα	και	στα	γεμάτα	απορία	πρόσωπα	
τους,	που	παρατηρούσαν	τον	κλόουν	να	σφαδάζει.	Ύστερα	η	μνήμη	του	Ορέστη	τον	
πρόδιδε,	αλλά	η	ενήλικη	λογική	του	δε	δυσκολευόταν	να	συμπληρώσει	τα	κενά.	Πανικός!	
Δυο	βράδια	μετά	πήγε	κλαίγοντας	στο	μεγάλο	του	αδερφό	για	να	του	εκμυστηρευτεί	πως	
εκείνος	είχε	αλλάξει	τα	μαχαίρια.	Αντί	όμως	αυτός	να	τον	παρηγορήσει	ή	έστω	να	τον	
παραδώσει	στην	κρεμάλα	με	τους	κακούς	ανθρώπους,	τον	αγνόησε.	
	 «Μη	λες	μακάβριες	ανοησίες»	τον	αποπήρε.
	 Την	επόμενη	ο	αδερφός	του	σκοτώθηκε	σε	τροχαίο	και	η	μητέρα	του	βυθίστηκε	
σε	ένα	βαρύ	πένθος.	Και	καθώς	οι	μήνες	περνούσαν	βυθισμένοι	στη	σιωπή,	άρχισε	να	
αμφιβάλλει	για	το	αν	όντως	είχε	αλλάξει	τα	μαχαίρια.	Δεν	τολμούσε	να	ταράξει	τη	μητέρα	
του	με	μια	ειλικρινή	εξομολόγηση.
	 Και	έτσι	μεγάλωνε	και	μεγάλωνε,	και	μεγάλωνε	και	όσο	πιο	πολύ	μεγάλωνε	τόσο	
πιο	θολές	οι	αναμνήσεις	γίνονταν.	Ώσπου	τελικά	έγινε	Μεγάλος,	πέρασε	σε	μια	σχολή,	την	
τελείωσε,	βρήκε	μια	δουλειά	και...
	 Και;	Πού	στο	διάολο	βρισκόταν	τώρα;
	 Άνοιξε	τα	μάτια	του	και	αντίκρυσε	το	ταβάνι.	Προφανώς	η	συνδυασμένη	δράση	
των	φαρμάκων,	της	υπερέντασης	και	η	πνιγηρή	ατμόσφαιρα	του	εμπορικού	κέντρου	τον	
έκαναν	να	λιποθυμήσει.	Πήρε	το	χρόνο	του	επεξεργαζόμενος	τα	πρόσωπα	που	τον	κοίταζαν	
αφ’	υψηλού.	Δέχτηκε	με	ευγνωμοσύνη	ένα	χέρι	βοηθείας	και	ανασυγκροτήθηκε.	Ένας	
κοκκινομάλλης	ψηλόλιγνος,	του	συνέστησε	να	βγει	έξω	να	τον	χτυπήσει	λίγο	λιγότερο	
βρώμικος	αέρας	και	έφυγε.	Όλα	καλά.
	 Και	όντως	η	συμβουλή	που	του	δόθηκε	αποδείχθηκε	αποτελεσματική	καθώς	μόλις	

βγήκε	από	το	κατάστημα,	ένιωσε	όντως	πολύ	καλύτερα.	Είχε	ξεχάσει	πια	τον	κλόουν	και	
βάδιζε	χωρίς	συγκεκριμένο	προορισμό	παρατηρώντας	το	πλήθος	με	ευχαρίστηση.	Όμως	τα	
βήματά	του,	που	ο	ίδιος	θεωρούσε	ανέμελα	και	τυχαία,	τα	οδηγούσε	μια	άτεγκτη	μοίρα.	
	 Έτσι,	λοιπόν,	έφτασε	στη	συμβολή	δύο	διαδρόμων	όπου	αντίκρισε	ένα		πλήθος	
ανθρώπων.	Περισσότερο	έμοιαζε	με	παιδιά	δημοτικού	που	παρακολουθούν	ένα	μαγικό	
κόλπο.	Ο	Ορέστης	θέλησε	να	διαπιστώσει	ιδίοις	όμμασι	ποιο	ήταν	το	επίκεντρο	του	
ενδιαφέροντος	και	δε	συνάντησε	ιδιαίτερη	αντίσταση	καθώς	έφτανε	στην	καρδιά	του	
γεγονότος.
	 Στην	αρχή	νόμισε	ότι	βίωνε	κάποια	παραίσθηση.	Ένας	γυμνόστηθος	άντρας	είχε	
τα	χέρια	του	δεμένα	πισθάγκωνα	και	ένας	δεύτερος	φορώντας	μια	μαύρη	προσωπίδα	τον	
μαστίγωνε	βάναυσα.	«Αυτή	είναι	η	βία	που	υφίσταται	το	άτομο	στη	σημερινή	κοινωνία!»	
ωρυόταν.	«Ανοίξτε	τα	μάτια	σας!	Ο	σύγχρονος	άνθρωπος	στραγγαλίζει	τις	ορμές	του	και	
αλλοτριώνεται	καθημερινά...»	σταμάτησε	παρατηρώντας	τον	Ορέστη	που	σαστισμένος	είχε	
ξεκόψει	από	το	πλήθος.
	 «Να	και	κάποιος	που	καταλαβαίνει»	είπε	τείνοντας	του	το	μαστίγιο.
	 Ο	Ορέστης	το	δέχτηκε	σα	χαμένος.
	 «Εμπρός	λοιπόν!		Χτύπα	τον»	παρακίνησε	ο	μασκοφόρος	με	μάτια	που	σπίθιζαν.
	 «Η	βία	είναι	κακή»	είπε	ο	Ορέστης	προσεχτικά	ρίχνοντας	επιφυλακτικές	ματιές	γύρω	του.
	 «Ποιος	μίλησε	για	βία;	Αυτό	είναι	τέχνη!»	Ο	καλλιτέχνης	έβαλε	τα	πράγματα	στη	θέση	τους.
	 Ο	Ορέστης	ανακουφίστηκε.	Ώστε	αυτό	συνέβαινε!	
	 «Δε	θα	ήθελα	να	συμμετέχω	στην	τέχνη	με	αυτό	τον	τρόπο»	δήλωσε	με	
μεγαλύτερη	αυτοπεποίθηση	τώρα.	
	 «Μα	δεν	υπάρχει	άλλος	τρόπος»	αντέτεινε	ο	μασκοφόρος,	αλλά	απροσδόκητα	
πρόσθεσε	απευθυνόμενος	στο	πλήθος:	
	 «Αυτός	ο	άνθρωπος	δε	θέλει	απλώς	να	γίνει	κοινωνός	της	αλήθειας.	Θέλει	να	
τη	βιώσει	σε	κάθε	πτυχή	της».	Το	πλήθος	άρχισε	να	χειροκροτά	και	να	ζητωκραυγάζει,	αν	
και	ο	Ορέστης	δεν	είχε	ιδέα	γιατί.	Πάντως	το	κλίμα	είχε	γίνει	αναμφίβολα	επιθετικό	και	
τα	αρχέγονα	ένστικτά	του,	που	μέχρι	τότε	παρακολουθούσαν	διακριτικά	τα	τεκταινόμενα,	
του	ούρλιαζαν	να	γίνει	ρίψασπις.	Ευχαρίστως	θα	ακολουθούσε	τη	συμβουλή	τους,	όμως	
ο	κλοιός	γύρω	του	είχε	γίνει	συμπαγής.	Ούτε	όμως	και	έκανε	κάποια	κίνηση	εναντίον	του,	
ώσπου	ο	καλλιτέχνης	πήρε	την	πρωτοβουλία	και	του	έριξε	μια	μουλωχτή	μπουνιά	στα	
πλευρά.
	 «Τι	θα	γίνει,	λοιπόν;	Ξέρετε,	ότι	ακόμα	κι	η	θέα	ενός	κόκκινου	φαναριού	επιδρά	
στο	υποσυνείδητο	χειρότερα	από	την	οποιαδήποτε	μορφή	σωματικής	βίας;»	Σιωπή!	Όχι!	
Βαριαναστέναξε.	«Προσποιείστε,	ότι	δεν	καταλαβαίνετε	ότι	σας	κλέβουν	τη	ζωή,	γιατί	τότε	
θα	έπρεπε	να	κάνετε	όντως	κάτι	για	αυτό.	Αυτός	ο	άνθρωπος	θέλει	να	μάθει	την	αλήθεια!»	
	 Έκανε	μια	μικρή	παύση	και	τους	κοίταξε	στα	μάτια.	«Όλοι	έχουν	δικαίωμα	



στην	αλήθεια!»	βροντοφώναξε.	Ο	κόσμος	σείστηκε	και	ο	Ορέστης	παραλυμένος	από	το	
προηγούμενο	χτύπημα	δεν	μπορούσε	παρά	να	τον	παρακολουθεί	παθητικά.	Αντίθετα	ο	
όχλος	έδειχνε	σχεδόν	εκστατικός.	Κάποιος	μάλιστα,	ένας	ευτραφής	κύριος	με	κατακόκκινα	
μάγουλα	και	γαμψή	μύτη,	φώναξε	«Ζήτω	η	αλήθεια!»	και	προχώρησε	μπροστά.	Οι	
υπόλοιποι	έκαναν	την	ηχώ	του.
Ο	Καλλιτέχνης	μουρμουρίζοντας	«επιτέλους»,	του	παρέδωσε	τιμητικά	το	μαστίγιο	και	
επανέλαβε:	«Ζήτω	η	αλήθεια!»	Ο	Ορέστης,	αν	μπορούσε	θα	ζητωκραύγαζε	το	ψεύδος,	τη	
φενάκη	και	το	χιμαιρισμό.	Όμως	καθώς	για	πρώτη,	και	όχι	για	τελευταία	φορά,	εκείνη	την	
ημέρα	κουλουριαζόταν	σφαδάζοντας	στο	πάτωμα	έχασε	τη	διάθεση	για	ευφημισμούς.
Από	την	πλήρη	κατάπτωση	στην	αναστήλωση	τον	οδήγησε	ένας	αναπάντεχος	ήχος.	Ένας	
ήχος	γνώριμος	σαν	αυτόν	που	άκουγε	στο	ασφαλές	περιβάλλον	της	«Γαλήνης»,	όπου	
αποκοίμιζε	τη	συνείδησή	του.	Μαζεύοντας	τα	κομμάτια	του	απομακρύνθηκε	από	τον	
εκστασιασμένο	καλλιτέχνη	και	το	πλήθος	του,	και	ευτυχώς	για	κείνον	σε	λίγο	αντίκρισε	τον	
Καρού	και	την	Ελπίδα	να	του	γνέφουν	να	πλησιάσει.

Ο Καρού είναι o Παπαδόπουλος Γιώργος	
	 Από	την	πρώτη	στιγμή	που	μπήκαν	στη	σκοτεινή	και	υγρή	σήραγγα	ο	Καρού	άρχισε	
να	αισθάνεται	παράξενα	Ήταν	σίγουρος	πως	θα	οδηγούνταν	σε	κάποιο	μέρος	με	πολλούς	
ανθρώπους.	Μισούσε	τους	ανθρώπους.	Τους	περισσότερους	τουλάχιστον.	Όταν	ο	Ορέστης	
άνοιξε	την	πόρτα	ακούστηκαν,	ήχοι	αυτοκινήτων,	σήμα	κατατεθέν	κάθε	πάρκιγκ,	λάστιχα	
που	έτριζαν,	κόρνες	που	ξυπνούσαν	τους	πιο	χαλαρούς.	Ο	Καρού	ένιωσε	ένα	ρίγος	να	
διαπερνά	τη	σπονδυλική	του	στήλη	και	άρχισε	αμέσως	να	προσπαθεί	να	ηρεμήσει	με	τον	
τρόπο	που	του	είχαν	δείξει	στο	ίδρυμα.	Δεν	βρήκε	όμως	χάπια	στην	τσέπη	του.
	 «Άντε	ηλίθιο	ζώο!	Μπες	στο	κλουβί	σου!»
Τα	λόγια	αυτά	ξύπνησαν	μνήμες	στο	μυαλό	του.	Ασυναίσθητα	σχεδόν	και	ξεχνώντας	
εντελώς	τον	Ορέστη,	κινήθηκε	προς	την	κατεύθυνση	από	όπου	ακούστηκαν	οι	φράσεις.	
Καθώς	πλησίαζε,	είδε	δυο	τύπους	με	μπλε	στολές	να	σπρώχνουν	και	να	χτυπούν	κάτι	
κουτάβια.
	 «Ουφ!	Επιτέλους!	Μπήκε	και	το	τελευταίο	στο	κλουβί	του…	Δεν	μπορώ	άλλο	να	
ασχολούμαι	μ’	αυτά	τα	άχρηστα	πλάσματα»
	 «Δίκιο	έχεις…	το	μόνο	που	ξέρουν	είναι		να	κάνουν	«χαριτωμένα»	κόλπα	για	να	
ενθουσιάζουν	τον	κόσμο	και	να	βρομίζουν	το	χώρο	τους	για	να	ταλαιπωρούν	εμάς».
	 «Αν	μπορούσα,	θα	τα	έβαζα	όλα	σε	ένα	πλοίο	και	κατευθείαν	στον	πάτο	της	

θάλασσας».
	 Τα	γέλια	τους	ήταν	η	σταγόνα	που	ξεχείλισε	το	ποτήρι…
	 Τριάντα	λεπτά	αργότερα	οι	δύο	εκπαιδευτές	ζώων	άνοιξαν	τα	μάτια	τους.	Ένας	
απίστευτος	πονοκέφαλος	σούβλιζε	τα	κεφάλια	τους.	Και	τότε	διαπίστωσαν	πως	βρίσκονταν	
μέσα	στο	κλουβί	που	πριν	λίγο	ήταν	φυλακισμένα	τα	σκυλάκια.	
	 «Παναγία	μου»,	αναφώνησαν	και	οι	δυο	μαζί	με	ένα	στόμα,	όταν	αντίκρισαν	την		
αρκετά	αλλόκοτη,		πρέπει	να	παραδεχτούμε,	όψη	του	Καρού.	
	 «Όχι.	Καρού	λέγομαι»,	απάντησε	εκείνος	με	φυσικότητα.
	 «Και	τι	θες	από	εμάς;	Δεν	κάναμε	τίποτα	κακό…απλά	τη	δουλειά	μας…παιδικά	πάρτι»
	 «Τη	δουλειά	σας,	ε;»!
	 Η	αποτρόπαια	έκφραση	που	σχηματίστηκε	στο	ήδη	τρομαχτικό	πρόσωπό	του	έκανε	
τους	εκπαιδευτές	να	λουφάξουν	σαν	τρομαγμένα	ζώα	στη	γωνιά	του	κλουβιού.
	 «Τολμάτε	να	ρωτάτε;	Για	δοκιμάστε	να	το	ξαναρωτήσετε…»
	 Δε	δοκίμασαν	βέβαια,	αλλά	η	απορία	αναμειγμένη	με	τρόμο	ήταν	έκδηλη	στα	
πρόσωπά	τους..	
	 «Είπατε	πως	αυτά	τα	σκυλάκια	προορίζονταν	για	κάποιο	παιδικό	πάρτι,	ε;»
Με	δυσκολία	κούνησαν	καταφατικά	τα	κεφάλια	τους	τρέμοντας	για	το	τι	μπορούσε	να	τους	
συμβεί.
	 «Πολύ	ωραία.	Θα	μου	πείτε	με	το	καλό	πότε	και	πού	γίνεται	ή..;»
	 Πριν	ολοκληρώσει	την	πρότασή	του	οι	δυο	εκπαιδευτές	τού	είχαν	ήδη	πει	τα	πάντα	
και	παρακαλούσαν	για	την	άθλια	ζωή	τους.	Ο	Καρού	χαμογέλασε.	Ήταν	από	εκείνα	τα	
χαμόγελα	που	σχηματίζονται	στο	πρόσωπο	κάποιου,	όταν	έχει	συλλάβει	κάποιο	σατανικά	
έξυπνο,	κατά	τη	γνώμη	του,	σχέδιο..	Ω!	Πόσο	χαρούμενος	ένιωθε	εκείνη	τη	στιγμή!!
	 Και	τότε	η	σκέψη	του	γύρισε	πίσω	στους	λαβύρινθους	του	μυαλού	του	σ’	εκείνο	
το	συννεφιασμένο	ανοιξιάτικο	πρωινό.	Ο	Καρού	είχε	μείνει	σπίτι	με	το	μεγαλύτερο	αδερφό	
του,	τον	Πικ,		γιατί	οι	γονείς	τους	ήταν	σε	μια	πορεία	στο	κέντρο	της	πόλης	ενάντια	
στην	κακοποίηση	των	ζώων	και	στη	χρήση	τους	για	πειράματα.	Ουκ	ολίγες	φορές	είχαν	
παρευρεθεί	και	αυτοί	σε	τέτοιου	είδους	πορείες.	Στη	σημερινή	όμως	τους	είχε	απαγορευτεί	
ρητά	να	ακολουθήσουν.	Φοβόντουσαν	λέει	επεισόδια...
	 Ο	Καρού	καθόταν	στο	παράθυρο	της	κουζίνας	και	σκεφτόταν	τους	γονείς	του.	
Πόσο	πολύ	τους	θαύμαζε.	Ήθελε	πραγματικά	να	τους	μοιάσει,	όταν	μεγαλώσει.	Ναι!	Θα	
γινόταν	ο	ακτιβιστικότερος	ακτιβιστής	όλων!!	
	 Από	τις	σκέψεις	για	το	ακτιβιστικό	μέλλον	του	τον	έβγαλε	η	απόλυτη	ησυχία	που	
επικρατούσε	στο	σπίτι.	Ο	Πικ	πάντοτε	ερχόταν	με	μια	ιδέα	για	ένα	καταπληκτικό	παιχνίδι	
κάθε	φορά	που	έμεναν	μόνοι	τους.	Έτρεξε	στο	δωμάτιό	τους	να	τον	αναζητήσει.	Όταν	
άκουσε	την	εξώπορτα	που	έκλεισε	δυνατά	και	είδε	τον	Πικ	να	φεύγει,	ο	μικρός	Καρού	είχε	
μείνει	κάγκελο.	



Αργότερα	άκουσε	στις	ειδήσεις	των	9.00:
«	Σε	μεγάλη	τραγωδία	κατέληξε	η	σημερινή	πορεία	για	τα	δικαιώματα	των	ζώων.	
Κουκουλοφόροι	με	ριγέ	πουκάμισα	αναμίχθηκαν	με	τους	διαδηλωτές	και	προκάλεσαν	
φασαρίες.	Η	αστυνομία	στην	προσπάθειά	της	να	ελέγξει	την	κατάσταση	χτύπησε	θανάσιμα,	
καταλάθος		4	διαδηλωτές	οι	οποίοι	πέθαναν.	Μεταξύ	αυτών	και	ένα	νεαρό	παιδί»	Είδε	με	
τα	μάτια	του	τη	φωτογραφία	του	Πικ.
Μοναξιά.	Απόγνωση.	Θυμός.	Κενό.	
	 Ο	Καρού	δεν	μπορούσε	να	καταλάβει	σε	τι	κατάσταση	βρισκόταν.	Έτρεξε	στο	
μπάνιο.	Είδε	τον	εαυτό	του	στον	καθρέφτη	και	ένιωσε	αηδία.	Μίσος	για	όλο	το	ανθρώπινο	
γένος	και	για	τον	ίδιο	που	ήταν	μέρος	του.	
	 «Δε	θέλω	πια	να	ξέρω	τι	κάνετε!!	Δε	θέλω	να	βλέπω!!!!»
	 Άρπαξε	το	ψαλίδι.
	 Λίγες	μέρες	αργότερα	άνοιξε	τα	μάτια	του.	Παρατήρησε	πως	από	το	ένα	μάτι	δεν	
έβλεπε.	Έκανε	να	το	τρίψει.	Ακούμπησε	ένα	γαζοειδές	πανί.	Ξαφνικά	θυμήθηκε.	Ήρθε	στο	
μυαλό	του	όλη	εκείνη	η	φρικιαστική	μέρα.	Έβγαλε	μια	αποτρόπαια	κραυγή.	Μια	αναίσθητη	
νοσοκόμα	του	έκανε	μια	ακόμα	αναισθητική	ένεση.
	 «Σε	λίγο	καιρό	θα	καταλήξεις	σε	άσυλο	και	θα	γλυτώσουμε	επιτέλους	από	εσένα.	ΖΩΟ!
	 Ένα	κορνάρισμα	επανέφερε	τώρα	τον	Καρού	στην	πραγματικότητα.	Αποφάσισε	να	
πάρει	το	ασανσέρ.	Σκέφτηκε	ότι	θα	ήταν	κάπως	δύσκολο	και	χρονοβόρο	να	ανέβει	από	τις	
σκάλες	και	πιθανότατα	θα	τραβούσε	όλη	την	προσοχή	πάνω	του,	μιας	και	έσερνε	πίσω	του	
τους	δυο	εκπαιδευτές	δεμένους	με	σκοινιά.	Ήταν	τυχερός.	Το	ασανσέρ	που	κάλεσε	ήρθε	
άδειο.
	 «Σε	ποιον	όροφο	πάμε	παιδιά;»	ρώτησε	εύθυμα.
	 Σ-σ-στον	τρίτο»	απάντησαν	εκείνοι	τρομαγμένοι	μην	μπορώντας	να	τραβήξουν	τα	
μάτια	τους	από	το	ψαλίδι	που	κρατούσε	απειλητικά	μπροστά	στο	πρόσωπό	τους	ο	Καρού.			
	 Πάτησε	το	κουμπί	και	άρχισε	να	κουνιέται	στο	ρυθμό	του	τραγουδιού	που	θα	
τους	κρατούσε	συντροφιά	μέχρι	να	φτάσουν	στον	προορισμό	τους.	Ήταν	ένα	από	τα	
κλασικά	τραγουδάκια	που	ακούς	συνήθως,	όταν	βρίσκεσαι	μέσα	σε	ένα	ασανσέρ	εμπορικού	
κέντρου,	στριμωγμένος	με	άλλα	20	άτομα,	είτε	επειδή	βαριέσαι	να	πάρεις	τις	κυλιόμενες	
σκάλες,	είτε	γιατί	έχεις	τόσο	πολύ	συνηθίσει	στο	στρίμωγμα,	που	σου	προκαλεί	πλέον	μια	
αίσθηση	ευφορίας.	
	 «Καλωσήρθατε	στον	3ο	όροφο!	Εδώ	μπορείτε	να	βρείτε	μπλα	και	μπλα	μπλα	και	
ουμπλα	μπλα	και	ότι	άλλο	είδος	μπλα	μπορείτε	να	φανταστείτε»	ενημέρωσε	με	γλυκύτητα	
μια	ηχογραφημένη	φωνή.	«Καλή	σας	απόλαυση!»
	 «Φτάσαμε	λοιπόν»,	είπε	ο	Καρού	και	βγήκε	έξω	τραβώντας	πίσω	του	τους	
εκπαιδευτές.
	 Το	μέρος	που	θα	λάμβανε	χώρα	το	πάρτι	ήταν	εύκολο	να	το	εντοπίσεις.	Μικρά	

παιδάκια,	με	όμορφες	τσιριχτές	φωνές,	μεγάλοι	γονείς	να	συζητούν	για	σοβαρά	ή	και	όχι	
τόσο	σοβαρά	θέματα,	χαρούμενοι,	μιας	και	τα	βλαστάρια	τους	ήταν	μια	χαρά	χωρίς	να	
χρειάζονται	την	προσοχή	τους,	χαμογελαστοί,	όπως	το	απαιτεί	το	επάγγελμα,	κλόουν.	
Ο	Καρού	ενθουσιάστηκε.	
	 «Ήρθε	η	ώρα	να	διασκεδάσουμε!»	αναφώνησε.
Γύρισαν	όλοι	και	τον	κοίταξαν.	Αφού	συνήλθαν	από	το	πρώτο	σοκ	ιδιαίτερα	οι	γονείς	που	
διοργάνωναν	το	πάρτι,		λόγω	της	ασυνήθιστης	εμφάνισης	του	Καρού,	και	το	μυαλό	τους	
επεξεργάστηκε	τη	λέξη	«διασκέδαση»,	φόρεσαν	τα	χαμόγελά	τους	και	τον	καλωσόρισαν.
	 «Η	αλήθεια	είναι	πως	αργήσατε	λίγο»	επεσήμανε	μια	μαμά.
	 «Ελπίζουμε	να	μας	προσφέρετε	ένα	όμορφο	θέαμα»	προσέθεσε	ένας	μπαμπάς.
	 «Σίγουρα	θα	ζήσετε	κάτι	πρωτόγνωρο»	τους	διαβεβαίωσε	με	νόημα	ο	Καρού.
	 Και	τότε	με	μια	κίνηση	του	χεριού	του	έφερε	τους	δυο	εκπαιδευτές	στο	
προσκήνιο.	Ήταν	δεμένοι	από	το	λαιμό	με	σκοινί	και	περπατούσαν	στα	τέσσερα.	Οι	
γονείς	ξαφνιάστηκαν	για	δεύτερη	φορά,	αλλά	μετά	θυμήθηκαν	τη	λέξη	«διασκέδαση»	και	
αναγάλλιασαν	και	πάλι.	Θα	ήταν	μάλλον	ένα	θεατρικό,	υπέθεσαν.	O	Καρού	οδήγησε	τους	
τετράποδους	πλέον	εκπαιδευτές	στο	κέντρο	της	σκηνής	και	οι	παρευρισκόμενοι	σχημάτισαν	
έναν	κύκλο	γύρω	τους	για	να	βλέπουν	καλύτερα.	
	 «Εμπρός,	λοιπόν,	κύριοι.	Αρχίστε	το	νούμερό	σας»	είπε	εύθυμα	ο	Καρού.
	 Το	μόνο	που	εισέπραξε	ήταν	δύο	απορημένα	και	φοβισμένα	βλέμματα.	
	 «Εμπρός!	Κάντε	τούμπα!	Δώστε	το	χέρι	σας!	Σταθείτε	στα	δύο	πόδια!»
	 Το	μόνο	που	μπορούσαν	να	κάνουν	ήταν	να	υπακούσουν.
Για	τρίτη	φορά	οι	γονείς	ξαφνιάστηκαν,	αλλά	σύντομα,	όπως	είχε	υποσχεθεί	ο	ενδιαφέρων	
τύπος	με	την	καλύπτρα	στο	μάτι,	άρχιζαν	να	διασκεδάζουν	πολύ.
Τι	πρωτότυπο	και	έξυπνο	νούμερο!	Οι	άνθρωποι	στη	θέση	των	ζώων!	Συμπεριφέρονταν	
ακριβώς	όπως	κι	αυτά.	Μπορεί	να	μην	εκτελούσαν	το	ίδιο	όμορφα	και	επιδέξια	τα	κόλπα,	
όμως	σίγουρα	το	θέαμα	ήταν	απίστευτα	εντυπωσιακό.	Στο	μυαλό	ενός	παιδιού	γεννήθηκε	
τότε	η	σκέψη	πως	θα	μπορούσαν	τα	ζώα	να	εκπαιδεύουν	ανθρώπους.	Στο	μυαλό	ενός	
μεγάλου	γεννήθηκε	η	σκέψη	πως	θα	μπορούσαν	τα	ζώα	να	βάφουν	τους	ανθρώπους,	όμως	
δεν	του	άρεσε	και	πολύ	η	σκέψη	να	του	βάζει	ένας	μπαμπουίνος	κραγιόν,	και	την	άφησε	να	
φύγει	έτσι	από	το	μυαλό	του.	Όπως	και	πολλές	άλλες	άλλωστε.				
		 Ο	Καρού	διασκέδαζε	περισσότερο	απ’	όλους.
Ήταν	έτοιμος	να	αναγγείλει	το	επόμενο	κόλπο	όταν	ακούστηκε	ένας	γνώριμος	ήχος.
	 «Πρέπει	να	μαζευτούμε»	σκέφτηκε.	
	 «Αλλαγή	σχεδίου	παιδιά!»	τους	ανακοίνωσε	αδιάφορα.	
	 «Π-π-πώς;»	τραύλισαν	οι	εκπαιδευτές.
	 «Από	πού	έρχεται	αυτός	ο	ήχος;»	ρώτησε	περίεργος	ο	Καρού.	
	 «Α-α-από	τον	π-π-πρώτο»	έσπευσαν	να	απαντήσουν.				



	 Τέλεια!	Πάμε	πάλι	κάτω.	Πολύ	μου	άρεσε	αυτό	το	τραγουδάκι.
	 Οι	γονείς	και	τα	παιδιά	έμειναν	σύξυλοι	παρακολουθώντας	τον	Καρού	να	φεύγει	
χωρίς	πολλές	εξηγήσεις	προς	το	ασανσέρ.	
	 Αφού	λοιπόν	έφτασαν	στον	πρώτο	και	ο	Καρού	δεν	παρέλειψε	να	ευχαριστήσει	
ξανά	το	ασανσέρ	για	την	εξυπηρέτηση	που	τους	έκανε,	ακολούθησαν	τον	συνεχώς	
επαναλαμβανόμενο	ήχο.	Φτάνοντας	στο	σημείο	από	όπου	προερχόταν,	ο	Καρού	
παρατήρησε	από	μακριά	τους	φίλους	του	από	το	ίδρυμα.	
	«Τέλεια!	Τώρα	θα	έχω	την	ευκαιρία	να	δείξω	και	στους	φίλους	μου	την	ιδέα	που	είχα!»	
σκέφτηκε	χαρούμενος	και	άρχισε	να	περπατάει	γρηγορότερα	προς	το	μέρος	τους.
	 «Γεια	σας,	παιδιά!	Κοιτάξτε	τι	βρήκα»	φώναζε	χαρούμενος	δείχνοντας	τους	δυο	δεμένους	άνδρες.
	 Όλοι	γύρισαν	προς	το	μέρος	του.	Γούρλωσαν	τα	μάτια,	μα	τον	καλωσόρισαν	χαρούμενοι.	
	 «Πάνω	στην	ώρα	ήρθες»,		τον	πληροφόρησε	ευγενικά	ή	κυρία	Έλλη.
		 «Μόνο	η	Ιοκάστη	λείπει»,	παρατήρησε	ο	Ορέστης.
	 «Μήπως	θα	έπρεπε	να	τους	λύσεις;»	πρότεινε	διστακτικά	στον	Καρού	η	Ελπίδα.

Η Ιοκάστη
είναι η Βέργου Μερόπη, o Μπιλιάνης Γιάννης και η Ιωαννίδου Σεμέλη

	 Η	οροφή	του	Paradise	φάνταζε	χιλιόμετρα	ψηλά.	Ευτυχώς	που	ήταν	και	ο	Πάτροκλος,	
ο	αθέατος	για	τους	άλλους	φίλος	της,	να	την	εμψυχώνει	και	να	της	υπενθυμίζει	ότι	η	πτήση,	ο	
τελικός	της	στόχος,	άξιζε	τον	κόπο	της	ανάβασης	αυτού	του	πλήθους	των	σκαλοπατιών.	
	 Το	κύριο	πρόβλημα,	βέβαια	ήταν	η	γενικότερη	σύγχιση	και	ο	σχετικός	
αποπροσανατολισμός	που	επικρατούσαν	στο	μυαλό	της,	γεγονός	που	ο	Πάτροκλος	το	απέδιδε	
στο	ενάμιση	μπουκάλι	ουίσκι	που	είχε	καταναλώσει	η	Ιοκάστη	μέσα	σε	τρεις	μόνο	ώρες.	Εκείνη	
διατηρούσε	τις	αμφιβολίες	της,	αλλά	αδυνατούσε	να	αντικρούσει	τα	επιχειρήματά	του	μπροστά	
σε	όλο	αυτό	το	απρόσωπο	πλήθος	που	προσπερνούσε	κατευθυνόμενο	προς	τα	διάφορα	
καταστήματα	του	εμπορικού.	Ανησυχούσε	μήπως	τραβήξει	την	προσοχή,	αφού	εδώ	και	λίγο	
καιρό	την	διακατείχε	η	υποψία	ότι	ήταν	η	μόνη	που	είχε	την	ικανότητα	να	βλέπει	τον	Πάτροκλο.	
Έτσι	της	είχαν	πει	στη	«Γαλήνη».	Εννοείται	πως	εκείνη	ποτέ	δεν	είχε	αμφισβητήσει	την	ύπαρξή	
του.	Η	ίδια	ήταν	πάντως	πεπεισμένη	ότι	περιτριγυριζόταν	από	τρελούς	-διότι	ήταν	σίγουρα	
τρελοί,	αφού	αρνούνταν	την	ύπαρξη	του	μοναδικού	της	φίλου.	Ο	Πάτροκλος	ήταν	ο	μόνος	
«αληθινός»	της	φίλος	και	η	πτήση	η	μοναδική	της	επιθυμία.	
	 Καθώς	διέσχιζε	τον	τελευταίο	όροφο	και	πλησίαζε	την	πόρτα	της	ταράτσας	μια	

κυρία	με	δυσδιάκριτα	τα	σημάδια	του	χρόνου	στο	πρόσωπό	της,	τόσο	από	τις	εμφανέστατες	
χειρουργικές	επεμβάσεις,	στις	οποίες	είχε	υποβληθεί	όσο	και	από	τις	παχιές	στρώσεις	
μακιγιάζ	-	τουλάχιστον	τρεις	-	που	το	κάλυπταν,	σε	βαθμό	που	ήσουν	σίγουρος	ότι	με	ένα	
μόνο	άγγιγμα	θα	ξεβάψει	ολοκληρωτικά	και	ο	λεκές	θα	μείνει	ανεξίτηλος	στο	χέρι	σου,	
έπεσε	προκλητικά	πάνω	στον	αόρατο	Πάτροκλο.	Αυτό	που	έκανε	έξαλλη	την	Ιοκάστη	ήταν	
ότι	προσπέρασε	δίχως	να	ζητήσει	ούτε	ένα	τυπικό	«συγγνώμη».	
	 Επιτέλους	είχε	φτάσει	στην	πολυπόθητη	πόρτα.	Το	μυαλό	της	ήταν	καρφωμένο	στο	
όνειρο	της	από	το	οποίο	βρισκόταν	σε	απόσταση	αναπνοής.	Επιτέλους	θα	ελευθερωνόταν!	
Θα	δραπέτευε	από	το	παρελθόν	και	θα	πετούσε	μακριά,	απαλλαγμένη	από	καθετί	που	θα	
της	το	θύμιζε.	Τους	γονείς	της	και	όλους	του	ανυπόφορους,	αλλά	«ευυπόληπτους»	πολίτες	
της	μικρής	«καθωσπρέπει»	κοινωνίας	όπου	μεγάλωσε.	Στην	πραγματικότητα	όμως	εκείνοι	
είχαν	ήδη	ξεγράψει	την	Ιοκάστη,	μιας	και	αποτελούσε	«μίασμα»,	όπως	την	αποκαλούσαν	
για	το	δοξασμένο	τόπο	τους.	
	 Στα	21	μόλις	χρόνια	της	είχε	γίνει	αιτία	ποικίλων	αντιδράσεων	και	είχε	δεχτεί	
αναρίθμητα	προσβλητικά	σχόλια	για	την	αποκλίνουσα	συμπεριφορά	της.	Βέβαια	η	σημασία	
του	όρου	«αποκλίνουσα	συμπεριφορά»	μάλλον	είχε	επαναπροσδιοριστεί	στον	τόπο	αυτό,	
αφού	συμπεριελάμβανε	το	κάπνισμα,	τον	έρωτα	για	τη	μοντέρνα	τέχνη	και	τη	ροκ	μουσική.	
Βέβαια	σε	μια	κοινότητα	800	ανθρώπων	με	μέσο	όρο	ηλικίας	άνω	του	μισού	αιώνα	κάτι	
τέτοιο	ήταν	αναμενόμενο.	Ήταν	και	η	γεωγραφία	που	δε	βοηθούσε,	ήταν	και	ο	καιρός	
σύμμαχός	της	με	το	χιόνι	που	συχνά	πυκνά	έστρωνε.	Δεν	μπορούσε	η	Ιοκάστη	να	τα	βάλει	
με	όλους.	Δε	βοήθησαν	και	οι	πανελλαδικές	να	ξεφύγει	κι	έτσι	της	έμεινε	ο	ουρανός.	Όλοι	
διψάμε	για	ένα	κομμάτι	ουρανό,	που	λέει	κι	ο	ποιητής.	Κι	αυτόν	τον	ουρανό	τον	έβλεπε	
πιο	μεγάλο,	όταν	το	αλκοόλ	πότιζε	το	αίμα	της,	το	μυαλό	της	και	την	ψυχή	της.	Αυτό	το	
οινόπνευμα	όπως	οι	άλλοι,	περιφρονητικά	το	έλεγαν.	
	 Σε	λίγο	θα	άλλαζαν	τα	πάντα.	Η	Ιοκάστη	ήταν	έτοιμη	να	ανοίξει	τα	φτερά	της.	
	 Ένα	μόνο	βήμα	τη	χώριζε	από	την	ονειρεμένη	πτήση.	Δεν	ήξερε	τι	ακριβώς	
την	περίμενε.	Γνώριζε	όμως,	ή	καλύτερα	ο	Πάτροκλος	την	είχε	ενημερώσει,	ότι	την	
περίμενε	η	ελευθερία.	Η	απόλυτη	ελευθερία.	Μα	πώς	να	ξέρει	άλλωστε;	Ήταν	σίγουρος	
πως	η	Ιοκάστη	δεν	ήταν	τρελή.	Αν	αποδεχόταν	τη	διάγνωση	αυτή,	τότε	όλοι	εκείνοι	που	
κυκλοφορούσαν	εκεί	έξω	ανενόχλητοι	θα	έπρεπε	να	είναι	θεότρελοι.	Στο	κάτω	κάτω	πώς	
ακριβώς	προσδιορίζεται	η	τρέλα;	Και	ποιος	τέλος	πάντων	ζήτησε	τη	γνώμη	του;	Ποιος	ήταν	
αυτός	που	διαχώρισε	την	«τρέλα»	από	τη	«λογική»	και	αποφάσισε	ότι	οι	άνθρωποι	πρέπει	
να	συμπεριφέρονται	με	βάση	τη	λογική;	Άμα	τον	έπιανε	στα	χέρια	του	αυτόν	τον	τύπο	ο	
Πάτροκλος...
Η	Ιοκάστη	αδιαφορούσε	πλήρως	για	όλα	αυτά.	Στο	μυαλό	της	-	τουλάχιστον	σε	όσο	της	
είχε	απομείνει	-	ήταν	καρφωμένη	μια	και	μόνο	σκέψη:	Ο	Σελαφόρατος...;



«Σελαφόρατε,
σε πλάσματα σαν κι εμάς
που από γεννησιμιού το φως φοράμε
οι μαύρες σκέψεις δεν ταιριάζουν.»
«Το φως μου, ψεύτικο
εφήμερο μιας νύχτας
καλύτερα να έχτιζα στην άμμο κάστρα
παρά τη νύχτα να ‘ψαχνα το δρόμο μου,
τα άστρα.»
«Ίσως αυτός ο ουρανός να είναι άδειος.»
«Το ταίρι σου ποτέ δεν σκέφτηκες να ψάξεις;» 
«Ίσως κι αυτή η σέλα να σε βαραίνει...»

	 Το	προηγούμενο	βράδυ	μετά	την	καθιερωμένη	συνάντηση	στην	αίθουσα	Β,	η	
Ιοκάστη	φανερά	προβληματισμένη	από	το	ποιητικό	παραμύθι	που	τους	είχε	διηγηθεί	
μια	συμπαθητική	γυναίκα	με	γλυκιά	φωνή	και	έναν	οίκτο	στο	βλέμμα,	αποσύρθηκε	στο	
δωμάτιό	της	εγκαταλείποντας	και	τον	Πάτροκλο	μαζί	με	τους	υπόλοιπους.	Κι	ενώ	εκείνη	
ήταν	παραδομένη	στις	σκέψεις	της,	ξαφνικά	εισέβαλε	βίαια	στο	δωμάτιο	ο	Πάτροκλος.	Η	
Ιοκάστη	κατατρόμαξε.	Η	καρδιά	της	χτύπησε	δυνατά.	Κάτι	θα	συνέβαινε...	κάτι	συνέβαινε...ο	
Πάτροκλος		την	κοίταξε	παράξενα	με	μια	αδιόρατη	υποψία	τρόμου	στη	έκφράσή	του.	Και	
τότε	άκουσε	το	δεύτερο	χτύπημα	στην	πόρτα,	τον	ψίθυρο	της	Έλλης	και	τις	χνουδωτές	
της	παντόφλες.	Και	η	Έλλη	τον	είχε	δει.	Δεν	υπήρχε	η	παραμικρή	αμφιβολία.	Ήταν	ο	
Σελαφόρατος...;
Και	η	Ιοκάστη	εκεί	στην	οροφή,	ήταν	σίγουρη	πως	έβλεπε	την	ίδια	απόκοσμη	λάμψη.	Ο	
ίδιος	ο	Σελαφόρατος!	Ένα	βήμα	ακόμα	και	θα	τον	έφτανε	για	πάντα.	Προς	στιγμή	δίστασε.	
Ένα	ρίγος	διαπέρασε	όλο	της	το	κορμί.	Η	αλήθεια	είναι	ότι	φοβόταν	λίγο	το	άγνωστο.	Ποτέ	
του	δεν	της	είχε	φερθεί	καλά	το	άγνωστο.	Γιατί	να	το	κάνει	τώρα...
	 Ξαφνικά	ένας	υπόκωφος	ήχος	τάραξε	την	ησυχία	και	το	βλέμμα	της	στράφηκε	
απότομα	προς	την	πηγή	του	θορύβου.	Στη	γέφυρα	που	βρισκόταν	λίγα	μέτρα	μακριά	
της	ένα	αυτοκίνητο	επιχειρούσε	να	τη	διασχίσει	με	ιλιγγιώδη	ταχύτητα.	Σύμφωνα	με	τον	
Πάτροκλο,	που	ήταν	ειδικός	σε	τέτοια	θέματα,	η	ταχύτητα	του	θα	ξεπερνούσε	τα	250χλμ/
ώρα.	Η	Ιοκάστη	δεν	είχε	λόγο	να	τον	αμφισβητήσει.	Σε	κλάσματα	του	δευτερολέπτου	το	
αυτοκίνητο,	αφού	παρέσυρε	στο	διάβα	του	άλλα	τέσσερα	ανυποψίαστα	οχήματα	βρέθηκε	
στον	αέρα,	όπου	για	αρκετή	ώρα	συνέχισε	την	ατέρμονα	πορεία	του,	προτού	καταλήξει	
και	πάλι	στο	έδαφος.	Ο	εκκωφαντικός	κρότος	της	σύγκρουσης	έσπειρε	τον	τρόμο	στους	
περαστικούς,	που	παρακολουθούσαν	άναυδοι	το	αυτοκίνητο	να	θερίζει	ό,τι	προσπαθούσε	
να	ανακόψει	την	πορεία	του.	Η	Ιοκάστη	και	ο	Πάτροκλος	κοιτούσαν	αποσβολωμένοι.	

«Μα	ποιος	λογικός	άνθρωπος	θα	δοκίμαζε	να	κάνει	κάτι	τέτοιο;	Γιατί	να	το	κάνει;»	
μονολογούσε	συντετριμμένος	ο	Πάτροκλος.
	 Η	Ιοκάστη	δεν	είχε	κανέναν	ενδοιασμό	πια.	Ήθελε	απεγνωσμένα	να	πετάξει	μακριά	
από	αυτόν	τον	«λογικό»	κόσμο.	Άπλωσε	το	χέρι	της	και	άνοιξε	τα	φτερά	της...
	 Ο	Πάτροκλος	χάθηκε	απότομα	από	τα	μάτια	της.	Κι	είχε	μια	αίσθηση	απόλυτης	
γαλήνης	και	ελευθερίας	στην	ταραγμένη	της	ψυχή.	
Τώρα	ήταν	στη	ράχη	του	Σελαφόρατου.	Τον	κρατούσε.	Ήταν	πλέον	δικός	της.	
Για	πάντα.

Η Ελπίδα είναι o Χέρτλαϊν Δημήτρης

	 H	Ελπίδα	Ολυμπίου	ήταν	μια	ιδιαίτερη	φυσιογνωμία	στην	κλινική.	Η	ευγένεια	της	
είχε	αποτελέσει	πολλές	φορές	αντικείμενο	θετικού	σχολιασμού	από	το	προσωπικό	με	τις	
άσπρες	μπλούζες.	Αν	την	έβλεπε	κανείς	στο	δρόμο,	θα	σχολίαζε	σίγουρα	και	τη	χάρη	στις	
κινήσεις	της	καθώς	και	την	προσεγμένη	εμφάνιση	της.	Ήταν	βλέπετε	και	λαμπερή	η	πορεία	
της	στην	όπερα	και	η	αναγνώρισή	της	διεθνής.
	 Δυστυχώς	όμως	για	τη	σύγχρονη	αυτή	ερμηνεύτρια	της	Carmen	η	εμμονή	της	
για	τους	κλέφτες	την	οδήγησε	στην	αντιπέρα		πλευρά.	Το	λέγανε	και	οι	νοσηλευτές:		
«Φανταστείτε	τη	γυναίκα	αυτή	να	βάφει	τις	ηλεκτρικές	της	συσκευές	με	λαδομπογιά!	Ναι,	
ναι!	Πέταγε	κόκκινη	μπογιά	πάνω	τους,	έτσι	ώστε-άκου	σκεπτικό-αν	μπουν	μέσα	κλέφτες,	να	
τρομοκρατηθούν	στη	θέα	του	ματωμένου	σκηνικού	και	να	φύγουν!	Η	κακομοίρα	το	‘χει	χάσει	
για	τα	καλά!».
	 Γι’	αυτό	μάλλον	έφταιγαν	οι	εικόνες	που	είχε	στο	μυαλό	της	από		μικρό	κοριτσάκι	
ακόμα,	όταν	έβλεπε	τον	πατέρα	της	να	περιβάλλεται	από	φρουρά.	Ήταν	βλέπετε	σημαντική	
πολιτική	φυσιογνωμία	ο	πατέρας	της.	Παρ’όλα	αυτά	κανείς	δεν	του	επιτέθηκε	ποτέ!	Τώρα	
γιατί	της	ίδιας	της	είχε	καρφωθεί	αυτή	η	εμμονή...άγνωστο!	Και	άντρα	όμορφο	πήρε-επιφανή	
δικηγόρο	-	και	παιδιά	έκανε	και	τα	εγγόνια	της	απέκτησε!
Θα	λέγαμε	πως	είχε	όλα	όσα	ήθελε!
	 Όλα	άλλαξαν	με	το	θάνατο	του	άντρα	της.	Χρόνια	ολόκληρα	πέρασαν	μέχρι	να	
ξεπεράσει	το	μακαρίτη,	τον	Κλέανδρο.	Ήταν	και	30	χρόνια	το	στεφάνι	της!	Όπως	και	να	‘χει	
όταν	τον	ξεπέρασε,	έκανε	όλα	όσα	θεωρούσε	κατώτερα-κοινωνικά	πάντα-	ο	Κλέανδρος.	
Ξεκίνησε	ορειβασία	με	τον	Κλέαρχο!	Ομολογουμένως	δεν	ξέφυγε	πολύ	από	το	όνομα!	Έτσι



λοιπόν,	πήρε	η	Ελπίδα	τα	βουνά	και	τα	λαγκάδια.	Έφτασε	μέχρι	το	όρος	Everest		η	χάρη	της!
	 Αρχικά,	η	οικογένεια	της	το	είχε	εκλάβει	ως	ένα	απλό	ξέσπασμα	και	δεν	είχε	δώσει	
αρκετή	σημασία!	Όλα	ξεκίνησαν,	όταν	λόγω	κακής	φυσικής	κατάστασης	και	ηλικίας,	αν	μη	τι	
άλλο,	δεν	της	επέτρεψαν	να	ακολουθήσει	τον	ορειβατικό	σύλλογο	στις	Άλπεις.	Εκείνη	απλά	
δεν	το	δεχόταν	αυτό.	Έτσι,	λοιπόν,	επιχείρησε	να	πάει	μόνη	της	εκεί.	Και	μάλιστα	χωρίς	τον	
Κλέαρχο!	Πόσες	νύχτες	παραφύλαγαν	οι	δικοί	της	να	μην	το	σκάσει...
	 Η	κατάσταση	έφτασε	στο	απροχώρητο,	όταν	η	οικονόμος	βρήκε	ένα	εισιτήριο	
άνευ	επιστροφής	για	Αυστρία	στο	τσαντάκι	με	τα	φάρμακά	της.	Τότε	θεώρησε	η	οικογένεια	
της	πως	έχρηζε	ιατρικής	βοήθειας!	Έτσι	λοιπόν	ύστερα	από	μια	επίσκεψη	στην	καλύτερη-
παρακαλώ	ψυχίατρο	των	Αθηνών	τη	γνωστή	Δάφνη	Ψυχίδου	εισήχθη	στην	κλινική.
	 Οι	μέρες	περνούσαν	ήσυχα,	υπερβολικά	ήσυχα!	Με	τα	κατάλληλα	ηρεμιστικά	και	
αντικαταθλιπτικά	που	της	χορηγούσαν	ανελλιπώς	-είχε	χάσει	και	τον	Κλέαρχο	βλέπετε-	
την	έβγαζε	μια	χαρά!	Είχε	πιάσει	παρτίδες	και	με	την	υπόλοιπη	«τρελοπαρέα»,	επομένως	
σίγουρα,	αν	την	έβλεπε	κάποιος,	δε	θα	μπορούσε	να	πει	πως	έπασχε	από	μοναξιά!	Έλα,	
όμως,	που	όσο	περνούσε	ο	καιρός	άρχισε	και	εκεί	να	βαριέται	και	της	ξυπνούσε	πάλι	η	
επιθυμία	για	λίγη	δράση.	Εκεί	μέσα	σίγουρα	δε	θα	την	έβρισκε.	Αναρωτιόταν	πώς	άραγε	θα	
μπορούσε	να	επιδιώξει	κάτι	το	συναρπαστικό.
	 Όταν	πλέον	βρέθηκε	σε	αυτό	το	τεράστιο	πολύβουο	εμπορικό	κέντρο,	όχι	απλά	
χάρηκε,	εκστασιάστηκε!	Είχε	τόσο	πολύ	καιρό	να	δει	κόσμο	εκτός	της	κλινικής,	που	καθόταν	
και	τους	χάζευε	σαν	μικρό	παιδί	που	πάει	σε	ένα	τεράστιο	λούνα	πάρκ.	Δεν	έχασε	χρόνο	
όμως	και	κατευθύνθηκε	προς	το	κοντινότερο	ταξιδιωτικό	πρακτορείο.	Ποτέ	δεν	ξέχασε	
εκείνο	το	ταξίδι	που	της	στέρησαν!	Εκείνη	όμως	ήταν	πονηρή	και	πριν	την	κλείσουν	μέσα	
είχε	φροντίσει	να	πάρει	την	πιστωτική	της	κάρτα	και	το	διαβατήριο	μαζί!
	 Η	Αυστρία	την	περίμενε	και	οι	Άλπεις	της	έκλειναν	πονηρά	το	μάτι.	Υπέταξε	τα	
βήματα	της	στις	πινακίδες	και	σύντομα	έφτασε	στο	πολυπόθητο	μέρος,	στο	ονομαστό	
γραφείο	UCW(United	Climbers	of	the	World).Μπαίνοντας	μέσα	στον	προσφιλή	της	χώρο	
το	βλέμμα	της	περιπλανήθηκε	σε	τοπία	εξωτικά,	ονειρεμένα	που	κάλυπταν	τους	τοίχους.	
Μετά	από	λίγο,	προχώρησε	και	κάθισε	στο	πρώτο	γραφείο	που	βρήκε	ελεύθερο	και	
πριν	προλάβει	η	υπάλληλος	να	ολοκληρώσει	την	ερώτησή	της	για	το	τι	ήθελε,	η	Ελπίδα,		
απάντησε:
	 «Ένα	εισιτήριο	για	Αυστρία	για	σήμερα,	χωρίς	επιστροφή».
	 Ξαφνιασμένη	η	υπάλληλος	όχι	από	την	επιθυμία	της	γυναίκας	να	ταξιδέψει	άμεσα	
αλλά	από	την	παράξενη	λαχτάρα	στη	φωνή	της,	άρχισε	να	την	ρωτάει	λεπτομέρειες	για	το	
ταξίδι	της!	Εκείνη	απλά	απαντούσε	το	ίδιο	πράγμα!
	 «Ένα	εισιτήριο	για	Αυστρία.	Αυτό	θέλω	μόνο».
	 Τελικά	η	Ελπίδα	έπρεπε	να	περιμένει	δύο	μέρες	ακόμα.	Δεν	υπήρχε	καμία	θέση	
ελεύθερη!	Δυστυχώς!	Συμφώνησε	και	η	διαδικασία	προχώρησε.	Τώρα	περίμεναν	την	

έγκριση	από	την	πιστωτική	της	για	την	αγορά	του	εισιτηρίου.	Η	Ελπίδα	παρατηρούσε	
το	άγχος	της	κοπέλας	να	προλάβει	τα	πάντα.	Άκουγε	τηλέφωνα	να	χτυπάνε	διαρκώς,	
απαιτητικούς	πελάτες	να	ζητάνε	τα	ανήκουστα	από	τις	υπαλλήλους	του	γραφείου,	κόσμο	
να	τρέχει	απ’	έξω	να	προλάβει	να	ψωνίσει	όσα	μπορούσε.	Για	μια	στιγμή	σκέφτηκε	πως	
κάθε	άλλο	παρά	της	είχε	λείψει	τούτο	δω	το	σκηνικό!	Και	όλα	αυτά	μέχρι	να	ακουστεί	ένας	
γνώριμος	θόρυβος!	Αυτός	από	το	μεγάφωνο...Ίδιος	με	εκείνον	τον	ήχο	στο	σπίτι	της,	στη	
Γαλήνη.	
	 Μη	μπορώντας	να	φύγει	χωρίς	την	κάρτα	της,	αναγκαστικά	περίμενε	για	το	εισιτήριο	
της	για	τον	προορισμό	των	ονείρων	της.	Με	το	που	το	πήρε	στα	χέρια	της	άρχισε	να	
βηματίζει	στους	πλατείς	διαδρόμους	του	Paradise	συγκεντρωμένη	προς	την	πηγή	του	ήχου.
		 Στην	ίδια	κατεύθυνση	με	εκείνη	και	πολύ	κοντά	της,	σχεδόν	δίπλα	της,	προχωρούσε	
κι	ένα	νεαρό	ζευγάρι,	μάλλον	νιόπαντροι,	αφού	η	βέρα	στο	δεξί	γυάλιζε	πολύ	ακόμη	και	
περπατούσαν	αγκαλιά	στους	γεμάτους	από	κόσμο	διαδρόμους	του	Paradise,	μέχρι	που	η	
γυναίκα,	μια	ξανθιά	λεπτή,	δυσανασχέτησε	έντονα	από	κάτι	που	της	είπε	ο	άνδρας	της.	
Εμφανισιακά	η	Ελπίδα	έβλεπε	στην	κοπέλα	αυτή	τον	εαυτό	της	καμιά	τριανταριά	χρόνια	πριν.	
Μη	μπορώντας	να	ανισταθεί	στην	περιέργεια	της	να	ακούσει,	τι	τελοσπάντων	ήταν	τόσο	
ικανό	να	χαλάσει	αυτή	τη	ρομαντική	βόλτα,	αποφάσισε	να	κάνει	μια	μικρή	παράκαμψη	από	
την	πορεία	της	και	να	ακολουθήσει	το	ζευγάρι.	
	 Στο	μυαλό	της	κατέγραψε	λεπτομερώς	τη	συνομιλία	τους	σα	μαγνητόφωνο.
	 «Μα	η	Τζέλλα	με	τον	Ρέι	είχαν	πάει	γαμήλιο	ταξίδι	στο	Ντακάρ,	και	η	Μίλκα	με	το	
Νίκο	στη	Νέα	Υόρκη».	«Μα	τι	άλλο	θες;	Κάναμε	τον	κοσμικότερο	γάμο	της	χρονιάς	έχοντας	
πάρει	δάνειο.	Νομίζεις	πως	μπορώ	να	χρηματοδοτήσω	και	ένα	ταξίδι	στην	Καραϊβική;	Για	
σύνελθε.	Παρίσι,	και	αν....»	Η	γυναίκα	του	έσπευσε	να	επαναλάβει	«Μα	η	Μίλκα..	Τι	θα	λένε	
για	μας	στον	κύκλο	μας;»
	 Η	Ελπίδα	απογοητεύτηκε	από	το	σύγχρονο	ομοίωμα	της	νεότητας	της.	Δεν	ήθελε	να	
ακούσει	το	χείμαρρο	της	απαιτητικής	και	ανόητης	κοπέλας.	Ξεκίνησε	πάλι	να	κατευθύνεται	
προς	το	μεγάφωνο	απ’	όπου	είχε	ακουστεί	ο	ήχος	κι	ενώ	περπατούσε,	δεν	μπορούσε	να	
σταματήσει	να	σκέφτεται	το	σκηνικό	που	βίωσε.	Ένα	ευτυχισμένο	κατά	τα	φαινόμενα	ζευγάρι,	
με	όλη	του	τη	ζωή	μπροστά.	Σκεφτόταν	πως	άλλοτε	τα	ταξίδια	ήταν	εμπειρίες	ζωής.	Έχοντας	
και	η	ίδια	ταξιδέψει	αρκετά	στη	ζωή	της,	θυμήθηκε	τον	Κλέανδρο,	τον	Κλέαρχο.	Δε	θυμήθηκε	
ποτέ	τον	εαυτό	της	να	καυχιέται	γι’	αυτά.	Συνειδητοποίησε	πως	το	ταξίδι	αποτελούσε	σήμερα	
για	τους	περισσότερους	ένα	σύμβολο	κοινωνικού	κύρους	και	τίποτα	παραπάνω.	Όσο	πιο	
μακριά	τόσο	πιο	ακριβά.	Πόση	υποκρισία	πια;	Μα	δάνειο	για	έναν	πλουσιοπάροχο	γάμο;
Επιτέλους	όλα	αυτά	έπαψαν	να	την	απασχολούν	καθώς	χάρηκε	που	ξαναβρήκε	τους	φίλους	
της.	Ήταν	καλά	εκεί	που	ήταν.	Στο	μυαλό	της	το	ταξίδι	άρχισε	να	σβήνει.	Χαμογέλασε	από	
καρδιάς	στην	κυρία	Έλλη,	την	καλύτερή	της	φίλη,	και	μετά	από	λίγα	λεπτά	ξεφορτώθηκε	το	
εισιτήριό	της	σε	ένα	μικρό	καλάθι	σκουπιδιών.



Η Έλλη είναι η Παραδείση Μαργαρίτα
	
	 Η	κυρία	Έλλη,	κόρη	μεταναστών,	είχε	μεγαλώσει	σ’	ένα	μικρό	αγροτικό	σπίτι,	στη	
Βόρεια	Γερμανία	μακριά	από	την	κίνηση	και	την	πολυκοσμία	τις	πόλης.	Σε	ηλικία	δέκα	ετών,	
οι	παππούδες	της,	με	τους	οποίους	ζούσε	πια	μόνιμα		μετά	το	μοιραίο	αυτοκινητιστικό	
δυστύχημα	που	της	στέρησε	και	τους	δύο	γονείς,	τής	χάρισαν	το	πρώτο	της	κουνελάκι.	
Η	Άρτεμις	-έτσι	την	ονόμασε	η	Έλλη,	ήταν	ένα	μικρό	χαριτωμένο	κανελί	πλάσμα	που	
κούρνιαζε	σε	κάθε	ευκαιρία	στην	αγκαλιά	της	και	τη	συντρόφευε	όπου	κι	αν	πήγαινε.	
Μια	μέρα	που	αποφάσισε	να	το	φέρει	στο	σχολείο,	το	ζωντανό	ξέφυγε,	από	τα	χέρια	της	
και	έγινε	άφαντο.	Εκείνη	πανικοβλήθηκε	κι	άρχισε	να	το	ψάχνει	φωνάζοντας	«Άρτεμις,	
Άρτεμις!»	αλλά	μάταια!
	 Δύο	μέρες	αργότερα	βγαίνοντας	από	το	σπίτι,	το	βρήκε	ακουμπισμένο	στην	πόρτα	της	
σε	άθλια	κατάσταση.	Προφανώς	κάποιος	συμμαθητής	της,	από	αυτούς	που	συνήθιζαν	να	την	
κοροϊδεύουν	και	να	της	παίρνουν	κρυφά	το	φαγητό,	είχε	θεωρήσει	εξαιρετικά	σπουδαίο	το	να	
κατακρεουργήσει	το	ταλαίπωρο	ζώο	και	της	το	επέτρεψε	περήφανος	για	το	κατόρθωμά	του.
	 Μη	φρίττετε,	αγαπητέ	αναγνώστη!	Πολλά	παιδιά	της	ευαίσθητης	αυτής	ηλικίας	
χαρακτηρίζονται	από	«αθώες»	εξάρσεις	βίας.	Το	θέμα	είναι	βέβαια	πιο	ανησυχητικό	στην	
περίπτωση	των	μεγάλων	ώριμων	παιδιών,	αυτών	που	γυρίζοντας	απ’	τη	δουλειά	ξεσπούν	
στη	σύζυγο	και	τα	παιδιά	τους.	Ας	επιστρέψουμε	όμως	στην	Έλλη.	
	 Το	περιστατικό	αυτό	επέδρασε	καταλυτικά	στην	ψυχολογία	του	μικρού	ευαίσθητου	
κοριτσιού.	Κλείστηκε	στον	εαυτό	της,	έπαψε	να	πηγαίνει	στο	δάσος	και	να	μαζεύει	
βελανίδια,	ενώ	αρνούνταν	πεισματικά	να	αντικαταστήσει	την	αγαπημένη	της	Άρτεμι	με	
«κάποιο	άλλο	κατοικίδιο»,	όπως	της	πρότειναν	οι	δικοί	της.	«Εδώ	αντικαθιστούμε	το	
σύντροφο	άμα	«μας	τελειώσει»,	το	κατοικίδιο	είναι	δύσκολο	να	αντικαταστήσουμε;»	της	
έλεγε	χαρακτηριστικά	μια	φίλη	της	γιαγιάς	της.		
	 Τα	χρόνια	πέρασαν,	η	Έλλη	μεγάλωσε,	μα	η	ψυχή	της	έμεινε	σα	μικρού	παιδιού.	
Έτσι,	όταν	κάποτε	έφυγαν	κι	οι	τελευταίοι	κοντινοί	της	άνθρωποι	απ’	τη	ζωή,	έμεινε	
μόνη,	χωρίς	οικογένεια,	χωρίς	κανένα	να	τη	φροντίζει.	Βρέθηκε	αντιμέτωπη	μ’	έναν	
κόσμο	ύπουλο,	απάνθρωπο	κι	εχθρικό,	ενώ	η	υπερβολική	αγάπη	με	την	οποία	την	είχαν	
μεγαλώσει,	έμοιαζε	να	λειτουργεί	εις	βάρος	της.
	 Σε	μια	προσπάθεια	να	ξεφύγει	από	τον	ψυχρό	κόσμο	της	Βόρειας	Ευρώπης,	πήρε	
την	απόφαση	να	εγκαταλείψει	τη	χώρα	όπου	είχε	μεγαλώσει	και	να	μετακομίσει...	στην	
Ελλάδα!		Ο	προορισμός	της	δεν	ήταν	αποτέλεσμα	πολλής	σκέψης,	αλλά	θυμόταν	αμυδρά	
τον	πατέρα	της	να	της	περιγράφει	με	τα	πιο	ζωντανά	χρώματα	την	«πατρίδα	της»	τόσο,	που	
κάπου	νόμιζε	πως	την	είχε	κι	η	ίδια	επισκεφθεί:	Για	καλή	της	τύχη	-μιας	και	η	τύχη	βοηθά	
τρελούς	και	τολμηρούς-	βρήκε	εύκολα	σπίτι.	Μια	μονοκατοικία	που	έφερε	το	στίγμα	της

προηγούμενης	ιδιοκτήτριας	μιας	και	οι	τοίχοι	ήταν	βαμένοι	με	έναν	ανυπόφορο	για	όλους	
τους	καλόγουστους	ανθρώπους	τόνο	του	ροζ.
	 «Ωραία!»	ήταν	η	πρώτη	σκέψη	της	Έλλης.	«Εδώ	δε	με	ξέρει	κανείς	κι	ούτε	
πρόκειται	να	με	μάθει».	Μέγα	λάθος	όπως	αποδείχτηκε	αργότερα.	Γιατί	η	γειτόνισσά	της	και	
θεία	της,	μια	εκνευριστικά	περιποιημένη	κυρία,	απροσδιορίστου	ηλικίας,	που	διακρίνονταν	
για	το	...	κοινωνικό	της	ενδιαφέρον,	έβαλε	σκοπό	της	-ανούσιας	κατά	τ’	άλλα	ζωής	της	να	
παρακολουθεί	με	ζήλο	κάθε	κίνηση	της	«Απελπιστικά	Ντεμοντέ	Για	Να	Είναι	Γειτόνισσά	Μου».	
	 Ακόμα	θυμόταν	η	θεία	Μπία	την	ατάκα	της	πεντάχρονης	τότε	Έλλης	προς	αυτή	
όταν	τους	επισκέφτηκε	στη	Γερμανία:	«Θεία,	γιατί	βάφτηκες	σαν	κλόουν;	Ήρθαν	οι	
απόκριες;»	Μα	να	σχολιάσει	έτσι	το	μακιγιάζ	της,	που	της	είχε	πάρει	δύο	ολόκληρες	ώρες;	
Αυτό	ήταν	εξωφρενικό	και	μη	συγχωρητέο!	Έτσι	η	Μπία	-που	το	πραγματικό	της	όνομα	ήταν	
Χαραλαμπία-	έγινε	μάρτυρας	των	κρίσεων	της	Έλλης,	κάθε	φορά	που	έσπαγε	κάποιο	ποτήρι,	
χτυπούσε	ο	ταχυδρόμος	την	πόρτα	ή	απλά	νόμιζε	πως	άκουσε	κάποιον	ανησυχητικό	ήχο.
	 Συγχισμένη	από	την	αντικανονική	συμπεριφορά	της	«Δεν	Ανέχομαι	Να	Μένει	
Δίπλα	Μου»,	αφού	πρώτα	συγκάλεσε	το	κλασικό	συμβούλιο	με	τις	τρεις	μέγαιρες	που	
αποκαλούσε	φιλενάδες	της,	σκέφτηκε	ένα	πραγματικά	ιδιοφυή,	για	το	περιορισμένης	
χωρητικότητας	πλατινέ	κεφάλι	της,	τρόπο	να	απαλλαγεί	μια	για	πάντα	από	την	αλλόκοτη	
γυναίκα.	
	 «Είναι	ένα	ζεστό,	φιλικό	μέρος	όπου	φροντίζουμε	όσους	έρχονται	προσφέροντάς	
τους	ψυχολογική	στήριξη.	Αν	θέλετε,	ελάτε	και	μόνοι	σας	να	ρίξετε	μια	ματιά.	Θα	νιώσετε	
σα	στο	σπίτι	σας».	Εκείνο	το	πρωί	της	Κυριακής	που	έμελλε	να	αλλάξει	τη	ζωή	της	Έλλης	
κάτι	παράξενο	είχε	συμβεί.	Το	κουδούνι	της	πόρτας	χτυπούσε	επίμονα	παρά	την	ολοφάνερη	
απροθυμία	της	να	ανοίξει,	κι	όταν	τελικά	το	τόλμησε	με	χίλιες	δύο	προφυλάξεις	αντίκρισε	
μια	χαμογελαστή	γυναίκα.	«Επισκέπτης!	Τι	περίεργο»	σκέφτηκε	σφίγγοντας	το	χέρι	της	
Άννας	Γεωργίου,	όπως	της	συστήθηκε.	Αφού	πέρασε	μέσα,	η	Άννα	της	έκανε	διάφορες	
ερωτήσεις	αναφέροντας	μια	κλινική	όπου	πήγαιναν	«άνθρωποι	που	θέλουν	να	ηρεμήσουν	
και	να	επανακτήσουν	τους	ρυθμούς	τους».	Ρώτησε	αν	υπήρχαν	άτομα	ή	καταστάσεις	που	
της	προκαλούσαν	αυξημένη	νευρικότητα.	
	 Τότε	η	Έλλη	της	μίλησε	για	τη	γειτόνισσά	της,	που	τελευταία	συνήθιζε	να	ακούει	
μουσική	στη	διαπασών	-	μόνο	επιτυχίες	της	μιας	εβδομάδας,	να	βάζει	ηλεκτρική	σκούπα	
σε	προχωρημένες	ώρες	και	να	εμφανίζεται	συνεχώς	μπροστά	της	με	ένα	σωρό	ηλίθιες	
δικαιολογίες,	και	πρόσθεσε	πως	ήταν	βέβαιη	πως	το	έκανε	επίτηδες.
	 Η	γιατρός	κούνησε	τάχα	με	κατανόηση	το	κεφάλι	της	στην	Έλλη,	δεν	πίστεψε	
όμως	λέξη.	Αντίθετα	πείστηκε	για	την	ειλικρίνεια	και	την	καλή	πρόθεση	της	συμπαθέστατης	
κυρίας	Μπίας,	που	της	είχε	τηλεφωνήσει	δύο	μέρες	πριν.
	 Αυτή	η	γυναίκα	έπρεπε	να	μπει	στο	φρενοκομείο!	Εδώ	θα	πρέπει	να	σημειώσουμε	
πως	η	Έλλη	ούσα	καλοπροαίρετη	και	ελπίζοντας	πως	η	διαμονή	της	σε	απόσταση	



ασφαλείας	από	τη	Μπία	θα	τη	βοηθούσε	να	επανακτήσει	πράγματι	τη	ζωτικής	σημασίας	
ηρεμία	της,	όχι	μόνο	μετακόμισε	πρόθυμα	στην	κλινική,	αλλά	εγκλιματίστηκε	και	γρήγορα	
στο	νέο	της	σπίτι.	Εκεί	κανείς	δεν	ήθελε	το	κακό	της,	κανείς	δεν	την	εξέταζε	από	την	κορφή	
ως	τα	νύχια	να	δει	μήπως	τα	ρούχα	της	δεν	ήταν	άψογα	συνδυασμένα,	ούτε	έδειχναν	να	
ενοχλούνται	όταν	μπέρδευε	τις	πόρτες	των	δωματίων	και	ξεχνούσε	το	νούμερο	του	δικού	της.
	 Αυτά	συλλογιζόταν	τριγυρνώντας	στους	διαδρόμους	του	εμπορικού	κέντρου,	
ώσπου	μια	αντρική	φωνή	την	επανέφερε	στην	πραγματικότητα.	«Προχώρα,	χριστιανή	μου,	
έχουμε	και	άλλες	δουλειές!»	βρυχήθηκε	ένας	μεσήλικας	άντρας	κι	η	Έλλη	αναγκάστηκε	
να	παραμερίσει	για	να	περάσει	η	αυτού	μεγαλειότης	συνοδευόμενη	από	ένα	κύμα	ιδρώτα.	
Κοίταξε	γύρω	της	σαστισμένη.	Άνθρωποι	κάθε	ηλικίας	περνούσαν	από	μπροστά	της	
ερχόμενοι	από	όλες	τις	κατευθύνσεις	τρέχοντας	σχεδόν	-σαν	κάποιος	αόρατος	εχθρός	να	
τους	κυνηγούσε	σφυρίζοντάς	τους	στο	αυτί.	«Δεν	έχεις	χρόνο.	Δεν	προλαβαίνεις».	Αυτός	
ο	χαμός	της	προκαλούσε	μεγάλη	αναστάτωση	κάνοντάς	την	να	κοιτάζει	επιφυλακτικά	τους	
βιαστικούς	περαστικούς	με	τις	άπειρες	πολύχρωμες	σακούλες.	
	 Μια	γυναίκα	έπεσε	πάνω	της	με	φόρα,	προσπέρασε	δίχως	να	ρίξει	ούτε	μια	
ματιά	-χωρίς	να	ζητήσει	μια	συγγνώμη	και	συνέχισε	να	γαβγίζει	ακάθεκτη	στο	κινητό	της	
τηλέφωνο,	κρατώντας	σφιχτά	απ’	το	χέρι	ένα	νέο	με	σπυράκια	πολύ	ψηλότερό	της.	«Ναι,	
ναι...	καλά	γράψαμε.	Χάσαμε	κάτι	μονάδες	βέβαια,...	ναι,	στο	τρίτο	ζήτημα...	Α!	κι	εσείς;	
Δύσκολα	φέτος	τα	θέματα,	βρε	παιδί	μου...	Κατά	τ’	άλλα,	καλά.	Ε,	ξεκουραζόμαστε	προς	το	
παρόν,	την	Πέμπτη	δίνουμε	πάλι...»
	 Στο	πρόσωπο	της	Έλλης	σχηματίστηκε	ένα	ερωτηματικό.	Ο	γιος	της	έδινε	εξετάσεις	
ή	αυτή;	Ο	συλλογισμός	διακόπηκε	καθώς	ένα	παράξενο	κατασκεύασμα	τράβηξε	την	
προσοχή	της.	
	 Ήταν	μεγάλο,	με	διακοσμητικό,	χαμηλό	φράχτη	και	μέσα	είχε	άχυρο,	αρκετές	
τεχνητές	φωλιές	και..	επιτέλους!		ξεφώνισε	η	Έλλη	κι	έτρεξε	προς	τα	εκεί.	Τα	ακριβή	της	
λόγια	πρέπει	να	ήταν	«Επιτέλους!	Σε	ξαναβρίσκω!»,	αλλά	δεν	πρόλαβε	να	τα	ολοκληρώσει	
καθώς	προσέκρουσε	με	φόρα	πάνω	σε	κάτι	διάφανο	και	συμπαγές	σαν	από	γυαλί,	που	
την	έριξε	αναίσθητη	στο	πάτωμα.	Το	πλεξιγκλάς	έσπασε	και	τα	κουνέλια	πήδηξαν	έξω	
τρομαγμένα	-τελικά	ο	φράχτης	ήταν	πράγματι	διακοσμητικός-	και	σκόρπισαν	στο	πλήθος.	
	 Λίγα	λεπτά	αργότερα	οι	φύλακες	κατέφθασαν	ασθμαίνοντας,	βοήθησαν	την	
Έλλη	να	συνέλθει	και	της	συνέστησαν	να	μην	πλησιάζει	τις	τζαμαρίες	και	να...	«προσέχει	
τελοσπάντων!»	

Η γιαγιά Κατίνα είναι η Ιωαννίδου Σεμέλη

	 Η	γιαγιά	Κατίνα	ίσιαξε	τα	γυαλιά	της	στη	μύτη	της.	Τα	μάτια	της	πίσω	από	το	
χοντρό	μαύρο	σκελετό	φαίνονταν	πιο	μεγάλα,	αλλά	κουρασμένα.	Φορούσε	πάντα	μια	
ρόμπα	νοσοκόμας	πάνω	από	τα	ρούχα	της	κι	ένα	χαλασμένο	στηθοσκόπιο	γύρω	από	το	
λαιμό	της,	δώρα	του	γιατρού,	όταν	πρωτομπήκε	στην	κλινική.
	 Μα	πού	βρισκόταν	τώρα;	Η	σουρωμένη	από	τα	χρόνια	γιαγιούλα	έκανε	μια	δυο	
στροφές	κοιτάζοντας	σαστισμένη	το	τεράστιο	ταβάνι	του	κτηρίου.	Σήμερα	εκτός	από	τη	
χιλιομπαλωμένη	ρόμπα	της	νοσοκόμας	-	τι	δεν	έκαναν	οι	άνθρωποι	της	κλινικής	να	της	τη	
βγάλουν	για	να	πλυθεί	-φορούσε	επίσης	ένα	σαρακοφαγωμένο	παλτό.	Από	τη	μια	πλευρά	
η	τσέπη	ήταν	τρύπια	-	μάλλον	το	νυστέρι	θα	έφταιγε.	Από	την	άλλη,	κάτι	βάραινε	τη	γιαγιά	
Κατίνα.
	 «Ο	Γερμαναράς!»
	 Ναι,	τώρα	θυμήθηκε!	Έψαχνε	το	Γερμαναρά!	Ώρες	ώρες	άκουγε	τις	μπότες	του	
να	βαράνε	ρυθμικά.	Σήμερα	όμως	θα	έκανε	την	πατρίδα	υπερήφανη...!		Παρότι	είχε	δώσει	
όρκο	στον	Ιπποκράτη	-έτσι	τουλάχιστον	πίστευε-	να	μη	δώσει	ποτέ	φαρμάκι	σε	άνθρωπο,	
θα	τον	πατούσε	σήμερα	για	χάρη	της	Ελλάδας...
	 «Φαρμάκι...	φαρμάκι	στο	Γερμανό!»
	 Όχι,	όχι	δεν	ήταν	κακιά	γυναίκα.	Η	γιαγιά	Κατίνα	είχε	όμορφα	ροδουλά	μάγουλα	
στα	νιάτα	της	και	ζούσε	μαζί	με	τον	άντρα	της	σ’	ένα	χωριό	λίγο	πιο	έξω	από	την	
Πτολεμαΐδα.	Κι	όχι	ότι	είχε	γνωρίσει	ποτέ	τους	Γερμανούς.	Μόλις	δώδεκα	χρονών	ήταν,	
όταν	τελείωσε	η	Κατοχή.	Βασανισμένη	στα	νιάτα	της,	βασανισμένη	και	στα	γηρατειά	της.	
Η	κόρη	της	πέθανε	σε	τροχαίο,	όταν	ήταν	μόλις	50	χρονών.	Αλλά	η	γιαγιά	Κατίνα	δεν	το	
θυμόταν	πια	αυτό.	
	 Προχώρησε	κούτσα	-κούτσα	μέσα	στο	πλήθος.	Σε	λίγο	είχε	βγει	έξω	από	το	
τεράστιο	κτήριο	-σίγουρα	Γερμανοί	θα	το	είχαν	χτίσει!		Βρέθηκε	λοιπόν	σε	μια	στάση	του	
ηλεκτρικού,	και	αναθάρρησε.	Ναι,	κάπου	εδώ	πρέπει	να	ήταν!		Και	τότε	είδε	τον	ξυρισμένο	
ξανθό	σβέρκο...	
	 «Ο	Γερμαναράς!»
	 Ο	Κωστάκης	ήταν	μόλις	πέντε	χρονών	όταν	πήγε	να	ζήσει	με	τη	γιαγιά	του	
στο	χωριό.	Ωραία	χρόνια	τότε...	Η	γιαγιά	τον	είχε	μάθει	πώς	σκάβουνε	το	χωράφι,	πώς	
σπέρνουν	και	πώς	θερίζουν.	Θα	γινόταν	άψογος	αγρότης!	Μα	ο	Κωστάκης	σαν	μεγάλωσε	
και	έγινε	«Κώστας,	βρε	Κατίνα»,	πήγε	στη	συμπρωτεύουσα	να	σπουδάσει	λογιστικά.	Κάπου	
εκεί	άρχισε	να	χάνει	το	μέτρημα...και	η	γιαγιά	Κατίνα	επίσης	μπέρδευε	τα	χάπια	για	την	
πίεση,	το	κασέρι	με	τη	φέτα,	τα	καλσόν	με	τα	σεμεδάκια.	Όντως	ο	Γερμανός	είχε	αρχίσει	να	
της	χτυπά	την	πόρτα,	αυτός	ο	σιχαμένος	ο	Αλ	-	Αλ	-	Χουχάιμερ,	πώς	τον	λένε	τελοσπάντων.	



	 Ο	«Κώστας,	βρε	Κατίνα!»,	μόλις	παντρεύτηκε	της	νοίκιασε	ένα	σπίτι	στη	
Θεσσαλονίκη.	Όχι	δεν	ήταν	ότι	του	έλειψε	η	χαζοχωριάτα	γιαγιά	του.	Απλά	ήθελε	να	
πουλήσει	το	σπίτι	για	να	βγάλει	το	δάνειο	για	το	νεόκτιστο	στο	κέντρο	της	πόλης.	Αν	και	
λογιστής,	με	τα	χρέη	του	τα	πήγαινε	θαυμάσια,	ήταν	σαν	την	Μεγάλη	Ιδέα	ένα	πράγμα,	
πάντα	μεγάλη	και	ποτέ	δεν	έσωζε	κανέναν.
	 Αλλά	ο	Κωστάκης	ήξερε	πως	ήταν	για	μεγάλη	ζωή!	Γι’	αυτό	εκείνη	τη	χρονιά	
αγόρασε	και	αυτοκίνητο.	Όχι	ό,τι	κι	ό,τι,	γερμανικό,	σε	παρακαλώ.	Τετράθυρο,	με	ερ	
-κοντίσιον,	ζάντες	αλουμινίου,	μαύρο	σαν	την	πίσσα,	φιμέ	τζάμια	δερμάτινα	καθίσματα,	είχε	
και	160	ίππους!
Θα	το	αποπλήρωνε	-σίγουρα	πράγματα	-σε	τρία	χρόνια.	Όμως	μέσα	στα	τρία	αυτά	χρόνια,	
οι	κάρτες	φούσκωναν,	τα	χρέη	έτρεχαν,	τα	παιδιά	ήθελαν	αυτό	και	εκείνο	και	το	άλλο	
παιχνίδι,	η	Σούλα,	η	σύζυγος,	ήθελε	κι	αυτή	τα	λούσα	της,	όταν	έβγαινε	στην	Αριστοτέλους	
για	ψώνια,	και	τα	τηλέφωνα,	τα	αμέτρητα	τηλέφωνα	κάθε	μεσημέρι	«Από	την	τράπεζα	σας	
καλούμε,	υπάρχει	μια	εκκρεμότητα...»
	 Μπούχτισε	ο	Κωστάκης!	συγγνώμη	ο	«Κώστας,	βρε	Κατίνα».	Μα	σαν	καλός	
οικονομολόγος	τα	έβαλε	κάτω	και	κατέληξε	ότι	ίσως	η	σύνταξη	της	Κατίνας	θα	έσωζε	
αυτόν,	το	σπίτι	και	το	αυτοκίνητο.
	 Έτσι	η	Κατίνα	βρέθηκε	από	τη	Θεσσαλονίκη,	κάτω	στην	Αθήνα,	σε	μια	ψυχιατρική	
κλινική		504	χλμ	μακριά	από	τον	Κωστάκη,	μην	έχοντας	στον	ήλιο	μοίρα.	
	 504	χλμ	και	2	Γερμανοί	τους	χώριζαν	(ο	Αλ	-χου	-	χαιμερ	και	ο	Φοκ	-	Βουά	-κεν)
	 Τα	έβαλε,	λοιπόν,	κάτω	η	Κατίνα	και	αποφάσισε:	Οι	Γερμανοί	φταίνε	για	όλα!
	 «Ο	Γερμαναράς!»
	 Ο	Κωστάκης	στεκόταν	με	λυμένη	τη	γραβάτα	στην	άκρη	της	αποβάθρας.	Στο	
μάγουλό	του	έσταζαν	σταγόνες	ιδρώτα,	κοίταζε	τις	ράγες	και	του	ερχόταν	ίλιγγος.	
Μπρος	οι	ράγες,	πίσω	οι	τράπεζες,	το	διαζύγιο	της	εξαγριωμένης	Σούλας,	τα	παιδιά,	τα	
προβλήματα...	Ίσως	ήταν	καλύτερες	οι	ράγες	τώρα	που	το	σκεφτόταν...
	 Άντε	Κώστα!	Πήδα!
	 Δεν	μπορούσε.	Δείλιαζε.	Δεν	ήταν	καθόλου	εύκολο	να	πέσει...
	 Στεκόταν	λοιπόν	ακίνητος,	απορροφημένος	με	τη	σκέψη	αν	θα	πάρει	την	τελική	
-ηρωική	απόφαση	που	δεν	πρόσεξε	τη	γριούλα	που	έστεκε	δίπλα	του.
	 Η	γιαγιά	Κατίνα	ήταν	ευτυχισμένη.	Μετά	από	τόσο	καιρό	έβλεπε	πάλι	τον	Κωστάκη	της.
	 «Κωστάκη;»	είπε.
	 Εκείνος	γύρισε	απότομα.	Αυτή	η	φωνή!
	 «Μαναράκι	μου,	τι	κάνεις;	Πώς	είσαι;	Α,	δεν	τρως	καλά,	έχεις	ρέψει!»	
	 Ο	Κωστάκης	τα	είχε	χάσει.	Τι	ήθελε	η	γιαγιά	του	εκεί;	Μήπως	ονειρευόταν;
	 «Κωστάκη,	μη	στέκεσαι	εκεί,	θα	πουντιάσεις!»	είπε	και	τον	τράβηξε	από	το	μανίκι.
	 Τον	διαπέρασε	ένα	κύμα	τύψεων.	Η	γιαγιά	του,	που	την	είχε	στείλει	στο	τρελάδικο	

	για	ένα	αυτοκίνητο,	η	γιαγιά	με	τα	ροδουλά	μάγουλα,	η	γιαγιά	του	ήρθε	σαν	από	μηχανής	
θεός	να	τον	σώσει.	
	 «Τι	μούτρα	είναι	αυτά,	Κωστάκη;	Τι	σε	στεναχωρεί;»	του	είπε	η	γιαγιά.
	 «Κατίνα,	τι	κάνεις	εδώ;»	τη	ρώτησε.	
	 «Εσύ	τι	κάνεις	εδώ;	Δεν	πιστεύω	να	στεναχωριέσαι	για	χαζομάρες.	Η	γιαγιά	είναι	
εδώ»	και	τον	αγκάλιασε.	Ο	Κωστάκης	ένιωθε	τον	παγωμένο	αέρα	στον	ξανθό	ιδρωμένο	
σβέρκο	του.
	 Η	γιαγιά	ύστερα	έχωσε	το	χέρι	της	στην	τσέπη	και	του	έδωσε	ένα	μπουκαλάκι.	
Έσκυψε	και	του	είπε	εμπιστευτικά.	
	 «Αυτό	είναι	φαρμάκι.	Φαρμάκι	για	τους	Γερμαναράδες	που	σε	ταλαιπωρούν.»	
	 Ύστερα	το	βλέμμα	της	χάθηκε	κάπου	στον	ορίζοντα.
	 Ο	Κωστάκης	την	κοίταζε.	Ήταν	ο	μόνος	άνθρωπος	που	τον	αγαπούσε	πραγματικά.
	 Η	γιαγιά	γύρισε	πάλι	προς	το	μέρος	του.	Το	βλέμμα	της	όλο	ερωτηματικά.
	 «Ποιος	είσαι	εσύ;»		του	είπε.
	 «Φαίνεσαι	καλό	παιδί,	γιατρός	θα	είσαι!	Πρόσεχε	παιδί	μου,	πρόσεχε	πολύ	στη	ζωή	σου».	
	 Του	έδωσε	ένα	χτύπημα	στην	πλάτη	και	προχώρησε	κούτσα	-κούτσα	πίσω	προς	το	
τεράστιο	πλην	γερμανικό	σίγουρα	κτήριο.
	 «Πρόσεχε	το	Γερμαναρά...	Φαρμάκι	στον	Γερμαναρά»	είπε	και	χάθηκε	ο	λευκός	
κότσος	μέσα	στο	πλήθος.	
	 Ο	ίδιος	λευκός	κότσος	λίγα	λεπτά	αργότερα	κατευθυνόταν	με	αργά	βήματα	προς	
το	σημείο	εκείνο	που	τον	καλούσε	αυτός	ο	ήχος	που	σήμαινε	και	για	όλους	τους	άλλους	
«συγκάτοικους	στην	τρέλα»	γενικό	προσκλητήριο.

Η Μαρίνα
είναι η Αντωνίου Μαριάννα, η Θεοδωροπούλου Νάγια και o Πικραμένος Κωνσταντίνος

	 Στην	παρέα	των	οκτώ	τα	τελευταία	δύο	χρόνια,	είχε	προστεθεί	και	η	Μαρίνα	Στεργίου	
δίνοντας	μια	ιδιαίτερη	νότα	στην	καθημερινότητά	τους.	Παρόλο	που	ήταν	μόλις	είκοσι	Μαΐων	
είχε	αγγίξει	τις	ψυχές	όλων	με	το	αστείρευτο	γέλιο	της	και	την	αγνή	καρδιά	της.	Φυσικό	ήταν	
λοιπόν	να	δημιουργηθεί	η	απορία	πως	οδηγήθηκε	στην	ψυχιατρική		κλινική.	Δεν	είχε	γονείς	και	
φίλους	να	την	στηρίξουν	στο	όνειρό	της,	στο	δρόμο	της	για	τη	δική	της	Ιθάκη;	



	 Η	γελαστή	Μαρίνα	είχε	ένα	μεγάλο	κρυφό	όνειρο.	ΝΑ	ΓΙΝΕΙ	ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ!
	 Η	απόφαση	για	να	το	ανακοινώσει…	δύσκολη.
	 Η	αντίδραση	των	γονιών	της	…καθοριστική.
	 Εκείνοι	ως	δημοφιλείς	δικηγόροι	αντέδρασαν	έχοντας	μπει	στο	πετσί	του	ρόλου	
τους.	Την	ίδια	ακριβώς	στάση	κράτησαν	και	οι	φίλοι	της.
	 Πάντως	εκείνη	έτρεξε	πίσω	από	το	όνειρό	της.	Πέρασε		μια	κουραστική	
περίοδο	εύρεσης	δουλειάς	και	τελικά	της	δόθηκε	η	ευκαιρία:	Ένα	επιφανές	κομμωτήριο	
στο	Κολωνάκι	όπου	εργαζόταν	ως	βοηθός.	Όμως	η	αλαζονική	συμπεριφορά	πολλών	
επωνύμων	πελατισσών	γινόταν	όλο	και	πιο	δύσπεπτη.	«Ο	πελάτης	έχει	πάντα	δίκιο»	της	
είχε	πει	ο	επιχειρηματίας-εργοδότης	της.	Μην	αντέχοντας	άλλο	αυτή	την	κατάσταση	
και	ούσα	ευάλωτη	ψυχολογικά	μια	μέρα	αντέδρασε!		«Το	κερασάκι	στην	τούρτα»	ήταν	
η	συμπεριφορά	μιας	γνωστής	πελάτισσας,	της	διακεκριμένης	υπουργού,	της	κυρίας	
Αντωνοπούλου.
«Έλεος!	Επιτέλους	μια	δουλειά	σωστή	δεν	μπορείτε	να	κάνετε	εσείς!	Πρόσεχε	κοπέλα	μου!	
Μια	πας	να	με	κάψεις	με	το	πιστολάκι	και	μια	ακουμπάς	κάτω	την	πανάκριβη	τσάντα	μου.	
Αλλά	πού	να	ξέρεις	εσύ	...»
	 Τότε	η	Μαρίνα	άρπαξε	την	κόκκινη	βαφή	από	το	διπλανό	καροτσάκι	και	
δημιούργησε	πάνω	στα	κατάξανθα	μαλλιά	της.	Αναμενόμενη	η	απόλυσή	της.	Το	
κομμωτήριο	γλίτωσε	παρά	τρίχα	τις	μηνύσεις.
	 Το	τραύμα	της	Μαρίνας	έμεινε	δυστυχώς	ανοιχτό	και	αιμοραγούσε.	Στο	έκτο	
και	τελευταίο	κομμωτήριο	πάνω	στον	θυμό	της	τραυμάτισε	με	το	ψαλίδι	το	λαιμό	της	
πελάτισσας.	Σχεδόν	κατά	λάθος.	Μετά	κι	από	αυτό	χτύπησε		την	πόρτα	του	ψυχιατρείου.
			 Εκεί	η	ζωή	της	απέκτησε	νόημα,	αφού	συνδέθηκε	με	την	Έλλη	και	την	Ελπίδα,	οι	
οποίες	σε	αντίθεση	με	τους	έξω	«φίλους»	της	την	καταλάβαιναν	και	τη	στήριζαν.	Άλλωστε,	
δε	γινόταν	να	κρατήσουν	άλλη	στάση	απέναντί	της	μετά	τα	χτενίσματα	που	δημιούργησε	με	
τόση	αγάπη	για	χάρη	τους.
			 Η	ζωή	της	κυλούσε	ευχάριστα	μέχρι	τη	στιγμή	που	ο		Καρού	και	ο	Ορέστης	
ανακάλυψαν	την	πόρτα	και		βρέθηκε	στο	Paradise.	Δεκάδες	πράγματα	υπήρχαν	εκεί	
που	ήθελε	να	κάνει,	αλλά	την	προσοχή	της	τράβηξε	μια	φανταχτερή	διαφήμιση	ενός	
glamour	κομμωτηρίου	«ΕΛΑΤΕ	ΣΤΟ	ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ	ΜΑΣ	ΣΤΟΝ	2ο	ΟΡΟΦΟ	ΓΙΑ	ΤΟ	ΠΙΟ	
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ	ΧΤΕΝΙΣΜΑ	ΤΗΣ	ΖΩΗΣ	ΣΑΣ».
													Η	Μαρίνα	ευχαρίστως	θα	πήγαινε	εκεί.	Όμως	ίσως	ήταν	η	ώρα	για	το	
απογευματινό	της	φάρμακο.	που	θυμήθηκε	να	πάρει	μαζί	της.	Δεν	ήθελε	να	παραβιάζει	
τους	όρους	της	«Γαλήνης»,	αφού	εκεί	τους	εξασφάλιζαν	τη	γαλήνη.	
						 «Συγγνώμη»	ρώτησε	μια	φλογερή	ξανθιά	που	έτυχε	να	περνά	δίπλα	της	«Μήπως	
έχετε	ώρα;		«Δυστυχώς	όχι»	απάντησε	η	γυναίκα	και	συνέχισε.	Η	Μαρίνα	όμως	πιο	γρήγορη	
της	έκλεισε	το	δρόμο.	«Και	αυτό	τι	είναι»	ρώτησε	δείχνοντας	ένα	ογκώδες	ρολόι	στο	χέρι	της.

	«Δες	μόνη	σου»	της	έκανε	εκείνη	ειρωνικά.	Και	όντως	ο	ειρωνικός	της	τόνος	είχε	κάποια	
βάση,	αφού	το	ρολόι	της	δεν	είχε	δείκτες,	«Έχει	χαλάσει;»	ρώτησε	η	Μαρίνα	με	ξαφνική	
συμπόνια.	«Είχε	και	η	φίλη	μου	η	Έλλη	ένα	χαλασμένο	ρολόι	κάποτε».	
«Έτσι	το	αγόρασα.»	απάντησε	η	ξανθιά	σαστισμένη.
«Γιατί;»
«Επειδή	είναι	όμορφο,	να	γιατί!	Μήπως	είσαι	από	καμία	εκπομπή	με	φάρσες;»
«Και	πώς	ξέρετε	την	ώρα;»	την	αγνόησε	η	Μαρίνα.
«Δεν	την	ξέρω!»
«Τι	εννοείτε	δεν	την	ξέρετε;	Η	ώρα	είναι	πολύ	σημαντική.»
«Στα	τσακίδια	η	Έλλη	και	όλο	της	το	σόι.	Δεν	με	ενδιαφέρει	η	ώρα!	Εδώ	δεν	έχει	ποτέ	
σκοτάδι	άλλωστε.	Όταν	πεινάω,	τρώω,	όταν	διψάω,	πίνω	και,	όταν	χρειάζομαι	την	
ανθρώπινη	συντροφιά,	βρίσκω	κάποιον	που	να	μη	κάνει	ερωτήσεις	σαν	τον	ψυχαναλυτή	
μου!	End	of	story.»
«Και	πότε	κοιμάστε;»
Αντί	να	απαντήσει	έβγαλε	τα	φιμέ	γυαλιά	της	και	αποκάλυψε	δύο	κατακόκκινα	μάτια	
με	τεράστιους	μαύρους	κύκλους	στους	οποίους	είχαν	παγιδευτεί	ματωμένα	δάκρυα.	Η	
Μαρίνα	το	έσκασε	πανικόβλητη.	Δε	σταμάτησε	την	προσπάθειά	της	να	ξεπεράσει	το	ρεκόρ	
του	μεγάλου	μαραθωνοδρόμου	Πανταζή	μέχρις	ότου	να	φτάσει	στον	τομέα		«Γυναικεία	
Ένδυση».	Εκεί	όπως	και	να	το	κάνουμε	αισθάνονταν	πιο	άνετα
Ο	χώρος	εκεί	ήταν	σχεδόν	άδειος	εκτός	από	την	τεράστια	ουρά	αναμονής	με	εκατοντάδες	
γυναίκες	σε	ένα	συγκεκριμένο	σημείο.	Επρόκειτο	για	έναν	ιδιότυπο	αντρικό	παράδεισο	με	
εκπροσώπους	του	αντιθέτου	φύλου	κάθε	σωματότυπου	και	ηλικίας.
«Σήμερα	το	κατάστημα	μας	προσφέρει	μόνο	200%	πάνω	από	την	κανονική	τιμή	αγοράς»	
ακούστηκε	η	φωνή	από	τα	μεγάφωνα.	Η	Μαρίνα	περίμενε	να	ακούσει	γέλια	γι’	αυτό	το	
προφανές	λάθος,	όμως	με	έκπληξη	είδε	μονάχα	αποφασιστικές	ματιές	.		
«Τι	συμβαίνει;»		ρώτησε	μια	κυρία	που	καθόταν	πιο	πέρα.	
«Δεν	είστε	από	εδώ;»		αποκρίθηκε	εκείνη	με	έκπληξη.	«Α,	πρόκειται	για	τον	υπέροχο	
διαγωνισμό	προσφοράς.	Η	διαδικασία	είναι	τόσο	διασκεδαστική!	Οι	τιμές	είναι	μεγαλύτερες	
από	τις	κανονικές!»	
«Αλήθεια;»	
«Θα	έπαιρνα	και	εγώ	μέρος,	αλλά	στραμπούληξα	τον	αστράγαλό	μου	την	προηγούμενη	
Πέμπτη.»
Πριν	δώσει	άλλες	πολύτιμες	λεπτομέρειες,	μια	δυνατή	φωνή	τους	διέκοψε.	
«Φοράει	απομιμήσεις!	Είμαι	σίγουρη».	Η	Μαρίνα	πλησίασε	να	δει.	Μια	αδύνατη	νέα	
κοπελίτσα	βρισκόταν	στο	επίκεντρο	του	ενδιαφέροντος.	Μια	άλλη	με	έντονο	μακιγιάζ	
την	πλησίασε	με	αποφασιστικά	βήματα	και	την	εξέτασε	λεπτομερώς.	«Φοράει	όντως	
απομιμήσεις»	δήλωσε	με	λύπη	στη	φωνή	της.



Αμέσως	μία	με	μεγάλη	κόκκινη	τσάντα	και	μία	με	γόβες	στιλέτο	της	ρίχτηκαν.
Για	την	ακρίβεια	την	ακινητοποίησαν,	ενώ	«Το	Έντονο	Μακιγιάζ»	της	έριχνε	δυνατά	
χαστούκια	που	προκαλούσαν	κραυγή	θαυμασμού	για	την	τεχνική	και	τη	δύναμή	τους.	«Δεν	
έχεις	καμιά	συνείδηση;	Ποιον	προσπαθείς	να	κοροϊδέψεις»	έλεγε	παράλληλα	με	έναν	στα	
αλήθεια	ψύχραιμο	και	διδακτικό	τόνο.	«Η	φτώχεια	δεν	είναι	ντροπή!»	προσέθεσε	«Το	έχεις	
ξανακάνει;»	ρώτησε	μια	με	δερμάτινες	μπότες	από	το	πλήθος.	«Όχι,	όχι	το	ορκίζομαι»	
δήλωνε	ικετευτικά	η	φωνή	της	απομίμησης.	«Τότε	ας	δείξουμε	κάποιο	έλεος»	πρότεινε	«Το	
Έντονο	Μακιγιάζ».	«Έλεος,	έλεος!»	φώναξε	και	το	γυναικείο	πλήθος.	«Ας	την	κουρέψουμε	
γουλί»	είπε	Η	Ακριβή	Μεγάλη	Τσάντα	«Γουλί,	γουλί!»	συμφώνησε	και	ο	θηλυκός	παράδεισος.
										Η	Μαρίνα	έψαξε	την	τσέπη	του	παντελονιού	της	προσπαθώντας	να	εντοπίσει	τα	
απογευματινά	χάπια	της	γαλήνης.	Τα	έφερε	γρήγορα	στο	στόμα	της	ελπίζοντας	στην	άμεση	
επίδρασή	τους.	Κοίταξε	με	διάπλατα	μάτια	τον	κόσμο	γύρω	της	και	από	τη	μνήμη	της	
ανασύρθηκαν	εικόνες	γεμάτες	τρίχες,	καλυμένες	τρίχες,	καμένες	τρίχες,	βαμμένες	τρίχες,	
παντού	τρίχες...	
	 Κι	εκείνη	τη	στιγμή	που	οι	τρίχες	γίνονταν	τριχιές	που	την	έπνιγαν,	πήρε	το	μάτι	
της	από	ψηλά	το	λευκό	κότσο	της	κυρίας	Κατίνας	που	κινούνταν	με	θαυμαστή	γρηγοράδα	
ανάμεσα	σε	ξανθιές	χαίτες	και	μελαχρινές	κοτσίδες.	Χωρίς	δεύτερη	σκέψη	τον	ακολούθησε	
και	βρέθηκε	πολύ	σύντομα	ανάμεσα	στην	παρέα	της	«Γαλήνης».

O Φίλιππος είναι η Βαρελά Μαριλένα και η Γεωργοσοπούλου Ηλέκτρα

	 Ο	Φίλιππος	περιπλανήθηκε	για	αρκετή	ώρα	στο	λαμπερό	εμπορικό	κέντρο	Para-
dise	χαζεύοντας	τις	βιτρίνες	των	πολυτελών	μαγαζιών,	που	τόσο	πολύ	του	είχαν	λείψει.	
Παρατηρώντας	τον,	έβλεπε	κανείς	έναν	ψηλό	καλοντυμένο,	γοητευτικό	άνδρα,	με	την	
αγαπημένη	του	LV	τσάντα		εργασίας,	η	οποία	κέρδιζε	τις	εντυπώσεις.	Ωστόσο,	κάποιοι	
τον	κοίταζαν	με	περιέργεια…	Γιατί	όμως;	Μάλλον	επειδή	κοιτούσε	επίμονα	παντού	σα	να	
αναζητoύσε	κάτι…	Τι	ήταν	άραγε	αυτό;
			 	Τη	ζωή	του	Φίλιππου	Καρτάλη	πολλοί	στο	παρελθόν	τη	ζήλευαν.	Καταξιωμένος	
επιχειρηματίας,	διευθυντής	διεθνούς	αλυσίδας	καζίνων,		δημοφιλής,	γοητευτικός,	πλούσιος,	
αγαπητός	σε	όλους	και	ποθητός	απ’	όλες.	Όμως,	ο	ίδιος	μάλλον	δεν	απολάμβανε	την	
ευτυχία	του.	Μετά	από	τους	δύο	ανεπιτυχείς	γάμους	του,	ο	πρώτος	με	τη	μεγαλοδικηγόρο	
Μαριλένα	Γεωργοσοπούλου,	πολυέξοδη,	αλλά	αρκετά	συμβιβαστική	γυναίκα,	και	τον	

αμέσως	επόμενο	με	την	επίσης	διακεκριμένη	στο	δικηγορικό	κλάδο,	Ηλέκτρα	Βαρελά,	μια	
εξαιρετικά	απαιτητική	γυναίκα,	ο	Φίλλιπος	άρχισε	να	ανακαλύπτει	τον	εαυτό	του.	
Τελικά	η	αποτυχία	των	γάμων	του	μάλλον	οφειλόταν	στο	ότι	οι	σεξουαλικές	προτιμήσεις	
του	κατευθύνονταν	στο	ίδιο	με	εκείνον	φύλο,	όπως	πιστοποίησαν	μερικές	αποκαλυπτικές	
συμπτώσεις,	γραπτά	μηνύματα	στο	κινητό	του	και	η	αλληλογραφία	του	στο	διαδίκτυο.
	 Και	τότε	άρχισε	το	μαρτύριό	του.	Η	μεγάλη	του	συμπάθεια	και	ο	θαυμασμός	του	
προς	μια	επώνυμη	τηλεοπτική	περσόνα	και	πρώην	διευθύντρια	του	μεγαλύτερου	περιοδικού	
μόδας,	τη	γνωστή	Νέλλη	Φενεγάκη,	είχαν	ως	αποτέλεσμα	πολλοί	να	αμφισβητήσουν	ακόμα	
και	το	φύλο	του.	Στους	κοινωνικούς	κύκλους	που	μέχρι	τότε	σημείωνε	μεγάλες	επιτυχίες	
απλωνόταν	σαν	επιδημία	η	σκοτεινή	φήμη	πως	η	ψυχή	του	δεν	ανήκει	στο	σώμα	του	αλλά	
στο	σώμα		της	νεαρής	τηλεπαρουσιάστριας.	Και	όταν	η	φήμη	άρχισε	να	γιγαντώνεται,	ο	
Φίλιππος	έφτασε	να	ακούσει	με	τα	ίδια	του	τ΄αυτιά	το	τραγουδάκι	που	του	σιγοψιθύριζαν	
«οι	φαύλοι»	«είμαι	εγώ	γυναίκα	φίνα	ντερμπεντέρισσα»	…	
Την	κοινωνική	απόρριψη	την	οποία	φρόντισαν	έντεχνα	να	υποδαυλίσουν	και	οι	δύο	
οικονομικά	ακόρεστες	πρώην,	ακολούθησε	ταχύτατα	και	η	επαγγελματική	και	στη	συνέχεια	
η	ψυχολογική	κατάρρευση	ολοκλήρωσε	το	σχήμα	της	αγίας	τριάδας.	Έτσι	δεν	άργησε	να	
βρεθεί	στη	Γαλήνη	και	να	βλέπει	τον	κόσμο	ριγέ.
	 Τώρα	ο	Φίλιππος	ήταν	ένας	από	την	παρέα	των	«πειραγμένων»	που	βρήκαν	τον	
ανέλπιστο	δρόμο	που	έβγαζε	κατευθείαν	στον	κόσμο	των	«λογικών».
	 Μετά	την	περιήγησή	του,	λοιπόν,	ο	Φίλιππος	ανέβηκε		στον	τρίτο	όροφο,	ο	οποίος,	
εκτός	των	άλλων,	φιλοξενούσε	και	ένα	μεγάλο	ραδιοτηλεοπτικό	σταθμό.	Και	ξάφνου	
αντίκρισε	μπροστά	του	μια	υπέροχη	οπτασία,	την	πανέμορφη	Νέλλη	να	του	χαμογελά	
αφοπλιστικά	μέσα	από	μια	θεόρατη	αφίσα.
	 Εκεί	λοιπόν	βρισκόταν	η	αγαπημένη	του,	η	αιτία	της	καταστροφής	του!	Ήθελε	πολύ	
να	γνωρίσει	επιτέλους	από	κοντά	τη	γυναίκα	που	θαύμαζε	και	που	σίγουρα	χωρίς	να	το	
ξέρει	τον	καταδίκασε	σε	αυτή	τη	δυστυχία.
Όταν	μπήκε	στα	γραφεία	του	τηλεοπτικού	σταθμού	τράβηξε	αμέσως	τα	βλέμματα	όλων,		
τόσο	λόγω	της	εντυπωσιακής	του	εμφάνισης		-	αυτή	παρέμενε	σταθερή	αξία	και	στον	
περιορισμένο	χώρο	της	κλινικής	-	όσο	και	λόγω	της	έντονης	γοητείας	του.	Ο	Φίλιππος,	
παρά	τα	έντονα	βλέμματα	των	παρευρισκόμενων,	δε	δίστασε	καθόλου	και	ανενόχλητος	
άρχισε	να	ψάχνει	το	καμαρίνι	της	νεαρής		παρουσιάστριας.	Κάποια	στιγμή,	με	την	άκρη	του	
ματιού	του	στα	αριστερά	του	διαδρόμου	εντόπισε		τον	προσωπικό	της	χώρο.	Μια	τεράστια	
αφίσα	πόρτας	απεικόνιζε	μόνο	το	πρόσωπό	της	και	κυρίως	το	λαμπερό	της	χαμόγελο,		
αποτέλεσμα	φυσικά	υπερλεύκανσης.	Η	επιγραφή	ήταν	κρεμασμένη	στον	τοίχο	γράφοντας	
χαρακτηριστικά	«Προσκυνήστε	το	είδωλο.Νέλλη».«Τι	φαντασμένη,	Θεέ	μου»,	μουρμούρισε	
ο	Φίλιππος.	Χωρίς,	λοιπόν,	κανέναν	ενδοιασμό	και	ντροπή	άνοιξε	την	κλειστή	πόρτα	και	
μπήκε	με	θράσος	μέσα.



	 «Καλησπέρα!»
	 «Συγγνώμη,	τολμήσατε	να	μπείτε	στο	καμαρίνι	μου	χωρίς	να	χτυπήσετε;	Περάστε	
έξω,	παρακαλώ»	είπε	φανερά	ενοχλημένη	η	παρουσιάστρια.
		 Ο	Φίλιππος	όντας	πάντα	πολύ	ευγενικός	με	τις	γυναίκες	και	με	τους	άντρες	
βέβαια,		είπε	να	μην	την	εξοργίσει.	Είναι	πραγματικά	πολύ	όμορφη,	όσο	και	ψώνιο,	
σκέφτηκε.	
	 «Όμορφή	μου	δεσποινίς,	δεν	μπορούσα	να	συγκρατηθώ.	Ήθελα	τόσο	πολύ	να	σας	
αντικρίσω	από	κοντά,		που	οι	τρόποι	μου	προς	στιγμήν	με	εγκατέλειψαν.	Συγχωρέστε	την	
ανάρμοστη	συμπεριφορά	μου!	Ένας	φανατικός		θαυμαστής	σας	είμαι».
	 «Αααααχ,		αν	είστε	θαυμαστής	μου,	τότε	καθήστε.Φυσικά	ήρθατε	για	κάποιο	
αυτόγραφο,	εεε;	Πο,	πο!	αυτή	η	ιστορία	με	τα	αυτόγραφα	πρέπει	να	τελειώνει.	Θα	το	
αναθέσω	στο	manager	μου.	Είναι	δύσκολη	η	ζωή	για	μια	σταρ	τελικά.	Αααααχ…»
	 Ο	Φίλιππος	την		άκουγε	και	προσπαθούσε	να	συγκρατήσει	το	γέλιο	που	παλλόταν	
μέσα	του,	αλλά	συνέχισε	το	παιχνίδι	της.	Ίσως	είχε	αρχίσει	να	το	απολαμβάνει	κιόλας.
	 «Αγαπημένη	Νέλλη!	Μπορώ	να	σε	λέω	Νέλλη;	Να	συστηθώ	πρώτα:	Φίλιππος	
Καρτάλης,	επιχειρηματίας».
	 «Μα	φυσικά	μπορείς	να	με	λες	έτσι.	Δε	σου	κρύβω	ότι	μου	είσαι	ιδιαίτερα	
συμπαθής».	Πολύ	νόστιμος,	σκέφτηκε	μέσα	της.
	 «Με	κάνεις	ιδιαίτερα	χαρούμενο!	Η	αλήθεια	είναι	όμως	πως	είμαι	εδώ	για	κάτι	
πολύ	σοβαρό...»
	 «Σαν	τι	δηλαδή;»	ρώτησε	εκείνη	και	σκέφτηκε	αυτόματα	μια	πρόταση		γάμου.
	 «Είμαι	εδώ	γιατί...»	
	 Ξαφνικά	τα	φώτα	έσβησαν		και	η	Νέλλη	τρομαγμένη	έτρεξε	στην	αγκαλιά	του	
Φίλιππου.	Και	η	αλήθεια	είναι	πως	ένιωσε	κάτι	εξαιρετικά	όμορφο,	ενώ	βρισκόταν	στην	
αγκαλιά	του.	Σκέφτηκε	μάλιστα	«Να	ένα	γνήσιο	αρσενικό,	πολύ	μου	αρέσει».	
	 Αλλά	πού	να	ήξερε	η	ταλαίπωρη...	Στο	μεταξύ,	η	βλάβη	αποκαταστάθηκε	και	
τα	φώτα	άναψαν	πάλι.	Ωστόσο,	είχαν	αφήσει	ακόμα	εκκρεμή	την	αιτία	επίσκεψης	του	
Φίλιππου.	Πέρασαν	μερικά	λεπτά	αμηχανίας.	Η	διάσημη	ντίβα	της	τηλεόρασης	ξαναβρήκε	
την	ψυχραιμία	της	και	επέστρεψε	φαινομενικά	λίγο	ταραγμένη	στη	θέση	της.	Ο	Φίλιππος	
την	παρατηρούσε	που	βαφόταν	επιδεικτικά	και	άδραξε	την	ευκαιρία	να	αρχίσει	την	
εξομολόγησή	του.
	 «Λοιπόν,	Νέλλη,	η	αλήθεια	είναι	πως	δε	ζω	πια	όπως	όλοι	σας	και	εννοώ	ότι	
βρίσκομαι	σε	ένα	ίδρυμα».
	 «Τι	είδους	ίδρυμα	εννοείς,	καλέ	μου;	Άσε	με	να	μαντέψω,		απεξάρτησης	από	τον	
υπολογιστή	ή	το	αυτοκίνητο;	Χα,	χα...»
	 «Νέλλη,	άσε	με	να	τελειώσω,	σε	παρακαλώ.	Όλοι	σας	με	αντιμετωπίζετε	σαν	έναν

τρελό,	ένα	γελοίο.	Μου	πήρατε	τη	ζωή	μου!»
	 «Τι	λες,	άνθρωπέ	μου;	Πας	καλά;»ρώτησε	η	Νέλλη	με	γουρλωμένα	μάτια.
	 «Μη	με	κοιτάς	σαν	αθώο	κοριτσάκι	της	αποκρίθηκε	ειρωνικά	εκείνος.
	 Ο	Φίλιππος		με	ασθμαίνοντα	ρυθμό	και	μάλλον	ασυνάρτητα	άρχισε	να	διηγείται	
το	δράμα	του	καταλήγοντας:	«Είναι		ντροπή	να	με	διασύρετε	έτσι.	Σας	σιχαίνομαι!	Σκέψου,	
έπλασαν	έναν	ολόκληρο	μύθο	ότι	τάχα	εγώ	επιθυμούσα	να	μεταμορφωθώ	στο	είδωλό	σου.	
Πράγματι	δε	θα	στο	κρύψω	ότι	σιγά	σιγά	σχεδόν	άρχισα	να	το	πιστεύω		και	τρελάθηκα	στο	τέλος».
	 Όση	ώρα	ο	Φίλιππος	σαν	ορμητικός	χείμαρρος	έλουζε	την	ανυποψίαστη	Νέλλη,	
εκείνη	τον	παρακολουθούσε	με	περίεργο	ενδιαφέρον	και	πρωτοφανή	ψυχραιμία.	Δεν	έβαλε	
τις	φωνές,	δεν	τον	πέταξε	έξω,	δεν	έκανε	τίποτε.	Τον	άκουγε	και	ένα	παράξενο	μειδίαμα	
κρυβόταν	στο	φαινομενικά	σοβαρό	πρόσωπό	της.	Και	όταν	κάποια	στιγμή	ο	Φίλιππος	
απόκαμε	να	μιλάει,	του	το	πέταξε:
	 «Εγώ	ξέρεις	τι	λέω,	Φιλιππάκο	μου;	Νομίζω	ότι	η	ιστορία	σου	θα	κάνει	πάταγο».	
	 Ο	Φίλιππος	έμεινε	άναυδος.	Το	μόνο	που	ήθελε	εκείνη	την	ώρα	ήταν	πραγματικά	
να	τη	χαστουκίσει!	Πώς	μπορούσε	να	είναι	τόσο	ηλίθια!	Όμως	εκείνη	τη	στιγμή	όρμησε	από	
τη	μισάνοιχτη	πόρτα	στο	δωμάτιο	της	Νέλλης	ο	γενικός	διευθυντής	προγράμματος	του	
σταθμού,	ο	γνωστός	Γιάγκος	Πάτσιος.
	 «Είσαι	Θεός,	φίλε	μου!	Μας	έδωσες	το	καλύτερο	θέμα	για	σήμερα!	Καλά,	δεν	το	
συζητώ,		θα	σκίσουμε.	Λοιπόν,	ετοιμάσου,	Φίλιππε,	σε	μισή	ώρα	βγαίνεις	στον	αέρα	να	
πεις	την	ιστορία	σου.	Θα	σε	ακούσει	όλη	η	Ελλάδα!	Θα	σε	ανεβάσουμε	και	στο	διαδίκτυο!	
Τέλειο!	Κι	αν	ξέρεις	κι	άλλους	σαν	εσένα,	εμείς	εδώ	είμαστε.»
	 Ο	Φίλιππος	δεν	πίστευε	στ	αυτιά	του.	Κοίταζε	αμήχανος	μια	τη	Νέλλη	και	μια	το	
διευθυντή	του	καναλιού.	Σιγά	σιγά	η	αμηχανία	του	έγινε	θυμός	και	ο	θυμός	αγανάκτηση	
και	η	αγανάκτηση	πόνος	ψυχής.	Φανερά	πια	κουρασμένος,	χωρίς	ωστόσο	να	αρθρώσει	μια	
προσβλητική	λέξη	άρπαξε	την	πανάκριβη	τσάντα	του	και	βγήκε	από	το	πνιγηρό	δωμάτιο	
μονολογώντας.
	 «Καλύτερα	να	γυρίσω	εκεί	που	ήμουν,	δεν	υπάρχει	λόγος	να	το	ψάχνω	πια,	τα	
κατάλαβα	όλα».
	 Οι	άνθρωποι	της	τηλεόρασης	ξαφνικά	πάγωσαν.	Δεν	μπορούσαν	να	πιστέψουν	
πως	ένα	τέτοιο	κελεπούρι	τους	ξέφυγε	μέσα	από	τα	χέρια	τους.	Φώναξαν,	παρακάλεσαν,	
υποσχέθηκαν,	μα	τίποτα.	Ο	Φίλιππος	είχε	ήδη	απομακρυνθεί	παίρνοντας	το	δρόμο	της	
επιστροφής	για	το	δικό	του	ασφαλή	κόσμο.	Λίγο	πιο	πέρα	τον	περίμεναν	τα	ειλικρινή	
χαμόγελα	των	έγκλειστων	φίλων	του.



επίλογος

Το	σκηνικό	του	παραλόγου	τελείωσε	για	την	παρέα	των	οκτώ	φευγάτων,	κυριολεκτικά	και	

μεταφορικά.	Έχοντας	απορρίψει	ο	Φίλιππος	αλλά	και	οι	υπόλοιποι	τη	δελεαστική	πρόταση		

του	διευθυντή	του	τηλεοπτικού	σταθμού,	μια	πρόταση	που	εκατοντάδες	χιλιάδες	λογικοί		

καθημερινά	δέχονται,	επιλέγουν	να	επιστρέψουν	εκεί	απ’	όπου	είχαν	έρθει.	Ευτυχώς	για	

κείνους	δεν	τους	πήρε	κανείς	είδηση.	Ήταν	η	ώρα	της	μεσημεριανής	σιέστας.	

Ακούγεται	περίεργο;	Μα	τελικά	η	τρέλα	πουλάει.	Όμως	αυτοί	δεν	ήταν	για	πούλημα.	

Με	κάποια	πράγματα	δεν	εμπορεύεσαι.	Είδαν	αρκετά	στη	βόλτα	τους	και	προτίμησαν	

το	«σπίτι»	τους,	τη	θαλπωρή	των	ηρεμιστικών	ρυθμών,	έστω	και	με	τη	βοήθεια	των	

φαρμάκων,	την	ασφάλεια	της	απομόνωσης	και	των	ονείρων.	Μόνο	η	Ιοκάστη	διάλεξε	να	

φύγει...	Είχε	βλέπετε	εκείνο	το	ραντεβού	με	το	Σελαφόρατο...	

Δημήτρης	Χέρτλαϊν
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Δύο	βδομάδες	μετά

έντρομη	μια	νοσοκόμα	ανακαλύπτει	μια	πόρτα	ξεκλείδωτη	και	φωνάζει	αμέσως	τον	

υπεύθυνο	του	ορόφου.

«Κύριε,	η	πόρτα,	κοιτάξτε!	Είναι	ανοιχτή!»

«Πώς	έγινε	αυτό;		Η	πόρτα	αυτή	βγάζει	στο	εμπορικό	κέντρο.	Θα	μπορούσαν	να	

δραπετεύσουν	και	μετά...»

«Όπως	βλέπετε	όμως,	ευτυχώς	κανείς	δεν	την	πήρε	είδηση!	Δόξα	τω	Θεώ!»

Την	ώρα	εκείνη	έτυχε	να	περνάει	η	γιαγιά	Κατίνα.	Αφήνει	ένα	πνιχτό	γελάκι	και	συνεχίζει	

να	σέρνει	το	Π	της	στο	διάδρομο…



η
κόκκινη 
βαλίτσα 

Μανταλιά	Φρύνη

δ ι ή γ η μ α



Άνοιξε	τη	ντουλάπα.	Τράβηξε	τα	ελάχιστα,	πολυχρονισμένα	ρούχα	απ’	τις	κρεμάστρες	και	
τα	πέταξε	όπως	τα	έπιασε,	τσαλακωμένα,	ανάκατα,	κουλουριασμένα	στη	μεγάλη,	κόκκινη,	
παλιά	βαλίτσα.	
Άνοιξε	τα	συρτάρια.	Πήρε	μερικά	αντικείμενα	που	του	φάνηκαν	χρήσιμα.	Κ’	αυτά	με	τη	
σειρά	τους	κατέληξαν	στη	βαλίτσα.
Ψάχνοντας	τα	ράφια	βρήκε	κάτι	παλιές	φωτογραφίες.	Τις	πήρε	στα	χέρια	του	και	τους	έριξε	
μια	βιαστική	ματιά.	Τις	έβγαλε	γρήγορα	πίσω	στο	ράφι.	Πήγε	να	κλείσει	τη	βαλίτσα.	Όμως	
γύρισε	πίσω	στο	ράφι,	πήρε	τις	φωτογραφίες	και	τις	τοποθέτησε	προσεκτικά	σε	μια	γωνία.
	 Είχε	μείνει	πολύς	χώρος	ακόμα.	Σκέφτηκε	με	τι	θα	μπορούσε	να	το	γεμίσει.	Αλλά	
γιατί;	Έχει	και	η	κενότητα	δικαίωμα	στην	ύπαρξη.
	 Έκλεισε	τη	βαλίτσα.	Την	πήρε	στο	χέρι.	Κοίταξε	το	δωμάτιο.	Βγήκε	απ’	αυτό	χωρίς	
ίχνος	λύπης.	
	 Βάδισε	προς	την	πόρτα.
	 -Πού	πας,	παιδί	μου;
	 -Φεύγω.	
	 Άνοιξε	την	πόρτα.	Ήταν	παλιά	και	ογκώδης	και	άσχημη.	Την	έκλεισε	γρήγορα	και	
απότομα,	λες	και	οποιαδήποτε	καθυστέρηση	κλάσματος	δευτερολέπτου	θα	ανέβαλε	το	
κλείσιμό	της.
	 Κάλεσε	το	ασανσέρ.	Το	χέρι	του	είχε	ιδρώσει	γύρω	απ’	την	κόκκινη	χειρολαβή.	Της	
άλλαξε	χέρι.	Κοίταξε	την	παλάμη	του.	Κόκκινο	χρώμα,	κόκκινη	παλάμη,	κόκκινα	δάχτυλα,	
άσπρες	αρθρώσεις.	Το	έβαλε	στην	τσέπη.
	 Βγήκε	στο	δρόμο.	Ένας	άνθρωπος	με	κόκκινη	βαλίτσα.	Ή	μάλλον	μια	κόκκινη	
βαλίτσα	με	έναν	άνθρωπο.
	 Κοίταξε	το	ρολόι.	Ήταν	νωρίς	ακόμη.	Απέναντι	βρισκόταν	μια	μικρή,	συνοικιακή,	
παρακμιακή	καφετέρια.	Αναζητώντας	ένα	ζεστό	μέρος	πήγε	προς	τα	κει.	
	 Κάθισε	σε	ένα	τραπεζάκι	για	δυο,	στην	άκρη,	κοντά	στη	τζαμαρία.	Ο	απέναντι	
κύριος	τού	έριξε	ένα	καχύποπτο	βλέμμα	πάνω	από	την	εφημερίδα	του	και	μετά	συνέχισε	
την	ανάγνωση.	Ο	σερβιτόρος	πήρε	παραγγελία	από	ένα	άλλο	τραπέζι.	Η	κυρία	ζήτησε	
πράσινο	τσάι	με	άρωμα	λεμόνι.
	 -Εσείς	τι	θα	πάρετε,	παρακαλώ;
	 -Ένα	πράσινο	τσάι	με	άρωμα	λεμόνι.
	 Ανέκαθεν	μισούσε	το	τσάι.
	 Εν	αναμονή	του	ροφήματος,	κοίταξε	έξω	απ’	το	παράθυρο.	Κοίταξε	τους	
περαστικούς.	Τους	παρατηρούσε	έτσι	μικρούς,	σκυφτούς,	κουκουλωμένους,	κάτι	μικρά	
ανθρωπάκια,	που	έτρεχαν	να	προλάβουν,	συνέχεια	έτρεχαν,	έτρεχαν,	χωρίς	διακοπή,	
να	προλάβουν	ποιος	ξέρει	τι,	ίσως	και	τίποτα,	απλά	είχαν	συνηθίσει	να	τρέχουν.	Τους	
παρατηρούσε	και	ήξερε	πως	δε	θα	τους	ξαναδεί	ποτέ,	ποτέ	ξανά.	Ούτε	αυτούς	ούτε	τον	

κύριο	με	την	εφημερίδα	ούτε	το	σερβιτόρο	ούτε	την	κυρία	που	της	άρεσε	το	πράσινο	τσάι	
με	άρωμα	λεμόνι.	Μια	παράξενη	χαρά	τον	πλημμύρισε.	Αν	και	μισούσε	το	τσάι,	αν	και	
μισούσε	τους	περαστικούς,	τώρα	καθόταν	και	τους	παρατηρούσε	με	μια	αλλόκοτη	μανία	και	
το	απολάμβανε.
	 Έβγαλε	το	εισιτήριό	του	από	την	τσέπη.	Το	εισιτήριο	για	το	Κάπου	Αλλού.	Το	
κοίταξε	με	λατρεία	και	το	έχωσε	προσεκτικά	πάλι	μέσα.
	 Και	συνειδητοποίησε	ότι	η	ώρα	έχει	περάσει.	Θα	έπρεπε	να	είχε	ξεκινήσει.	Ο	
σερβιτόρος	κάπου	είχε	εξαφανιστεί	και	δεν	μπορούσε	να	τον	πληρώσει.	Για	άλλη	μια	
φορά	χάρηκε	που	δε	θα	τον	ξαναέβλεπε.	Πλήρωσε	βιαστικά,	δεν	άφησε	φιλοδώρημα	και	
σταμάτησε	το	πρώτο	ταξί	που	βρήκε.
	 -Για	λιμάνι,	είπε	και	γρήγορα....	Και	πάλι	είχε	κίνηση.	Κόρνες	ξεφώνιζαν	
ξεδιάντροπα	σαν	ξεκουρδισμένες	ξεκουφαίνοντας	τους	πάντες.	Οδηγοί	έβριζαν	ο	ένας	τον	
άλλο,	λες	κι	έφταιγαν	αυτοί	για	τη	συμφόρηση.	Δύο	άντρες	μάλιστα	πήγαν	να	παίξουν	και	
ξύλο.	Ασυνήθιστα	πολλή	κίνηση	και	οι	δείκτες	του	ρολογιού	πήγαιναν	ασυνήθιστα	γρήγορα.	
	 Πήγε	να	κοιτάξει	ξανά	το	εισιτήριο.	Η	ώρα	ήταν	γραμμένη	ολοκάθαρα,	
εκνευριστικά	ολοκάθαρα.	Τίποτα	καινούριο	αξιοπρόσεχτο	δεν	υπήρχε.	
	 Απέναντι	μια	γυναίκα	με	κόκκινο	παλτό.	Σκέφτηκε	πως	μαζί	με	την	κόκκινη	βαλίτσα	
θα	μπορούσε	άνετα	να	πρωταγωνιστήσει	σε	αφίσα	κομμουνιστικού	κόμματος.	Γέλασε	και	
συνειδητοποίησε	ότι	η	κόκκινη	βαλίτσα	δεν	ήταν	εκεί	δίπλα	του.
	 -Συγγνώμη,	κύριε,	μήπως	θυμάστε	αν	κρατούσα	μια	κόκκινη	βαλίτσα	όταν	μπήκα;
	 -Όχι,	δε	νομίζω	απάντησε	αδιάφορα	ο	ταξιτζής.
	 Η	κόκκινη	βαλίτσα	έλαμπε	δια	της	απουσίας	της.	Τη	φαντάστηκε	στα	πόδια	
του	τραπεζιού,	ριγμένη	στο	πλάι,	ξεχασμένη,	εγκαταλελειμμένη,	αδέσποτη.	Εκτεθειμένη	
στα	αδιάκριτα	μάτια	του	κυρίου	με	την	εφημερίδα,	της	κυρίας	με	το	τσάι,	του	ηλίθιου	
σερβιτόρου.	Ένιωσε	την	ανάγκη	να	πάει	να	την	πάρει.	Ήταν	δική	του.	Μια	μικρή,	
εκνευριστική	φωνή	του	βομβάρδιζε	το	νου	με	τη	σκέψη	να	την	αφήσει	και	να	συνεχίσει	το	
δρόμο	του.	Χωρίς	αυτήν.	Το	εισιτήριο	με	την	ολοκάθαρα	τυπωμένη	ώρα	τον	έκαιγε	μες	απ’	
την	τσέπη	του.	Γνώριζε	πως	το	να	πάει	πίσω	θα	συνεπάγονταν	μια	ασυγχώρητη	αργοπορία.	
Όμως	χρειαζόταν	τη	βαλίτσα.	Έπρεπε	να	πάρει	τη	βαλίτσα.	Πώς	θα	πορευόταν	προς	το	
Κάπου	Αλλού	χωρίς	αυτήν;	Φοβόταν.
	 -Θέλω	να	με	γυρίσετε	πίσω,	εκεί	ακριβώς,	απ’	όπου	με	πήρατε,	είπε.
	 Ο	οδηγός	έβγαλε	έναν	έντονο,	δυνατό	ήχο	αποδοκιμασίας	και	εκνευρισμού	και	
ξεγλίστρησε	σε	ένα	στενάκι.	
	 Κοίταξε	το	ρολόι.	Αυτοί	οι	ηλίθιοι	δείκτες	συνέχιζαν	να	κινούνται.	Μόλις	χάθηκαν	4	
δευτερόλεπτα.	
	 Έφτασαν	έξω	από	την	καφετέρια.	Ο	οδηγός	επέμεινε	να	πληρωθεί.	Αυτός	
υπάκουσε,	αλλά	τον	παρακάλεσε	να	περιμένει.
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	 Χίμηξε	μέσα.	Ο	κύριος	με	την	εφημερίδα	και	η	κυρία	με	το	τσάι	ήταν	εκεί.	Λες	
και	είχε	σταματήσει	ο	χρόνος.	Λες	και	είχαν	μείνει	εκεί	για	να	δουν	τη	συνέχεια	του	
έργου.	Η	βαλίτσα	όμως,	δε	βρισκόταν	εκεί.	Σαν	από	μηχανής	Θεός,	εμφανίστηκε	ο	ηλίθιος	
σερβιτόρος,	τον	οποίον	είχε	ευχηθεί	δις	να	μην	ξαναέβλεπε	ποτέ	του.	Εκείνος,	μαντεύοντας	
το	λόγο	της	επιστροφής	του,	εξαφανίστηκε	για	άλλη	μια	φορά	και	ήρθε	με	τη	βαλίτσα	στα	
χέρια.	Του	την	άρπαξε	και	χωρίς	να	πει	κουβέντα,	έτρεξε	προς	το	ταξί.	Είχε	βέβαια	φύγει.
	 Σύντομα	βρήκε	ένα	άλλο.	Ο	ίδιος	προορισμός.	Πού	ξέρεις,	μπορεί	και	να	
προλάβαινε.	Κατά	περίεργο	τρόπο	οι	δρόμοι	ήταν	απίστευτα	άδειοι.	
	 Έφτασαν	σχετικά	γρήγορα	στο	λιμάνι.	Πολλά	πλοία	ήταν	αραγμένα,	άλλα	
φαίνονταν	σαν	μικρές	σημαδούρες	στο	ορίζοντα.	
	 Πλησίασε	έναν	άνθρωπο.	
	 -Μήπως	γνωρίζετε	πού	είναι	το	πλοίο	για	το	Κάπου	Αλλού;	ρώτησε	με	μια	δόση	
ανησυχίας	στη	φωνή	του.
	 -Έφυγε	πριν	από	λίγο,	απάντησε.
	 Έβγαλε	το	εισιτήριο,	που	δεν	επρόκειτο	να	χρησιμοποιηθεί	από	την	τσέπη.	
Ξανακοίταξε	την	ώρα.	Κοίταξε	και	το	ρολόι	του.	Οι	δείκτες	ανελέητοι	και	η	αναχώρηση	του	
πλοίου	γεγονός.	
	 Η	ευκαιρία	για	φυγή	τού	είχε	ξεγλιστρήσει	απ’	τα	χέρια,	όπως	τώρα	και	το	
εισιτήριο.	Το	παρατηρούσε	να	μένει	για	λίγο	στην	επιφάνεια	του	νερού,	μετά	να	βυθίζεται	
και	τέλος	να	χάνεται	απ’	τα	μάτια	του.
	 Η	κόκκινη	βαλίτσα	στα	χέρια	του.	Την	κοίταξε	με	μίσος.	Αυτή	φταίει.	Αυτή	η	
άσχημη,	παλιά,	άχρηστη,		κόκκινη	βαλίτσα.	Εξαιτίας	της	έχασε	το	πλοίο,	το	Κάπου	Αλλού,	
τις	ελπίδες,	τα	όνειρά	του,	όλα	αυτά	με	αντάλλαγμα	αυτήν	την	απαίσια,	σιχαμερή	βαλίτσα.	
Πόσο	τη	μισούσε!		Πόσο	ήθελε	να	την	καταστρέψει,	να	της	δείξει	ότι	δεν	τον	νίκησε,	δεν	
είναι	αυτή	το	αφεντικό	του,	δεν	έχει	το	δικαίωμα	να	τον	πισωγυρίζει	έτσι.
	 Χωρίς	να	έχει	συνείδηση	του	εαυτού	του	και	των	πράξεών	του,	άνοιξε	τη	βαλίτσα,	
εκεί,	στη	μέση	του	λιμανιού,	άρχισε	να	την	κλωτσά,	να	τη	χτυπά	κάτω	με	μανία,	με	λύσσα.	
Η	βαλίτσα	ήταν	η	προσωποποίηση	της	ανημποριάς,	της	αδυναμίας,	της	δειλίας	του,	την	
ξεκοίλιασε,	διασκόρπισε	το	περιεχόμενό	της	παντού,	γέμισε	το	λιμάνι	ανάκατα	ρούχα,	
χρήσιμα	-άχρηστα	πράγματα,	φωτογραφίες.	Την	ποδοπατούσε	ανελέητα,	τα	δάκρυα	είχαν	
θολώσει	τα	μάτια	του,	είχαν	μουσκέψει	το	πρόσωπό	του,	γευόταν	τα	δάκρυά	του	και	
τη	χτυπούσε,	αλλά	αυτή	έμενε	εκεί,	παρέμεινε	μια	κόκκινη	παλιά	βαλίτσα	στη	μέση	του	
λιμανιού.	Οι	δυνάμεις	του	τον	εγκατέλειψαν,	σταμάτησε.	Είχε	ηττηθεί.
	 Τότε	μόνο	συνειδητοποίησε	τι	είχε	προκαλέσει.	Άνθρωποι	τον	κοιτούσαν	
παραξενεμένοι,	καχύποπτοι,	σαν	τον	κύριο	με	την	εφημερίδα.	Ρούχα	και	αντικείμενα	
διάσπαρτα.	Φωτογραφίες	χόρευαν	στον	αέρα	και	κατέληγαν	στο	νερό.	
	 Ήθελε	να	τις	πιάσει,	δεν	ήθελε	να	τις	χάσει	και	αυτές	μέσα	στη	θάλασσα,	σαν	

	το	πλοίο,	το	εισιτήριο,	τα	όνειρά	του	για	φυγή.	Τα	βλέμματα	των	ανθρώπων	όμως	τον	
σταμάτησαν,	τον	εμπόδισαν	να	τρέξει	πίσω	απ’	τις	φωτογραφίες,	να	τις	μαζέψει,	να	τις	
αγκαλιάσει.	
	 Με	χαμηλωμένα	μάτια,	έσκυψε,	συγκέντρωσε	τα	ρούχα	και	τα	άλλα	και	τα	
πέταξε	στα	σκουπίδια.	Έκλεισε	την	άδεια,	αλλά	ακόμα	κόκκινη,	παλιά,	γερή	βαλίτσα	και	
απομακρύνθηκε.	
	 -Γύρισες,	παιδί	μου;
	 -Γύρισα.	
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Έκλεισε	την	πόρτα	πίσω	της	και	έβγαλε	ένα	βαθύ	αναστεναγμό	ανακούφισης.	Επιτέλους	
είχε	φτάσει	σπίτι.	Η	απόσταση	από	το	σπίτι	μέχρι	την	εκκλησία	μπορεί	να	ήταν	μικρή,	
αλλά	στην	ηλικία	της-είπε	πατημένα	τα	76	-κάθε	βήμα	της	φαινόταν	χιλιόμετρο.	Τα	
γόνατά	της	την	πονούσαν	αφόρητα,	καθώς	και	η	μέση	της	που	δεν	ήταν	καθόλου	
φιλική	μαζί	της.	Αλλά	τα	πρωινά	της	στην	εκκλησία	δεν	τα	άλλαζε	με	τίποτα.	Οι	
ψαλμωδίες	του	ιερέα,	τα	λόγια	του	Θεού	ήταν	το	βάλσαμο	για	κάθε	πόνο	της,	για	κάθε	
μαχαιριά	που	ένιωθε	στην	πλάτη	της.
	 Άλλαξε	ρούχα	και	φόρεσε	τη	ρόμπα	της.	Οι	διαχειριστές	της	πολυκατοικίας	
πάλι	θεώρησαν	πως	ο	καιρός	είναι	ζεστός	και	ότι	η	θέρμανση	είναι	περιττή.	Κανένα	
ενδιαφέρον	για	την	καημένη	γριούλα	του	4ου	ορόφου	που	ξύλιαζε	ολημερίς	και	
ολονυχτίς.	
	 Κάθησε	στην	πολυθρόνα.	Φόρεσε	τα	γυαλιά	της	και	πήρε	τα	χέρια	της	το	
τηλεκοντρόλ.	Το	έφερε	στη	μύτη	της	μα	γιατί	τα	κουμπιά	είναι	τόσο	μικρά;-και	πάτησε	
το	κόκκινο	με	δύναμη.	Έκανε	ζάπινγκ	για	αρκετή	ώρα.	Καταστάλαξε	σ’	εκείνη	τη	
ξανθιά	παρουσιάστρια	που	γελούσε	συνέχεια.	Δεν	την	πολυενδιέφερε	άλλωστε	το	τι	
έλεγαν,	καταλάβαινε	τα	μισά,	αλλά	της	άρεσε	αυτός	ο	ήχος	της	ομιλίας	που	αντηχούσε	
μέσα	στο	σπίτι.	Δυνάμωσε	την	ένταση.	Καμιά	φορά	παρασυρόταν	μάλιστα	και	αυτή	
και	μιλούσε	στους	παρουσιαστές	λες	και	ήταν	απέναντί	της,	με	σάρκα	και	οστά	και	
ρωτούσαν	την	άποψή	της.
	 Άλλες	φορές	πάλι,	όταν	έβλεπε	τον	πολιτικό	ηγέτη	που	υποστήριζε	ο	
πεθαμένος	πλέον	-σύζυγός	της,	αυτόματα	φώναζε	«Γιώργη!»
Και	μετά	η	αδερφή	της	και	πολλοί	άλλοι,	είχαν	φύγει.	Θα	είχαν	περάσει	4-5	χρόνια	από	
τότε.	Στην	αρχή	της	είχε	κακοφανεί,	καμιά	φωνή	στο	σπίτι,	κανένας	ήχος,	μόνο	σιωπή.	
Τώρα	το	είχε	συνηθίσει	κάπως.	
	 Η	παρουσιάστρια	συνέχιζε	να	γελά.	Μετά	τελείωσε	η	εκπομπή,	άρχισε	καινούρια	
κι	άλλη	μετά	και	άλλη.	Από	άλλη	σε	άλλη	καμία	διαφορά.	Άνοιξε	τα	μάτια	της.	Την	είχε	
πάρει	ο	ύπνος.	Κοίταξε	το	ρολόι.	Ώρα	φαγητού.	Σηκώθηκε	με	κόπο	από	το	κάθισμα,	
ίσιωσε	επ’	ευκαιρία	και	το	σεμεδάκι	στο	τραπέζι	και	κατευθύνθηκε	προς	την	κουζίνα.
	 Είχε	μαγειρεμένο	φαγητό	από	χθες.	Από	συνήθεια	μαγείρευε	δύο	μερίδες,	λες	
και	υπήρχε	κανένας	άλλος	για	να	του	κάνει	το	τραπέζι.	Έφαγε	τα	μακαρόνια	ανάλατα,	
όπως	της	επέβαλλε	ο	ιατρός	της.	Όχι	ζάχαρη,	όχι	αλάτι.	Μπας	και	της	είχε	αφήσει	
τίποτα	να	φάει;	Αλλά	τι	να	έκανε	η	καημένη!	Υπέμενε	στωικά.	

	 Πέρασε	το	απόγευμα	και	ούτε	που	το	κατάλαβε.	Είχε	καταπιαστεί	με	τις	
δουλειές	του	σπιτιού,	της	έπαιρναν	πολύ	ώρα	και	ήταν	πολύ	κουραστικές.	Πόσο	θα	
ήθελε	κάποιον	άνθρωπο	να	τη	βοηθήσει.	Η	κυρά	Κώσταινα	η	φίλη	της	είχε	καθαρίστρια,	
αλλά	ήταν	χήρα	στρατιωτικού.	Τα	δικά	της,	όμως,	χρήματα,	καθότι	χήρα	υπαλλήλου	
του	ταχυδρομείου,	δεν	ήταν	αρκετά	ούτε	για	τα	απαραίτητα.	Μόνο	τα	φάρμακα	να	
υπολόγιζε	κανείς,	είχε	ξοδέψει	τη	μισή	σύνταξη.	
	 Η	Φωτούλα,	η	γειτόνισσα,	είχε	την	κόρη	της.	Την	κόρη	της,	το	γαμπρό	της,	το	
εγγονάκι	της	το	Λάμπρο...	Έρχονταν	κάθε	Σάββατο	απόγευμα,	περίπου	στις	πεντέμιση.	
Τους	έβλεπε	απ’	το	παράθυρο.	Γι’	αυτό	δεν	καθόταν	στην	παρέα	της	Φωτούλας	παρά	
ελάχιστες	φορές.	Όλο	μιλούσε	για	το	εγγόνι	της,	την	κόρη	της,	τις	εκδρομές	που	
πηγαίνουν	μαζί...	Ενώ	αυτή	τι	είχε	να	πει;	Παιδιά	δεν	αξιώθηκε	να	κάνει.
	 Όταν	ήταν	νέα,	ντρεπόταν	πολύ	γι’	αυτό.	Ντρεπόταν	για	τα	σχόλια	της	
γειτονιάς	και	τον	ίδιο	της	τον	άντρα,	γιατί	δε	στάθηκε	άξια	να	του	χαρίσει	ένα	παιδί.	
Το	ήξερε	ότι	τον	ενοχλούσε,	της	το	έλεγε	όταν	ήταν	θυμωμένος.	Μεγαλώνοντας	
συνήθισαν	στην	ιδέα	ότι	δεν	επρόκειτο	να	αποκτήσουν	οικογένεια.	Πολλές	φορές,	
όμως,	αναλογιζόταν	πώς	θα	ήταν	τα	γηρατειά	της	αν	είχε	ένα	παιδί.	Ίσως	να	τη	
φρόντιζε,	να	τη	νοιαζόταν,	να	ενδιαφέρονταν	γι’	αυτά	που	θα	του	έλεγε	-είχε	μαζέψει	
τόσες	αξόδευτες	λέξεις-,	να	τη	βοηθούσε,	να	της	τηλεφωνούσε...	Ίσως	πάλι	να	την	
είχε	θεωρήσει	ως	ένα	περιττό,	γερασμένο,	άχρηστο	φορτίο	στους	ώμους	του	και	να	
την	είχε	«ακουμπήσει»	σε	κάποιον	οίκο	ευγηρίας,	μακριά	απ’	το	σπίτι	του,	για	να	έχει	
δικαιολογία	να	μην	την	επισκέπτεται	τα	Σαββατοκύριακα.	
	 Ποιος	ξέρει...Σίγουρα,	έλεγε	στον	εαυτό	της,	σίγουρα	κάποιος	λόγος	θα	υπήρχε	
για	να	αποφασίσει	ο	Θεός,	που	τα	πάντα	ἐν	σοφίᾳ	ἐποίησεν,	να	την	αφήσει	μόνη,	
παντέρημη	και	τελευταία.
	 Έκλεισε	ξανά	την	τηλεόραση.	Παραήταν	κουρασμένη.	Το	μόνο	που	επιθυμούσε	
ήταν	να	κουκουλωθεί	κάτω	απ’	τα	σκεπάσματα	και	να	κοιμηθεί.	Ήπιε	τα	βραδινά	
φάρμακά	της,	φόρεσε	τη	νυχτικιά	της,	έκανε	την	προσευχή	της	και	ξάπλωσε.	Πονούσε	
παντού.	Αλλά	σύντομα	θα	ανακουφιζόταν.
Αποκοιμήθηκε.
	 Το	μόνο	πράγμα	που	τη	συντρόφευε	ήταν	ο	ήχος	του	τσιτσιρίσματος	του	
καντηλιού	που	είχε	σωθεί	το	λάδι	του.	Μέχρι	που	κάποια	στιγμή	έπαψε	και	αυτός.	

το καντήλι
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κεφάλαιο 1
Μια	φορά	κι	έναν	καιρό	πριν	ακόμα	το	φεγγάρι	μπλεχτεί	στην	πλεξίδα	της	γης	και	φωτίζει	
τα	μαλλιά	της	τα	βράδια,	υπήρχε	ένα	μεγάλο	δάσος	δίπλα	σε	μια	ασημένια	ακτή,	το	Δάσος	
της	Κόκκινης	Κλωστής.	
	 Μέσα	στο	δάσος	αυτό	ζούσαν	κάθε	λογής	ζώα,	φυτά	και	μαγικά	πλάσματα,	από	
νεράιδες	μέχρι	χελιδόνια	και	από	αερικά	μέχρι	πυγολαμπίδες.	
	 Κάθε	πρωί	όλα	τα	πλάσματα	του	δάσους	περνούσαν	τη	μέρα	τους	παίζοντας	
και	γελώντας.	Όλη	μέρα	σαν	παιδική	χαρά!	Κάθε	μέρα	ο	ήλιος	ανέτειλε,	όπως	και	τώρα,	
τρύπωνε	ανάμεσα	στα	κουκουνάρια,	λείαινε	τους	βράχους	και	γυάλιζε	τα	κύματα.	Μα	η	
νύχτα	στο	Δάσος	της	Κόκκινης	Κλωστής	ήταν	διαφορετική	:	δεν	υπήρχαν	ούτε	φεγγάρι	
ούτε	αστέρια	στον	ουρανό,	μόνο	μαύρο.	
	 Αφού	λοιπόν	δεν	υπήρχαν	αστέρια	ούτε	φεγγάρι,	δεν	υπήρχαν	κι	όνειρα.	Έτσι	
κάθε	βράδυ	τα	ζωάκια	στρώνονταν	στη	δουλειά	για	να	εκπληρώσουν	το	μεγαλύτερο	τους	
όνειρο:	να	φτιάξουν	όνειρα.	Με	τη	δύση	του	ηλίου	λοιπόν	σήκωναν	τα	μανίκια,	έπαιρναν	
κοχύλια	από	το	βυθό	της	θάλασσας,	τα	χρωμάτιζαν	χρυσά	και	τα	κάρφωναν	στον	ουρανό.	
Όμως	με	την	ανατολή	του	ήλιου	τα	αστέρια-κοχύλια	ξεκολλούσαν	κι	έτσι	κάθε	βράδυ	
έπρεπε	να	κάνουν	την	ίδια	δουλειά,	για	να	φτιάξουν	όνειρα.	Συνέχεια	!		Πώς	ξεκίνησε	όμως	
αυτή	η	ιστορία;
	 Τις	μέρες	που	φυσούσε	ούριος	άνεμος,	τα	πεύκα	ψιθυρίζαν	ιστορίες	για	τα	παλιά	
τα	χρόνια.	Λέγανε	λοιπόν	πως	κάποτε	υπήρχε	ένα	πλάσμα,	το	πιο	δυνατό,	το	πιο	έξυπνο	και	
το	πιο	όμορφο	από	όλα	τα	υπόλοιπα.	Ο	Σελαφόρατος.	Ο	Σελαφόρατος	είχε	γεννηθεί	με	ένα	
πραγματικό	αστέρι	στα	μαλλιά	του	κι	έτσι	ήταν	ξεχωριστός,	γιατί	μπορούσε	να	ονειρεύεται.	
	 Ονειρεύτηκε	λοιπόν	μια	νύχτα	πως	περπατούσε	σε	ένα	δάσος	με	πεύκα,	δίπλα	
σε	μια	ασημένια	ακτή	κι	ότι	καθώς	προχωρούσε	ανάμεσα	στις	φυλλωσιές,	πιάστηκε	σε	
κάποιο	από	τα	κλαδιά	κι	από	τη	φορεσιά	του	κόπηκε	μια	κόκκινη	κλωστή.	Κι	επειδή	ο	
Σελαφόρατος,	όπως	είπαμε,	ήταν	ξεχωριστός,	από	το	όνειρό	του	γεννήθηκε	το	πευκοδάσος,	
που	μετά	το	ονόμασαν	Δάσος	της	Κόκκινης	Κλωστής,	προς	τιμήν	του.	
	 Από	τότε	κανείς	δεν	ήξερε	τι	έγινε	ο	Σελαφόρατος.	Μα	τα	δέντρα	συνήθιζαν	να	
ψιθυρίζουν	ότι	ζούσε	μόνος	στην	άλλη	άκρη	του	ορίζοντα.	Κανένας	όμως	δεν	ήξερε	πώς	
έμοιαζε,	τι	χρώμα	είχαν	τα	μάτια	του	ή	το	τρίχωμά	του,	αν	του	άρεσε	το	κρυφτό	ή	το	
κυνηγητό,	οι	δροσοσταλίδες	του	πρωινού	ή	τα	χρώματα	της	δύσης.	Από	τη	γέννηση	του	
δάσους	κανείς	δεν	τον	είχε	δει.	
Υπήρχε	όμως	κι	ένας	άλλος	μύθος	που	τραγουδούσαν	τα	δέντρα	μαζί	με	τα	χελιδόνια	
τα	ζεστά	μεσημέρια	της	άνοιξης.	Έλεγαν	πως	ο	Σελαφόρατος	μπορούσε	με	το	αστέρι	
του	να	φτιάξει	πραγματικά	αστέρια	και	να	τα	καρφώσει	για	πάντα	στον	ουρανό.	Έτσι	θα	

μπορούσαν	όλοι	να	ονειρεύονται!
	 Παρόλα	αυτά	κανείς	δεν	τόλμησε	ποτέ	να	ψάξει	ως	την	άλλη	άκρη	του	ορίζοντα,	γιατί	όλοι	
είτε	φοβούνταν	το	σκοτάδι	είτε	ότι	θα	χαθούν.	Κι	έτσι	έμεναν	κάθε	βράδυ	να	δουλεύουν	ως	το	
άλλο	πρωί.	
	 Στο	Δάσος	της	Κόκκινης	Κλωστής,	λοιπόν,	ζούσαν	τρεις	φίλοι	:	ο	Λύκος,	ο	Κύκνος	και	ο	
Αετός.	Ήταν	σχεδόν	αχώριστοι,	αφού	είχαν	μεγαλώσει	μαζί	από	μικρά,	και	λέω	σχεδόν,	γιατί	ο	
καθένας	τους	ήταν	πολύ	διαφορετικός.	
	 Ο	Αετός	ήταν	δυναμικός,	άνοιγε	τα	φτερά	του	τη	μέρα	κι	πέταγε	γύρω	από	τον	ήλιο.	
Όλοι	μέσα	στο	δάσος	τον	σέβονταν	κι	άκουγαν	πάντα	τις	ιδέες	του.	Αντιθέτως,	το	Λύκο	τον	
φοβόντουσαν	και	τον	απέφευγαν,	γιατί	είχε	μεγάλα	κοφτερά	δόντια.	
	 Γι’	αυτό	ο	Λύκος	ήταν	πάντα	λίγο	πιο	μελαγχολικός	κι	έμενε	να	κοιτάει	τα	ζώα	που	έπαιζαν	
κρυμμένος	στις	φυλλωσιές.	«Πάντα	κρυφά,	όλα	κρυφά»	έλεγε	και	ξαναέλεγε	από	μέσα	του.
	 Τέλος	ο	Κύκνος	ήταν	το	πιο	όμορφο	πλάσμα	όλου	του	δάσους.	Έκανε	παρέα	με	τα	κύματα	
κι	όταν	είχε	κέφια	τραγουδούσε	στιχάκια	για	το	πόσο	όμορφα	ήταν	τα	όνειρα	και	η	αγάπη.
	 Μια	φορά,	όμως,	στη	γιορτή	της	Βροχής	των	Πευκοβελόνων,	οι	τρεις	φίλοι	τσακώθηκαν.	
Ενώ	όλα	τα	άλλα	ζώα	γιόρταζαν	τα	γενέθλια	του	Σελαφόρατου,	έπαιζαν	γύρω	από	τις	κούνιες	με	
τους	κισσούς	και	τις	χάρτινες	τραμπάλες,	τραγουδώντας	μελωδίες	για	τον	Σελαφόρατο,	οι	τρεις	
φίλοι	φιλονικούσαν	σε	μια	γωνιά	του	ουρανού	για	ένα	αστέρι.	
«Πρέπει	να	το	καρφώσεις	εκεί»	έλεγε	επιτακτικά	ο	Αετός	στο	Λύκο.	
«Μα	εκεί	θα	φαίνεται	πολύ,	εγώ	δε	θέλω	να	φαίνεται»	αντέδρασε	ο	Λύκος	δείχνοντας	τα	δόντια	του.
«Να	το	στολίσω	με	λουλούδια»	είπε	ο	Κύκνος.	
«Όχι»	είπαν	με	μια	φωνή	ο	Αετός	κι	ο	Λύκος.	
	 Τότε	άρχισαν	να	τραβάνε	το	αστέρι	ο	Λύκος	κι	ο	Κύκνος	από	τη	μια,	κι	ο	Αετός	από	την	
άλλη.	Φώναζαν	κι	οι	τρεις	και	δεν	κατάλαβαν	πως	τους	γλίστρησε	κι	έπεσε	πάνω	στο	δάσος,	
βάζοντας	φωτιά.	
«Βοήθεια!!»	φώναζαν	τα	δέντρα	και	τα	ζώα	έτρεχαν	αλαφιασμένα	εδώ	κι	εκεί.	Η	φλόγα	φούντωνε	
κι	όλο	φούντωνε,	ώσπου	άνοιξε	το	στόμα	της	και	μέχρι	το	πρωί	κατάπιε	όλο	το	δάσος.
	 Όταν	ανέτειλε	ο	ήλιος,	υπήρχε	μόνο	καπνός	και	στάχτη.	
	 Τα	ζώα	κάθονταν	στην	ακτή!	Άλλα	έκλαιγαν	κι	άλλα	μουρμούριζαν	με	σπασμένη	φωνή	τα	
τραγούδια	του	δάσους.	Τώρα	πια	δεν	είχαν	σπίτι,	ούτε	φωλιές,	ούτε	τα	σοφά	δέντρα	να	τους	λένε	
ιστορίες	και	να	φιλοξενούν	τα	παιχνίδια	τους.
«Δεν	έχουμε	όνειρα!	Δεν	έχουμε	το	δάσος	της	Κόκκινης	Κλωστής.	Δεν	έχουμε	τίποτα»	αλιχτούσε	ο	Λύκος.
	 			«Εγώ	φταίω	για	όλα»	έλεγε	ο	Κύκνος.
	 Μονάχα	ο	Αετός	δε	μιλούσε,	πετούσε	με	κατεβασμένα	τα	φτερά	και	κοιτούσε	σα	χαμένος	
τον	ορίζοντα.	Τότε	ήταν	που	του	ήρθε	μια	ιδέα!
	 «Ο	Σελαφόρατος!!»		αναφώνησε.
	 Όλα	τα	ζώα	έστρεψαν	το	κεφάλι	τους	προς	τα	πάνω	και	κοιτούσαν	με	απορημένα	μάτια.	



	 «Ο	Σελαφόρατος,	έλεγαν	τα	πεύκα	ότι	γέννησε	το	δάσος	μέσα	από	το	όνειρό	του...»	είπε	
κάνοντας	κύκλους	πάνω	από	τα	κεφάλια	τους.
	 «Αν	βρούμε	το	Σελαφόρατο	και	τον	παρακαλέσουμε	να	ονειρευτεί	το	ίδιο	όνειρο,	
τότε	θα	γεννηθεί	πάλι	το	Δάσος	της	Κόκκινης	Κλωστής	και	όλα	θα	είναι	όπως	πριν.	
	 Έπεσε	για	λίγα	λεπτά	σιωπή	ανάμεσα	στα	ζώα.
	 «	Μα	πώς	θα	πάμε	να	τον	βρούμε;»		φώναξε	μια	πεταλούδα.
	 «Ζει	στην	άκρη	του	ορίζοντα»		είπε	ένας	ερωδιός.
	 «	Δεν	ξέρουμε	καν	πώς	μοιάζει»		είπαν	όλα	μαζί	τα	χελιδόνια.
	 «Κι	εγώ	φοβάμαι	το	σκοτάδι»	είπε	η	χελώνα.
	 «Κι	εγώ	να	μη	χαθώ»	φώναξε	η	φώκια.
	 Άρχισε	ένα	σούσουρο	μεταξύ	των	ζώων	για	το	πόσο	επικίνδυνο	ήταν	να	ψάξουν	
το	Σελαφόρατο,	για	το	πόσο	φοβόντουσαν,	για	το	τι	θα	απογίνονταν	το	δάσος	αν	δεν	τον	
έβρισκαν.	
«Θα	πάω	εγώ»		είπε	σε	μια	στιγμή	ο	Λύκος	«Από	μένα	γλίστρησε	το	αστέρι,	εγώ	πρέπει	να	
λύσω	το	πρόβλημα».	
	 Γύρισαν	όλοι	και	τον	κοίταξαν.	Πρώτη	φορά	μιλούσε	ανοιχτά	στα	άλλα	ζώα.	
	 «Θα	έρθω	κι	εγώ»		είπε	ο	Κύκνος.	Το	αγαπάω	το	δάσος	και	τα	πεύκα	και	θέλω	όλα	
να	γίνουν	όπως	πριν».	
	 «Θα	έρθω	κι	εγώ	για	να	σας	δείχνω	το	δρόμο	από	ψηλά»		είπε	ο	Αετός	με	
αποφασιστικότητα.	
	 Κι	αφού	ετοιμάστηκαν	για	το	ταξίδι,	χαιρέτησαν	τα	άλλα	ζώα	και	το	καμένο	τώρα	
δάσος,	και	ξεκίνησαν	για	την	άκρη	του	ορίζοντα.

κεφάλαιο 2
Ο	παφλασμός	ακουγόταν	τώρα	όλο	και		πιο	αδύναμος.	Νανούριζε	σιγά	-	σιγά	τον	Κύκνο,	
που	είχε	στριμώξει	το	άσπρο	κεφάλι	ανάμεσα	στα	φτερά	και	άφηνε	το	σώμα	του	σα	νεκρό	
να	λικνίζεται	πάνω	στο	κύμα.	Πάνω	στα	άσπρα	του	φτερά	γυάλιζαν	οι	αδύναμες	ακτίνες	
του	ήλιου...	
Τίποτα	δεν	ακουγόταν	μονάχα	το	νανούρισμα	των	κυμάτων	κι	μέσα	από	τα	φτερά	ένα	
μουρμούρισμα,	σαν	παιδικό	τραγούδι.
	 «Η	μέρα	πάει,	ο	ήλιος	πάει
	 		στα	βουνά,	πέφτει	η	νύχτα	βαθιά
	 		σκοτεινιάζει
	 		πάνω	από	πεύκα	ψηλά
	 		μας	κοιτά,	μας	γελά



	 		ένα	αστεράκι».
Συνέχιζε	να	κάθεται	εκεί	ακίνητος	με	το	λευκό	του	λαιμό	να	αγκαλιάζει	το	σώμα	του.	Δεν	
πρόσεξε	καν	τα	σύννεφα	που	έστηναν	χορό	στον	ορίζοντα,	μονάχα	συνέχιζε	να	τραγουδάει.	
Ούτε	καν	τις	πρώτες	χοντρές	στάλες	που	ασήμισαν	τα	πούπουλα	δεν	πρόσεξε,	μοναχά	
έμενε	εκεί	και	μουρμούριζε	ξανά	τα	ίδια	λόγια...Νανουριζόταν,	ενώ	η	βροχή	μαστίγωνε	την	
επιφάνεια	της	θάλασσας	και	την	έκανε	μαύρη	από	θυμό.	
Όπως	όμως	κάθε	καλοκαιρινή	μπόρα	έτσι	κι	αυτή	ξεψύχησε	πριν	καλά	αρχίσει.	Μονάχα	
τότε	φάνηκε	το	ράμφος	του	κύκνου	να	μυρίζει	ερευνητικά	το	άρωμα	της	θαλασσινής	
βροχής.	
«Ε!»		ακούστηκε	μια	κοριτσίστικη	φωνή		ταράσσοντας	την	ησυχία	του	Κύκνου.
Εκείνος	τρόμαξε	και	τίναξε	το	κεφάλι,	έχοντας	ακόμα	τα	μάτια	του	κλειστά.
«Ναι,	σε	σένα	μιλάω!»	είπε	πάλι	η	φωνή.	
«Ποια	είσαι;»	ψιθύρισε		αδύναμα	ο	Κύκνος.
«		Άνοιξε	τα	μάτια	σου	να	με	δεις,	είμαι	μπροστά	σου!»	
Ο	Κύκνος	σήκωσε	δειλά	δειλά	το	ένα	βλέφαρο.	Ύστερα	και	το	άλλο.	Γύρισε	από	εδώ,	
γύρισε	από	εκεί,	μόνο	θάλασσα	έβλεπε	ως	εκεί	που	φτάνει	το	μάτι.
«Εδώ	μπροστά	σου!»	είπε	πάλι	η	φωνή.
Στον	ορίζοντα	κρεμόταν	ένα	ουράνιο	τόξο,	απ’	άκρη	σ’	άκρη	γεμάτο	χρώματα.	Ο	Κύκνος	
τώρα	καθόταν	και	το	χάζευε	σαν	αποσβολωμένος:		κίτρινο,	κόκκινο,	μπλε,	πράσινο.	Κάθε	
λωρίδα	είχε	τη	δικιά	της	ομορφιά.
«Πω,	πω	χρώματα»	ψιθύρισε,	ίσα	-	ίσα	να	ακουστεί.
«Ποια	είσαι;»	
«Δεν	τρως	όλο	το	φαΐ	σου	εσύ;»		του	είπε	η	φωνή	γελώντας.	Φώναξε	δυνατά	να	σ’		
ακούω».	
Αν	κοιτούσες	τότε	προσεκτικά	το	ράμφος	του	Κύκνου,	θα	έλεγες	πως	κοκκίνισε.	Καθάρισε	
τη	φωνή	του	κι	είπε.
«Είμαι	ο	Κύκνος	της	Κόκκινης	Κλωστής».	«Εσύ	ποια	είσαι;»	
«Δεν	έχει	σημασία	αυτό.	Σημασία	έχει	ότι	με	βλέπεις!»	είπε	η	φωνή.
«Και	πώς	να	σε	φωνάζω;	Πώς	σε	φώναζε	η	μαμά	σου;	Αδέλφια	έχεις;	Φίλους;	Πού	μένεις;	
Σ’	αρέσει	να	τραγουδάς	ή	να	χορεύεις;»		πήρε	φόρα	ο	Κύκνος.	
«Ένα,	ένα	με	τη	σειρά»		είπε	η	φωνή	«Πρώτα	πες	μου	πώς	βρέθηκε	ένα	πλάσμα	του	δάσους	
στη	μέση	του	πελάγους»;
Ο	Κύκνος	σώπασε.	Αλήθεια	τι	δουλειά	είχε	εκεί;	Πού	ήταν	τα	άλλα	ζώα;	Το	δάσος;	Μήπως	
τον	είχε	πάρει	ο	ύπνος	και	τον	είχαν	παρασύρει	τα	ρεύματα;	Και	τώρα	ήταν	μόνος,	μόνος,	
μόνος..	Τι	είχε	γίνει;	
Μετά	από	λίγο	της	είπε:	«Δε	θυμάμαι...»	
«Περίεργα	πλάσματα	είστε	εσείς	του	δάσους»	είπε	η	φωνή.	«Δε	θυμάσαι	τίποτα;»	

Ένευσε	εκείνος	όχι	με	την	άκρη	του	
ράμφους.
«Καλά,	δεν	πειράζει.	Δε	χρειάζεται	να	τα	
θυμόμαστε	όλα...μόνο	πώς	μυρίζει	η	πρωινή	
δροσοσταλίδα».	
Ένευσε	πάλι	εκείνος	ναι,	μαγεμένος	από	τα	
χρώματα.
«Τραγουδάς	πολύ	όμορφα	για	ζώο	της	
στεριάς	πάντως»	παρατήρησε	αυτή.
«Νομίζω	ότι	αυτό	μου	αρέσει	να	κάνω	
περισσότερο»	και	της	τραγούδησε	ένα	
σκοπό.	Ύστερα	έπιασαν	κι	οι	δύο	τους		το	
τραγούδι	και	κοσμούσαν	τα	κύματα	με	ένα	
σωρό	νότες	και	στιχάκια	που	έσμιγαν	και	
σχημάτιζαν	ανάλαφρες	καρδιές.
«Θέλω	να	φτιάξω	ένα	τραγούδι	για	σένα»	
είπε	σε	κάποια	στιγμή	ο	Κύκνος.	«Πώς	να	το	
ονομάσω;»	
Εκείνη	μονάχα	χαμογέλασε	σα	να	του	
έλεγε	«Δώσε	μου	εσύ	ένα	όνομα».	«Πρέπει	
να	φύγω»	είπε	στο	τέλος	κι	όταν	είδε	την	
απογοήτευση	στα	μάτια	του,	πρόθεσε	«θα	
ξανάρθω	με	την	επόμενη	βροχή»	και	τα	

χρώματα	ξεθώριασαν	σιγά	-	σιγά.	
«Μείνε»	είπε	ο	Κύκνος,	μα	ήταν	πια	αργά.	Την	είχε	χάσει	από	τα	μάτια	του.	Σήκωσε	το	
ράμφος	ψηλά	και	κοίταξε	το	σκοτεινό	πλέον	ουρανό,	που	δεν	είχε	ούτε	ένα	αστεράκι.	Πόσο	
διαφορετικός,	πόσο	άσχημος	φαινόταν	τώρα	χωρίς	τα	χρώματά	της,	το	γέλιο	της,	τη	φωνή	
της,	τα	τραγούδια	της...
Χοντρές	στάλες	γλίστρησαν	από	το	μαύρο	στην	άκρη	του	ράμφους	κι	έπεσαν	στη	θάλασσα.	
Όχι	τώρα	δεν	ήταν	οι	σταγόνες	της	βροχής	αλλά	τα	ίδια	του	τα	δάκρυα.	Ήδη	του	έλειπε	
Εκείνη...	Άνοιξε	το	ράμφος	και	έβγαλε	την	πιο	γλυκιά	φωνούλα	που	άκουσε	ποτέ	η	πλάση.	
Τραγουδούσε	για	εκείνη	και	για	την	ξαφνική	πρωτόγνωρη	αγάπη	τους.	Και	κανείς	άλλος	δε	
θρηνούσε	μαζί	του,	γιατί	ο	ουρανός	ήταν	γυμνός	από	αστέρια...	Ήταν	μόνος,	μόνος,	μόνος	
χωρίς	Εκείνη....
Οι	πρώτες	αχτίδες	της	μέρας	τον	βρήκαν	πάλι	να	κοιμάται	κουλουριασμένος	στα	ίδια	του	
τα	φτερά	μεθυσμένος	από	τα	δάκρυά	του...Πώς	θα	ζούσε	χωρίς	Εκείνη,	τι	νόημα	είχε	να	
τραγουδά	χωρίς	Εκείνη;



«Εσύ...εσύ»	ψιθύριζε.
Κι	άξαφνα	του	πέρασε	μια	ιδέα	από	το	μυαλό,	σαν	ηλεκτρισμός	το	διαπέρασε...	Άνοιξε	τα	
μάτια	και	φώναξε	με	όλη	του	τη	δύναμη.
«Σελαφόρατε!»
Τα	είχε	θυμηθεί	όλα...

κεφάλαιο 3
Θυμόταν	πόσες	πολλές	ανατολές	πλανιόντουσαν	και	οι	τρεις	φίλοι	μαζί	στη	θάλασσα.	
Τώρα	πια	το	θυμόταν	καλά.	Όλο	γαλάζιο,	γαλάζιο,	γαλάζιο.	Τίποτα	που	να	έδειχνε	έστω	μια	
γαργαλιστή	μυρωδιά	του	ευκάλυπτου	ή	του	χαμομηλιού	να	σου	χτυπά	τη	μύτη.	
Αλλά	συνέχιζαν	να	κολυμπούν	-ο	Λύκος	κι	ο	Κύκνος	-κι	ο	Αετός	πετούσε	προς	την	άκρη	
του	ορίζοντα	θυμόταν	πως	έπρεπε	να	φτάσουν,	γιατί	από	αυτούς	θα	εξαρτώνταν	το	μέλλον	
της	Κόκκινης	Κλωστής.	Μα	σιγά	-σιγά	όσο	οι	ανατολές	κυλούσαν	άρχισαν	να	κουράζονται.	
Άυπνοι	και	νηστικοί.	Πρέπει	να	είχαν	20	ανατολές	από	τότε	που	είχαν	φύγει.	Και	τότε	ήταν	
που	άρχισαν	τα	προβλήματα.
Ο	Αετός	έδινε	οδηγίες	από	ψηλά,	όπως	πάντα.	«Άντε,	μην	αργείτε,	να	φτάσουμε	πιο	
γρήγορα.	Κολυμπήστε!».	Μα	ο	Κύκνος	ήξερε	καλά	πως	είναι	πιο	κουραστικό	να	κολυμπάς	
παρά	να	κάνεις	τον	έξυπνο	πετώντας.	Αλλά	δε	μιλούσε.	Ώσπου	μια	μέρα	τσακώθηκε	ο	
Λύκος	με	τον	Αετό.	
«Σταμάτα	πια!	Ποιος	σε	έβαλε	αρχηγό,	μου	λες;	Έλα	εσύ	να	κολυμπήσεις!»	αγανάκτησε	ο	Λύκος.
«Είμαι	αρχηγός,	γιατί	μπορώ	και	πετάω!»	φώναξε	ο	Αετός,	αρκετά	θιγμένος	από	την	
ανταρσία	του	Λύκου.
«Είσαι	αρχηγός,	γιατί	έτσι	σου	αρέσει.	Ούτε	σου	είπαμε	να	είσαι	ούτε	θέλουμε».
«Και	ποιος	θα	είναι	αρχηγός;»	είπε	κοιτώντας	αυστηρά	τον	Κύκνο	τώρα,	σα	να	ήθελε	να	τον	
υποστηρίξει.
«Ε...ε»	έκανε	ο	Κύκνος.
«Εγώ	βέβαια!»	είπε	ο	Λύκος	δείχνοντας	τους	κυνόδοντές	του.	Τότε	έγινε	κάτι	φοβερό.	Ο	
Αετός	χίμηξε	στο	Λύκο	και	άρχισε	να	τον	γρατσουνάει	με	τα	μεγάλα	κοφτερά	του	νύχια.	
Ο	Λύκος	άρπαξε	το	λαιμό	του	Αετού	κι	έμπηξε	τα	δόντια	του	στο	φτερό	του	Αετού	τόσο	
δυνατά	που	φάνηκε	αίμα.	
Ο	Κύκνος	έμεινε	ασάλευτος	να	τους	κοιτάζει	να	τσακώνονται.	Τους	φοβόταν	και	τους	δύο	
τώρα	που	έκαναν	σαν	τα	αγρίμια.	Κανονικά	έπρεπε	να	τους	χωρίσει,	μα	σίγουρα	δεν	είχε	τη	
δύναμη.	Μόνο	κάτι	μουρμούρισε	σε	κάποια	στιγμή.	

«Σταματήστε!»	μα	κανείς	από	τους	δύο	δεν	τον	άκουγε.	Η	θάλασσα	άρχισε	να	μαυρίζει,	το	
ίδιο	και	ο	ουρανός.	Ο	καβγάς	γινόταν	ακόμα	πιο	έντονος,	ακόμα	πιο	θλιβερός.	Δύο	φίλοι	
που	είχαν	μεγαλώσει	μαζί	τσακώνονταν	τώρα	σαν	άσπονδοι	εχθροί,	προσπαθούσαν	να	φάει	
ο	ένας	τον	άλλο.	
«Δεν	ήξερα	ότι	υπάρχει	το	αντίθετο	της	αγάπης,	αν	όμως	υπάρχει,	πρέπει	να	είναι	έτσι!»	
σκέφτηκε	ο	Κύκνος.	
Και	τότε	θυμήθηκε	πως	τα	κύματα	μάνιασαν,	πως	σηκώθηκαν	ψηλά	σαν	βουνά	κι	άρχισαν	
να	πέφτουν	πάνω	τους	σα	να	ήθελαν	να	τους	πνίξουν.	Και	πραγματικά	μόνο	τα	κύματα	
κατάφεραν	να	τους	χωρίσουν.	Ο	Κύκνος	τώρα	θυμόταν	το	φόβο,	την	αγωνία	να	κρατήσει	
έξω	το	κεφάλι	του.
«Όλα	τελείωσαν»	ήταν	το	τελευταίο	πράγμα	που	σκέφτηκε,	ενώ	ένα	μεγάλο	κύμα	τον	
καταπλάκωνε.	
Δε	έβλεπε	πουθενά	πια	τον	Αετό	και	το	Λύκο.	Μόνο	το	αγριεμένο	νερό.
Μα	κάπου	εκεί	στη	βάση	του	κύματος	διέκρινε	μια	σκιά,	μια	ανεπαίσθητη	φιγούρα.	Μέσα	
στον	πανικό	του	κατάφερε	μόνο	να	προφέρει.	
«Σελαφόρατε;»	αλλά	μετά	χάθηκαν	τα	λευκά	φτερά	κάτω	από	το	μαύρο	νερό.	Και	θυμόταν	
που	άφηνε	το	σώμα	του	να	ταξιδεύει	πάνω	στο	κύμα,	χωρίς	να	τον	νοιάζει	από	πού	είναι,	
πού	πάει.	Δε	σκεφτόταν	τίποτα...μέχρι	που	γνώρισε	Εκείνη!		Εκείνη	ήταν	που	του	θύμισε	
κάτι,	που	ένιωθε	πάντα,	κάτι	που	είχε	ξεχάσει	με	τις	περιπλανήσεις	στη	θάλασσα	και	τους	
τσακωμούς	του	Λύκου	και	του	Αετού.	
Σκούπισε	τα	δάκρυά	του	και	γύρισε	το	κεφάλι	προς	τον	ήλιο.	Ευχήθηκε	να	είναι	καλά	ο	
Λύκος	κι	ο	Αετός.	Μα	δε	θα	τους	έψαχνε.	Ούτε	καν	το	Σελαφόρατο,	ούτε	τη	σκιά	που	είδε	
τη	μέρα	που	έχασε	τους	άλλους...	Σκοπός	του	ήταν	να	βρει	εκείνη,	γιατί	ήξερε	πια	πως	
χωρίς	Εκείνη	η	ζωή	δε	θα	είχε	ουσία...
Άπλωσε	τα	φτερά	και	πέταξε.	Πέταγε	πολύ	σπάνια,	γιατί	φοβόταν	τα	ύψη.	Μα	τώρα	δεν	
τον	ένοιαζε	τίποτα.	Θα	έφτανε	ως	την	άκρη	του	κόσμου	για	να	τη	βρει.

κεφάλαιο 4
Ο	Λύκος	μύρισε	τον	αέρα	πάντα	σε	επιφυλακή,	ενώ	άκουγε	προσεχτικά	κάθε	ήχο.	Η	ακοή	
και	η	όσφρηση	αντικαθιστούσαν	την	όραση	του	το	βράδυ.	Το	σώμα	του	ήταν	τσιτωμένο,	
μέχρι	και	η	τελευταία	ίντσα	του	ήταν	έτοιμη	να	ορμήσει.	Αφουγκράστηκε	και	πάλι.	Ήταν	
σχεδόν	σίγουρος	πια.	Το	θήραμα	βρισκόταν	ακριβώς	μπροστά	του.
Με	ένα	σάλτο	χίμηξε	πάνω	στο	δύστυχο	ελάφι.	Εκείνο	εκτινάχτηκε	σαν	να	το	χτύπησε	



κεραυνός	κι	άρχισε	να	τρέχει.	Ο	Λύκος	το	ακολούθησε	στο	ξέφωτο.	Δε	θα	άντεχε	για	πολύ	
το	ελάφι,	το	έβλεπε.	Με	τρεις	μεγάλες	δρασκελιές	είχε	φτάσει	σχεδόν	δίπλα	του,	έπεσε	
πάνω	του	κόβοντας	του	τη	φόρα	και	έμπηξε	νύχια	και	δόντια	στη	ράχη	του.	
Άδικα	φώναζε	το	δύσμοιρο.	«Άσε	με»	προσπαθώντας	να	του	ξεφύγει.	Σε	λίγο	κουράστηκε	

κι	έπεσε	αναίσθητο.	Το	βαθυκόκκινο	
αίμα	του	ελαφιού	από	τα	τραύματα	
που	του	είχε	κάνει	ο	Λύκος	με	τα	
δόντια	του	έβαψε	το	τρίχωμά	του.	
Μετά	από	τόσο	κυνήγι,	ο	Λύκος	
τα	είχε	καταφέρει!		Άρχισε	να	
σέρνει	το	αναίσθητο	ελάφι	προς	
το	δάσος,	κι	από	εκεί	προς	μια	
σπηλιά.	Προχώρησε	ακόμα	πιο	μέσα	
στο	βάθος	της	σπηλιάς,	χωρίς	να	
λογαριάζει	τίποτα,	ούτε	κούραση	
ούτε	σκοτάδι.	
Η	πείνα,	η	δίψα	για	αίμα...Μόνο	αυτή	
ήταν	η	σκέψη	του	από	τότε	που	το	
κύμα	ξέβρασε	το	σώμα	του	σε	αυτόν	
τον	αλλόκοτο	τόπο.	Πλανιόταν	
μόνος,	λιπόσαρκος	αδύναμος	
ανάμεσα	στο	χάος	των	άγνωστων	
-	πλην	τεράστιων	-	δέντρων!	
Ώσπου	τα	βήματά	του	τον	έβγαλαν	
μπροστά	σε	αυτή	τη	σπηλιά...	
Σαν	από	μηχανής	θεός,	αυτή	η	
σκοτεινή	τρύπα	ήρθε	να	προσφέρει	
καταφύγιο,	να	γίνει	το	σπίτι	του.	
Εκεί	μέσα	έμαθε	λοιπόν	πώς	να	μην	
πεινάει	πια,	πώς	να	ξεδιψάει.
Μέσα	στη	σπηλιά	ακουγόταν	μόνο	ο	
ήχος	από	το	σύρσιμο	και	από	κάποιο	
υπόγειο	ρυάκι.	Ο	Λύκος	σταμάτησε	
λίγα	μέτρα	μπροστά	από	έναν	υγρό	
τοίχο.	Πάνω	στον	τοίχο	βρισκόταν	
ακουμπισμένος	ένας	καθρέφτης.	
Κοντοστάθηκε	για	λίγο,	αφήνοντας	

το	ελάφι	να	πέσει	με	γδούπο	στο	δάπεδο	και	προχώρησε.	Το	είδωλό	του	στον	καθρέφτη	
φαινόταν	τώρα	ξεκάθαρα,	τα	φρύδια	του	ήταν	σουφρωμένα,	τα	δόντια	του	έσταζαν	το	αίμα	
του	ελαφιού.	Πρώτο	μίλησε	το	είδωλο.
«Έκανες	πολλή	ώρα	να	το	πιάσεις!»	του	είπε	αυστηρά.
«Τι	έπαθες;	Σε	βάζουν	κάτω	τα	μικρά	ελαφάκια	τώρα;»
Ο	Λύκος	δε	μίλησε.	Ήξερε	πως	δεν	μπορούσε	να	του	αντιγυρίσει	τίποτε.	Το	είδωλο	είχε	
πάντα	δίκιο.	
«Πρέπει	να	γίνεις	δυνατός,	γρήγορος.	Αυτή	είναι	η	φύση	σου!»	του	είπε	άγρια	το	είδωλο.
«Είσαι	Λύκος	κι	οι	άλλοι	πρέπει	να	σε	φοβούνται».	Αφού	το	έλεγε	το	είδωλο,	έτσι	πρέπει	να	
ήταν,	σκέφτηκε	ο	Λύκος.	Φούσκωσε	το	στήθος	και	έδειξε	να	αιχμηρά	του	δόντια.	Γρύλισε.	
Τώρα		πραγματικά	φαινόταν	τρομαχτικός.
«Έτσι,	να	δείχνεις	τα	δόντια	σου.	Όλοι	να	σε	φοβούνται»	είπε	το	είδωλο.
Γύρισε	την	πλάτη	του	στον	καθρέφτη	κι	επέστρεψε	στο	ελάφι.	Ήταν	δυνατός,	ήταν	άγριος,	
ήταν	τρομαχτικός.	Ήταν	στη	φύση	του.	Έσκυψε	και	έμπηξε	τα	δόντια	του	στο	σώμα	του	
ελαφιού.	Όπως	θα	λέγαμε	στα	παραμύθια	των	γιαγιάδων,	ετοιμαζόταν	να	το	κάνει	μια	
χαψιά.	
Το	ελάφι	άνοιξε	τα	μάτια	απότομα	και	το	μόνο	που	πρόφτασε	να	πει	ήταν	«Μη...»
Μα	ξαφνικά	μόλις	ο	Λύκος	ήπιε	λίγο	από	το	αίμα	του,	το	σώμα	του	ελαφιού	εξαφανίστηκε.	
Είχε	στείλει	άλλο	ένα	ελάφι	στη	Χώρα	των	Χαμένων	Ονείρων.	
«Να	είσαι	ο	άγριος!»	του	είπε	το	είδωλο.	
Ο	Λύκος	βγήκε	έξω	από	τη	σπηλιά	και	κοντοστάθηκε.	Η	αυλή	κάτω	από	το	γαλάζιο	δεξί	του	
μάτι	τον	έτσουζε.	Κάθε	φορά	που	έπινε,	τον	ενοχλούσε.	Το	είδωλο	όμως	του	είχε	πει	να	μη	
δίνει	σημασία.	Φούσκωσε	τα	πνευμόνια	με	αέρα	κι	άφησε	την	κραυγή	του	Άγριου	Λύκου.
Τώρα	όλα	τα	ελάφια	στο	δάσος	θα	φοβόντουσαν.	Ο	Λύκος	ήταν	έτοιμος	να	κυνηγήσει	πάλι.	
Μερικές	φορές,	όχι	πάντα,	τον	έπιανε	το	Λύκο,	όμως,	ένας	οξύς	πόνος,	μια	σουβλιά	κάτω	
από	το	μάτι,	στην	ουλή	που	του	είχε	χαράξει	ο	Αετός.	Ήταν	εκείνα	τα	βράδια	που	κοιμόταν	
σε	μια	γωνιά	της	σπηλιάς	του,	κουλουριασμένος	για	να	μην	κρυώνει	με	νοτισμένη	από	την	
υγρασία	γούνα	του.	Δεν	μπορούσες	όμως	να	πεις	ότι	κοιμόταν	άνετα	και	βαθιά,	κάθε	άλλο.	
Πάντα	είχε	το	νου	του	στον	καθρέφτη,	μη	φανεί	το	είδωλο.
Ακόμα	και	τώρα,	που	ήταν	το	πιο	τρομερό	ζώο	στο	Μυστικό	Δάσος,	που	όλα	τα	ελάφια	
και	ζαρκάδια	και	τα	κρι	-κρι	τον	φοβόντουσαν,	ακόμα	και	τώρα	το	είδωλο	τον	φόβιζε.	Το	
θαύμαζε	που	ήταν	τόσο	δυνατό,	τόσο	σκληρό,	όμως	μέσα	του	βαθιά	εκείνες	τις	νύχτες	με	
την	υγρασία	πίστευε	ότι	κάτι	κακό	έκρυβε.	Φοβόταν!	
Φοβόταν	μήπως	μια	νύχτα	έβγαινε	από	τον	καθρέφτη	και	τον	δάγκωνε.	Μα	πιο	πολύ	
φοβόταν	να	πάει	σε	αυτή	τη	Χώρα	των	Χαμένων	Ονείρων.	Μια	φορά	είχε	ρωτήσει	το	
είδωλό	του:
«Τι	είναι	η	Χώρα	των	Χαμένων	Ονείρων;»



«Είναι	εκεί	που	στέλνεις	τα	ελάφια».
«Και	τι	γίνεται	εκεί;»
«Εκεί	υπάρχουν	τα	όνειρα	που	αφήσαμε».
«Και	γιατί	πρέπει	να	στέλνω	εκεί	τα	ελάφια;»
«Γιατί	είσαι	Λύκος»	είπε	αυστηρά	το	είδωλο	και	έκοψε	την	κουβέντα.
Τι	να	ήταν	αυτή	η	χώρα;	Είχε	άραγε	ήλιο;	Τον	φόβιζε	η	ιδέα	το	σώμα	του	να	εξαφανιστεί	
και	να	βρεθεί	σε	μια	χώρα	άγνωστη	γεμάτη	ελάφια.	Κι	αν	τα	ελάφια	ήταν	θυμωμένα	μαζί	
του;	Τι	θα	έκανε;	Ένιωθε	τώρα	τόσο	στεναχωρημένος	για	τα	κακόμοιρα	τα	ελάφια	που	είχε	
δαγκώσει.	
Σα	θολή	εικόνα	θυμόταν	την	εποχή	που	ζούσε	στο	Δάσος	της	Κόκκινης	Κλωστής.	Τότε	
δε	χρειαζόταν	να	κυνηγάει,	να	δαγκώνει	ελάφια.	Ήταν	βέβαια	μόνος,	όμως	καμιά	φορά	
μιλούσε	με	τον	ψηλομύτη	τον	Αετό	και	τον	Κύκνο.	Θυμόταν	που	κρυβόταν	μέσα	στους	
θάμνους,	όχι	για	να	τσακώσει	το	επόμενο	ελάφι,	αλλά	για	να	ακούσει	τα	γέλια	των	άλλων.	
Ή	τότε	που	έβαφε	σε	μια	άκρη	ένα	ένα	τα	κοχύλια	και	τα	κρεμούσε	το	ένα	δίπλα	στο	άλλο	
σε	μια	γωνίτσα	του	ουρανού	για	να	μη	φαίνονται.	
Παλιά	...	παλιά	στην	Κόκκινη	Κλωστή		Λύκος	σήμαινε	να	κρύβεσαι.	Τώρα	σημαίνει	να	
κυνηγάς,	να	τρομάζεις...	Κάποτε	στη	γιορτή	των	πευκοβελόνων,	όταν	ήταν	ακόμα	μικρό	
λυκάκι,	είχε	ρωτήσει	ένα	κυπαρίσσι,	που	τα	βλέπει	όλα	από	ψηλά,	γιατί	οι	άλλοι	δεν	τον	
έπαιζαν.	
«Γιατί	είσαι	Λύκος»	είχε	απαντήσει	τότε	το	κυπαρίσσι.
Άραγε,	τι	σημαίνει	αυτό	το	«Γιατί	είσαι	ο	Λύκος;»	Τι	πρέπει	να	κάνει	ένας	Λύκος	δηλαδή;	
Είχε	μπερδευτεί...	Έπρεπε	να	κυνηγάει	ή	να	κρύβεται;	Τουλάχιστον	τότε	δε	φοβόταν	μήπως	
πάει	στη	χώρα	των	χαμένων	ονείρων.	Το	μόνο	που	ήθελε	ήταν	φίλους,	ήθελε	να	μην	τον	
φοβούνται,	να	παίζει	μαζί	με	τους	άλλους.	Μα	τώρα	που	δεν	κρυβόταν,	τώρα	και	πάλι	είχε	
ξεμείνει	μόνος.
Όταν	σκεφτόταν	αυτά,	το	τραύμα	άρχιζε	να	τον	ενοχλεί	ακόμα	πιο	πολύ.	Τότε	θαρρούσε	
πως	άκουγε	τη	βαριά	ανάσα	του	ειδώλου	και	τα	βήματά	του	καθώς	γυρνούσε	μέσα	στον	
καθρέφτη.	Μαζευόταν	λοιπόν	πιο	πολύ	μέσα	στη	γωνιά	του	και	σταματούσε	να	σκέφτεται.	
«Πρέπει	να	σκέφτεσαι	μόνο	το	κυνήγι...	όλες	οι	υπόλοιπες	σκέψεις	σε	κάνουν	αδύναμο»	του	
έλεγε	το	είδωλο.	Ίσως	καταλάβαινε	ότι	δε	σκεφτόταν	το	κυνήγι.	

κεφάλαιο 5
«Πού	να	πας	με	τέτοιο	φτερό;»
Ο	Αετός	ανακάθισε	ανάμεσα	στα	χορτάρια,	τα	λίγα	χορτάρια	πάνω	στον	ψηλό	βράχο	που	
άγγιζε	τον	ουρανό.	Ο	αέρας	φυσούσε	δυνατά,	σαν	να	μην	ήθελε	να	ακούσεις	τίποτα,	παρά	
μόνο	τη	φωνή	του.	
«Πού	να	πας	με	τέτοιο	φτερό;»
Έπρεπε	να	φύγει,	να	γλιτώσει.	Μόνο	αυτό	θυμόταν.	Πήρε	φόρα	και	πέταξε	μακριά	από	τα	
μανιασμένα	κύματα.	Πετούσε	κόντρα	στον	άνεμο.	Βέβαια	ο	Αετός	ένιωθε	μια	ενόχληση	στο	
αριστερό	του	φτερό,	μα	δεν	έδινε	σημασία.	Το	ένστικτό	του	φώναζε	«Φύγε».	
Το	φτερό	του	όμως	τον	πρόδωσε	γρήγορα.	Προσγειώθηκε	ανώμαλα	στις	λειχήνες	ενός	
υψώματος.	Και	μετά	τίποτα	δεν	ήταν	όπως	πριν.	Είχε	μείνει	μόνος	στη	μέση	του	πουθενά.	

Άφησε	τους	φίλους	του	στο	έλεος	των	
κυμάτων,	ακόμα	και	το	Λύκο,	και	έφυγε	
σαν	δειλός.	
Μα	το	κυριότερο	...	δεν	μπορούσε	να	
πετάξει	πια!
Το	φτερό	του	ήταν	εντελώς	σακατεμένο	
από	τα	κοφτερά	δόντια	του	Λύκου.	
Έστεκε	άπραγο,	άχρηστο	στην	αριστερή	
του	πλευρά.	Το	σπασμένο	φτερό	του	
Μεγάλου	Αετού,	εκείνου	που	όλο	ιδέες	
ήταν	στο	Δάσος	της	Κόκκινης	Κλωστής.	
Ο	αέρας	βούιζε	μέρες	τώρα,	μέσα	στ’	
αυτιά	του.	Μάταια	προσπαθούσε	να	
βρει	ένα	καταφύγιο,	κάπου	να	ζεσταθεί	

και	να	προστατευτεί.	Όπου	και	να	τρύπωνε,	η	παγωμένη	ανάσα	του	τον	ξετρύπωνε.	Και	
συνέχεια	τον	περιγελούσε:
«Πού	να	πας	με	τέτοιο	φτερό;»
Αυτό	που	γέμιζε	τον	Αετό	με	θυμό,	ήταν	πως	ο	άνεμος	είχε	δίκιο.	Κάθε	φορά	που	κοιτούσε	
το	φτερό	του	τον	έπιανε	απελπισία.	Δεν	υπήρχε	διέξοδος,	ο	μόνος	τρόπος	για	να	φύγει	από	
εκεί	ήταν	να	πετάξει.	Το	γυμνό	ύψωμα	είχε	γίνει	το	κλουβί	του	και	τα	χορτάρια	η	μοναδική	
του	συντροφιά.	Κι	από	κάτω	το	χάος	των	σουβλερών	βράχων.	
«Με	σπασμένο	φτερό;»	γελούσε	ο	άνεμος.	
Τα	βράδια	ο	Αετός	γυρνούσε	σαν	την	άδικη	κατάρα	γύρω	γύρω	στο	ύψωμα.	Δεν	μπορούσε	
να	κοιμηθεί.	Αυτός,	ο	αλάνθαστος,	ο	πιο	έξυπνος	είχε	κάνει	τα	μεγαλύτερα	λάθη	του	



κόσμου.	
Πρώτα	άφησε	το	δάσος	να	καεί	με	το	χαζοαστέρι	που	του	γλίστρησε.	
Μετά	άφησε	τους	φίλους	του	να	πνιγούν.	
Και	τώρα	το	φτερό	του	ήταν	σπασμένο.	
«Μια	αποτυχία	είσαι!	Με	τέτοιο	φτερό!»	ψιθύριζε	επίμονα	ο	άνεμος.	
Τα	βράδια	ο	άνεμος	είχε	πολλές	φωνές.	Όλες	να	φωνάζουν	τα	λάθη	του.	
«Το	αστέρι»
«Ο	καβγάς»
«Το	δάσος	που	καίγεται»
«Ο	καβγάς»
«Οι	φίλοι	σου	πνίγονται»
«Το	ύψωμα»
«Το	φτερό	σου»
«Το	φτερό	σου»
«Το	φτερό	σου»
Το	φτερό	του,	το	άχρηστο.	
Το	φτερό	του,	το	πληγωμένο.	
Αυτά	σκεφτόταν	ο	Αετός	καθώς	η	μέρα	έδιωχνε	τη	νύχτα	και	τούμπαλιν.	
«Δε	θα	βρεις	ποτέ	το	Σελαφόρατο,	δε	θα	σώσεις	ποτέ	το	δάσος.»
«Ω,	σταμάτα	πια!»	φώναζε	ο	Αετός,	μα	ο	άνεμος	συνέχιζε	ακάθεκτος.	
Σκεφτόταν	τη	ζωή	στο	σπίτι,	στην	κόκκινη	κλωστή.	Τα	ζώα,	τα	δέντρα,	τα	τραγούδια,	τα	
γέλια	...	Ο	άνεμος	είχε	δίκιο,	δεν	ήταν	ο	ίδιος	Αετός	με	τότε,	μεγαλοπρεπής	και	δυνατός.	
Πιο	πολύ	με	κλωσσόπουλο	έμοιαζε	τώρα.	
Μια	μέρα,	εξαντλήθηκε	από	την	αϋπνία	κι	έπεσε	ξερός	στη	μέση	του	υψώματος.
Δεν	τον	ένοιαζε	τίποτα.	Μόνο	να	φύγει,	να	σταματήσουν	αυτές	οι	φωνές.	
Τότε	ένιωσε	τις	αχτίδες	του	ήλιου	να	γαργαλούν	το	ράμφος	του,	πρώτη	φορά	μετά	από	
τόσο	καιρό.	Από	τότε	που	προσγειώθηκε	στο	ύψωμα,	είχε	ξεχάσει	τι	σημαίνει	ήλιος,	τι	
σημαίνει	οι	αχτίδες	να	γλιστρούν	στο	ράμφος,	η	ζεστασιά	στα	φτερά.	Ζήλεψε	τον	παλιό	του	
εαυτό	που	μπορούσε	να	πετάει	γύρω	από	το	φωτεινό	δίσκο.	
Ακούστηκαν	φτερουγίσματα.	Λες	να	’ταν	ιδέα	του;	Μισάνοιξε	τα	μάτια.	Στο	ύψωμα	
κατέφθαναν	καμιά	δωδεκαριά	όρνια	με	λυσσασμένα	μάτια	και	πεινασμένο	βλέμμα.	Έτοιμα	
να	τον	κατασπαράξουν.	
Ο	Αετός	σηκώθηκε	με	όση	δύναμη	του	είχε	απομείνει	και	πλησίασε	στην	άκρη	του	
υψώματος.	Μπροστά	του	το	μαύρο	του	χάους,	πίσω	του	ένα	τσούρμο	όρνια.	
«Τουλάχιστον	να	φύγω	με	ψηλά	το	κεφάλι»	είπε	από	μέσα	του.	
Και	πήδηξε.	
Ίσως	να	μην	ξανάβλεπε	το	φως	του	ήλιου.	Ίσως	να	μην	έβλεπε	πάλι	τα	χρώματα	της	

βροχής.	
Και	τότε	άρχισε	να	παίρνει	ύψος.	Το	ένα	του	φτερό	άρχισε	να	φτεροκοπά	με	μανία.	Στην	
αρχή	τον	σκαμπανέβαζε,	μετά	όμως	έπιασε	μια	σταθερή	ευθεία.	
Ο	Αετός	δάκρυσε.	Ήταν	ελεύθερος!

κεφάλαιο 6
Μετά	από	κάθε	βροχή	έψαχνε	γύρω	του	για	κάποιο	παιχνίδισμα	του	φωτός,	μήπως	τύχει	
και	την	πάρει	το	μάτι	του.	Τότε	την	έβλεπε	από	μακριά,	μα	μόλις	έκανε	να	πλησιάσει,	
τα	χρώματα	είχαν	ξεθωριάσει	κιόλας.	Ο	Κύκνος	άρχισε	να	πιστεύει	πως	τον	αποφεύγει,	
πως	δεν	τον	αγαπάει	πια.	Μα	δεν	το	έβαλε	κάτω,	συνέχισε	να	κυνηγάει	τα	σύννεφα,	να	
περιμένει	κάθε	φορά	να	βρέξει,	μήπως	τύχει	να	τη	δει.	
	 Είχε	όντως	καιρό	να	βρέξει.	Μέρες	ανυδρία.	Μια	από	αυτές		τις	μέρες	λοιπόν	
χωρίς	βροχή,	ενώ	πέταγε	χαμηλά	προσπαθώντας	να	εντοπίσει	πού	θα	έπεφταν	οι	επόμενες	
στάλες,	είδε	ένα	νησί.	Τι	νησί	δηλαδή,	ένα	βράχο	να	επιπλέει	πάνω	στα	νερά.	Ίσως	την	είχε	
δει	κάποιος.	Πέταξε	κατά	εκεί	να	ρωτήσει.	
	 Προσγειώθηκε	κάπως	ανώμαλα	πάνω	στον	ασπρουλιάρη	βράχο.	Για	να	πούμε	την	
αλήθεια	δεν	είχε	και	πολύ	ήλιο,	όμως	οι	ακτίνες	που	χτυπούσαν	πάνω	στο	ξεραμένο	αλάτι	
του	βράχου	δημιουργούσαν	πολλές	αντανακλάσεις.	Έκανε	λίγη	ώρα	να	συνηθίσει	το	φως.
	 Έμεινε	άφωνος...
	 Μπροστά	του	εκτείνονταν	σειρές	από	πέτρινα	αγάλματα.	Τοποθετημένα	σαν	από	
αόρατο	χέρι,	σαν	πιόνια	του	σκακιού.	Ο	Κύκνος	μέτρησε...	εφτά	αγάλματα	κάθε	σειρά.
	 Κι	όλα	αγάλματα	γοργόνων.
	 Όλες	ίδιες,	σα	να	ήταν	φτιαγμένες	από	το	ίδιο	καλούπι.	Καθισμένες	στο	βράχο	
με	τα	χέρια	ακουμπισμένα	στο	πλάι.	Το	βλέμμα	στραμμένο	ελαφρά	στον	ουρανό	σαν	
να	περιμένουν	κάτι.	Οι	ουρές	τους	έμεναν	ακίνητες,	το	ίδιο	και	οι	όμορφα	πλεγμένες	
πλεξούδες	τους	που	έπεφταν	βαριές	ανάμεσα	στις	ωμοπλάτες.	Τα	μόνα	σημάδια	που	
έδειχναν	ότι	ήταν	μαρμαρωμένες.
	 Ο	Κύκνος	προχώρησε	ανάμεσά	τους.	Τώρα	που	παρατηρούσε	τα	κομψά	
μισόκλειστα	χείλη	και	τα	καρφωμένα	στον	ουρανό	μάτια,	διέκρινε	μια	στεναχώρια	πίσω	από	
την	ήρεμη	έκφρασή	τους.	
	 «Τι	ψάχνεις;»	ακούστηκε	από	πίσω	του.
	 Κοκάλωσε.	Ήταν	η	φωνή	της.	Δεν	το	χώραγε	ο	νους	του.	Γύρισε	και	είδε	τα	
λαμπερά	χρώματα	της	να	κρέμονται	από	τον	ουρανό.



	 Τόσο	καιρό	την	έψαχνε,	τόσο	καιρό	έτρεχε	πίσω	από	κάθε	βροχή...	Και	τώρα	που	
την	είχε	μπροστά	του,	δεν	μπορούσε	να	βγάλει	άχνα...
	 «΄Ομορφες	δεν	είναι;»	συνέχισε	εκείνη	χωρίς	να	περιμένει	απάντηση	του.
	 «Πολύ»ίσα		που	ακούστηκε	ο	Κύκνος.	
	 «Λένε	πως	μια	από	αυτές	ερωτεύτηκε	τη	στεριά	και	βγήκε	έξω	να	τραγουδήσει.	
Όμως	όταν	ανέτειλε	ο	ήλιος,	μάγια	έπεσαν	πάνω	της	και	τη	μαρμάρωσαν.	Οι	αδερφές	της	
ανησύχησαν	και	βγήκαν	έξω	να	την	ψάξουν.	Και	μαρμάρωσαν	κι	αυτές.
	 Έμειναν	για	λίγο	σιωπηλοί.
	 «Γιατί	δε	μιλάς,	δεν	έφαγες	όλο	σου	το	φαΐ;»
	 Ο	Κύκνος	κοιτούσε	τώρα	τα	χρώματα.	Το	μόνο	που	άκουγε	ήταν	η	καρδιά	του,	να	
χτυπά	σαν	τύμπανα	πολέμου.	
	 «Νομίζω	ότι	κάπου,	κάπου	σε	έχω	ξαναδεί»	είπε	στο	τέλος	εκείνη.
	 «Δηλαδή	δε	με	θυμάσαι;»		είπε	ο	Κύκνος.	Η	καρδιά	του	χτυπούσε	σαν	τρελή,	έτοιμη	
να	ξεσκίσει	το	στέρνο	του.	
«Ἑ...»	έκανε	εκείνη.	Πρώτη	φορά		την	άκουγε	τόσο	αμήχανη.	
	 «Εγώ	ψάχνω	τόσες	μέρες	να	σε	βρω!		Έφαγα	τον	κόσμο!		Γύριζα	από	σύννεφο	σε	
σύννεφο	κι	εσύ	δε	με	θυμάσαι;»	Τα	τύμπανα	του	πολέμου	χτυπούσαν	δυνατά	τώρα.	
	 «Κοίτα...»	έκανε	εκείνη	για	να	τον	ηρεμήσει	«Γεννιέμαι	με	τη	βροχή	και	πεθαίνω	
μετά	από	λίγο.	Δε	θυμάμαι	μετά...»	
	 «Δε	σε	θυμάμαι,	πριν	λίγο	γεννήθηκα»	είπε	στο	τέλος.	
	 Τα	τύμπανα	χτυπούσαν	μανιασμένα.	Την	κοίταζε	και	χανόταν	ο	κόσμος.	Πώς	
γινόταν	να	μη	θυμάται	τίποτα...
	 «Νόμιζα	πως	μ’	αγαπούσες	...»	ψιθύρισε	ο	Κύκνος.	
	 Και	τότε	σα	να	ζωντάνεψαν	για	λίγο	οι	γοργόνες,	άλλαξαν	στάση	και	γύρισαν	
το	κεφάλι	προς	τα	εκείνη.	Ο	Κύκνος	δεν	τις	πρόσεξε,	αλλά	εκείνη	ένιωσε	το	βλέμμα	όλο	
κατηγορία	να	τη	διαπερνά.
	 «Νόμιζα	πως	δε	θα	τραγουδούσα	ποτέ	ξανά	για	άλλον,	μόνο	για	σένα»	συνέχισε	ο	
Κύκνος	κοιτώντας	το	πάτωμα.
	 Εκείνη	είχε	χάσει	τη	μιλιά	της.	Και	τότε	άρχισε	να	τα	ακούει....	Τα	τύμπανα	του	
πολέμου,	τους	χτύπους	της	καρδιάς	του	Κύκνου.
	 Κι	οι	γοργόνες	έκαναν	σχηματισμούς	με	τα	χέρια,	χόρευαν	πάνω	στους	χτύπους.
	 «Αν	θες	μπορώ	να	μαρμαρώσω	για	σένα	εδώ,	για	πάντα»	είπε	ο	Κύκνος	κι	άρχισε	
να	κλαίει.
	 «Όχι,	σε	παρακαλώ,	μην	κλαίς!»	προσπάθησε	να	τον	παρηγορήσει.	«Αν	μπορούσα	κι	
εγώ	θα	πέτρωνα	για	σένα».	
	 Οι	γοργόνες	σταμάτησαν	το	χορό,	γύρισαν	στην	αρχική	τους	θέση	και	μαρμάρωσαν.	
	 Ο	Κύκνος	σήκωσε	το	βλέμμα.

	 «Όχι,	δε	θέλω	να	μαρμαρώσεις.	Θέλω	μονάχα	να	μ’	αγαπάς»	είπε	σκουπίζοντας	με	
τη	φτερούγα	του	τα	δάκρυά	του.
	 Είχε	αρχίσει	να	βραδιάζει.	Τα	χρώματά	της	ξεθώριαζαν	σιγά	-σιγά.	Ο	Κύκνος	
πέταξε	προς	το	μέρος	της.
	 «Πρέπει	να	φύγω»	είπε	εκείνη	λυπημένα	«Μα	στο	υπόσχομαι,	δε	θα	σε	ξεχάσω.»
	 Τα	χρώματά	της	έσβηναν.	«Σκέψου	ότι	είμαστε	μαζί.	Σαν	όνειρο».	
	 Ένα	δάκρυ	της	κύλησε	και	έπεσε	στη	θάλασσα.	Ύστερα	χάθηκε	κι	εκείνη.	
	 Βούτηξε	στα	μαύρα	νερά,	κι	έπιασε	το	δάκρυ	της	που	τώρα	έμοιαζε	σαν	αστεράκι.	
	 Παλιά,	στην	Κόκκινη	Κλωστή	όλοι	είχαν	όνειρο	να	φτιάξουν	όνειρα.	Έβαφαν	τα	
κοχύλια	και	τα	κάρφωναν	στον	ουρανό.	Τώρα	κρατούσε	ένα	πραγματικό	αστέρι.
	 Άρπαξε	το	αστεράκι,	πέταξε	ψηλά	-ψηλά	και	το	κάρφωσε	στον	ουρανό.	Σήμερα	θα	
ονειρευόταν!	
	 «Σαν	να	είμαστε	μαζί.	Σαν	σε	όνειρο!»
	 Κι	αποκοιμήθηκε.	

κεφάλαιο 7
Τον	κοίταξε	άγρια	μέσα	από	το	γυαλί	του	καθρέφτη.	Ο	Λύκος	κατέβασε	για	λίγο	το	βλέμμα.	
«Πού	είναι;»	είπε	το	είδωλο.	
Ο	Λύκος	δεν	μίλησε.	
«Πού	είναι;»	είπε	εκείνο	πιο	άγρια.	«Πού	είναι	η	λεία	σου;	Πού	είναι	το	ΕΛΑΦΙ;»	βρυχήθηκε.	
«Δεν	έφερα	τίποτα»	είπε	ήρεμα	ο	Λύκος	συνεχίζοντας	να	κοιτά	στο	κρύο	δάπεδο	της	
σπηλιάς.	
«Τι	σημαίνει	«δεν	έφερα	τίποτα»;»	είπε	εκείνο	από	την	άλλη	μεριά	του	καθρέφτη.	«Είσαι	
Λύκος!	Κυνηγός!	Αυτή	είναι	η	μοίρα	σου:	να	σκοτώνεις	ελάφια!»	Το	είδωλο	ακουγόταν	
τώρα	εξαγριωμένο.	
Ο	Λύκος	δε	μιλούσε.	
«Τρέχα	να	μου	φέρεις	ελάφια!	Πήγαινε	να	κυνηγήσεις!»	ούρλιαξε	από	την	άλλη	μεριά	του	
καθρέφτη.	
Ο	Λύκος	σήκωσε	το	βλέμμα	και	κοίταξε	το	είδωλο	στον	καθρέφτη	κατάματα.	Τον	έλουσε	
κρύος	ιδρώτας.	Και	αυτή	τη	φορά	όχι	γιατί	το	φοβόταν.	Απλά	δεν	είχε	ξαναδεί	ένα	τέτοιο	
πρόσωπο	στη	ζωή	του.	Δεν	είχε	ίχνος	αγάπης,	καλοσύνης.	Αυτό	που	φοβόταν	ο	Λύκος	είναι	
να	μην	είχε	καταντήσει	κι	αυτός	σαν	εκείνο	το	είδωλο:	ένας	δολοφόνος	ελαφιών.	
«Δε	θα	κυνηγήσω	ποτέ	ξανά	ελάφια!»	είπε	ήρεμα	κοιτώντας	τα	αγριεμένα	γαλάζια	μάτια.	



Το	είδωλο	γέλασε	χαιρέκακα.	
«Βέβαια!	Αφού	είσαι	δειλός!	Δεν	είσαι	πραγματικός	Λύκος!	ΔΕΙΛΟΣ!	ΔΕΙΛΟΣ!»	φώναζε	
μέσα	από	τον	καθρέφτη.	
«Μα	δεν	έχεις	καταλάβει	ποιοι	είμαστε!»	είπε.	«Είμαστε	Λύκοι.	Είτε	το	θες	είτε	όχι,	είσαι	κι	
εσύ	ένας	από	μας!	Ένας	δολοφόνος!»	συνέχισε	μέσα	στο	παραλήρημά	του.	
«Δεν	είμαι	δολοφόνος!»	είπε	ο	Λύκος	ήρεμα.	
«Μα	και	βέβαια	είσαι!	Αλλά	δειλός,	μια	χαζή,	δειλή	γάτα!	Είσαι	έτοιμος	να	σε	
κατασπαράξουν	ακόμα	και	τα	περιστέρια!	Πού	ακούστηκε	Λύκος	με	την	ουρά	κάτω	από	τα	
σκέλια!	Αν	δεν	ήμουν	εγώ,	θα	είχες	πεθάνει	από	το	κρύο	έξω	στο	δάσος!	Μου	χρωστάς	να	
με	υπακούς!	Μου	χρωστάς	που	είσαι	ΛΥΚΟΣ!»
Το	είδωλο	έβριζε	και	καταριόταν	μέσα	από	τον	καθρέφτη.	Ο	Λύκος	έμενε	ακόμα	ήρεμος	και	
απαθής.	
Κάποια	στιγμή	το	είδωλο	σώπασε.	Έδειξε	τα	δόντια	του	κι	άρχισε	να	γρυλίζει.	
«Θα	με	κουβαλάς	πάντα	μέσα	σου»	είπε	στο	τέλος	και	χίμηξε	στο	Λύκο.	
Τον	έριξε	στο	υγρό	δάπεδο	και	έμπηξε	τα	δόντια	του	στη	ράχη	του	Λύκου.	Εκείνος	
ούρλιαξε	από	πόνο	και	με	μια	κίνηση	πέταξε	το	είδωλο	στην	άλλη	γωνιά	της	σπηλιάς.	Η	
δαγκωματιά	έσταξε	το	αίμα	του,	ο	πόνος	ήταν	οξύς	και	τον	τρέλαινε.	
«Γεννήθηκα	για	να	έχω	φίλους,	όχι	για	να	σκοτώνω»	είπε	εκείνος	λαχανιασμένα	στο	
είδωλο.	
«Μα	καλά,	δε	βλέπεις	ότι	είσαι	ίδιος	με	μένα!»	είπε	εκείνο	και	πετάχτηκε	κατά	πάνω	του.	
Ο	Λύκος	με	έναν	ελιγμό	απέφυγε	τα	νύχια	του	και	ανταπέδωσε	την	επίθεση	με	μια	
δαγκωνιά	στο	πλευρά	του	ειδώλου.	Αυτή	τη	φορά	εκείνο	ούρλιαζε	από	πόνο	και	τον	
χτύπησε	με	τα	νύχια	στο	πρόσωπο.	Ο	Λύκος	το	έσπρωξε	μακριά	με	δύναμη,	αλλά	αυτό	δεν	
έχασε	την	ισορροπία	του	και	ξαναπήδηξε	πάνω	του.	Το	Δάσος	της	Κόκκινης	Κλωστής,	τα	
πεύκα,	τα	ζώα,	τα	παιχνίδια.	Οι	φίλοι	του	ο	Κύκνος	κι	ο	Αετός.	Ίσως	να	μην	τους	ξανάβλεπε	
ποτέ.	Ίσως	ήταν	καταδικασμένος	να	ζει	πια	στη	Χώρα	των	Χαμένων	Ονείρων	μαζί	με	μια	
ντουζίνα	ελάφια	που	θα	του	κρατούσαν	κακία.	
Ίσως	να	μην	ξανάβλεπε	το	φως	της	μέρας.	
Έριξε	το	είδωλο	κάτω	κι	άρχισε	να	το	γρατζουνάει	και	να	το	δαγκώνει	με	μανία.	Εκείνο	του	
αντιγύρισε	μια	δαγκωματιά	στο	αριστερό	πίσω	πόδι.	
Κι	ο	Σελαφόρατος;	Αυτό	το	παράξενο	ζώο,	που	κανένας	δεν	ήξερε	πώς	ήταν.	Θα	γνώριζε	
ποτέ	το	Σελαφόρατο	να	του	πει	ότι	τώρα	δεν	ένιωθε	δυστυχισμένος	που	τον	είχε	
ονειρευτεί	με	κοφτερά	δόντια;	Θα	μπορούσε	ποτέ	να	του	πει	να	ονειρευτεί	ένα	νέο	δάσος,	
στη	θέση	του	παλιού;
Το	είδωλο	στεκόταν	πληγωμένο	σε	μια	γωνιά,	πληγωμένο	και	σακατεμένο	να	ανασαίνει	
βαριά.	Κι	εκείνος	στην	άλλη	μεριά	της	σπηλιάς,	το	κοιτούσε	λαχανιασμένος,	εξίσου	βαριά	
πληγωμένος.	Ίσα-ίσα	που	τον	κρατούσαν	τα	πόδια	του.	

Τα	τελευταία	λεπτά	είχε	αρχίσει	να	συνηθίζει	την	ιδέα	της	Χώρα	των	Χαμένων	Ονείρων.	
Της	χώρας	δίχως	ήλιο.	
Το	μόνο	που	ευχόταν	τώρα	ήταν	οι	φίλοι	του	και	το	δάσος	να	τον	συγχωρέσουν	που	δεν	
βρήκε	το	Σελαφόρατο,	που	δεν	έσωσε	τα	καμένα	δέντρα.	
Το	είδωλο	προχώρησε	τρεκλίζοντας	προς	το	μέρος	του.	Μια	ζωή	δίχως	ήλιο,	δίχως	
χρώματα	...
Και	τότε	έγινε	κάτι,	που	άφησε	το	Λύκο	άφωνο	...
Το	είδωλο	έφτασε	κοντά	του	και	έγειρε	το	κεφάλι	στο	πλάι.	
Ναι,	έγερνε	το	κεφάλι	στο	πλάι!
Με	αυτή	την	κίνηση	άφηνε	ένα	μεγάλο	μέρος	του	λευκού	λαιμού	του	ακάλυπτο,	εύκολη	
λεία	για	τα	δόντια	του	εχθρού.	
Το	είδωλο	παραδινόταν!
«Μπορεί	να	μην	είσαι	δολοφόνος,	αλλά	είσαι	πιο	δυνατός	από	μένα»	είπε	ξεψυχισμένα	το	
είδωλο.	
«Νίκησες!»	ψιθύρισε	μέσα	από	τα	αγκομαχητά	του.	Φάνηκε	ένα	μικρό	χαμόγελο	στα	χείλη	
του.	
Ο	Λύκος	πρώτη	φορά	έβλεπε	εκείνο	το	μουσούδι	να	χαμογελάει.	
«Ξέρεις	ποιος	είναι	ο	νόμος	των	Λύκων.	Ή	πρέπει	να	φύγω	ή	να	με	τελειώσεις»	είπε	ακόμα	
πιο	αδύναμα	το	είδωλο.	
«Καλύτερα	δάγκωσέ	με!	Θέλω	να	πεθάνω	έντιμα	μετά	από	μια	έντιμη	μάχη.	Σα	Λύκος,	σαν	
αγρίμι.»
Η	φωνή	του	ήταν	ακόμα	πιο	αδύναμη,	ακόμα	πιο	ξεψυχισμένη.	Ο	λαιμός	του	ακόμα	γυρτός	
στο	πλάι,	περιμένοντας	το	τελευταίο	χτύπημα.	
«Θα	φύγω	εγώ»	είπε	ο	Λύκος.	«Εγώ	δεν	ανήκω	εδώ.	Η	μάχη	τελείωσε.»
Πήρε	μια	ανάσα,	προσπέρασε	το	είδωλο	και	προχώρησε	προς	την	έξοδο	της	σπηλιάς.	
Το	είδωλο	τον	κοίταξε	λυπημένα.	Μπήκε	πάλι	μέσα	στον	καθρέφτη.	
«Είμαι	Λύκος,	αλλά	όχι	αγρίμι»	είπε	ο	Λύκος	προχωρώντας	προς	το	φως	του	ήλιου.	
Μετά	από	λίγο	ακούστηκε	ένας	κρότος	μέσα	από	τη	σπηλιά.	Σα	γυαλιά	καθρέφτη	που	
καταρρέουν	στο	πάτωμα.
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Βλεφάρισα.	Ήταν	ώρα	να	ξυπνήσω,	να	
σηκωθώ	και	να	φέρω	μαζί	μου	τη	μέρα.	
Τίναξα	το	υδάτινο	πάπλωμά	μου	και	
κόκκινος,	αργά	και	νωχελικά,	ξεπρόβαλα.	Τα	
μαλλιά	μου	ανάκατα	από	τον	ύπνο,	μα	δε	με	
πείραζε.	Χαιρέτησα	την	πλάση,	όμορφα	σαν	
φαίνονταν	όλα	τώρα	που	ξυπνούσαν.	
Μέσα	από	τις	φυλλωσιές	και	τους	καρπούς	
των	δέντρων	ξεχύθηκα,	να	μηνύσω	τη	
νέα	μέρα,	τη	νέα	αρχή.	Γλύκανα	απαλά	το	
γρασίδι,	γλίστρησα	στην	επιφάνεια	των	
κυμάτων,	σουλατσάριζα	πέρα	δώθε,	να	
βεβαιωθώ	ότι	όλοι	ακούνε	την	φωνή	μου,	
νιώθουν	τη	ζεστασιά.	
«Κόκκινος,	καυτός,	στον	ουρανό	ψηλά	σαν	
στέκομαι,	τη	μέρα	καλημερίζω	ευθύς,	γιατί	
είμαι	ο	Ήλιος	ο	μεγαλοπρεπής.»
Και	κάπου	εκεί	σαν	έστηνα	το	χορό	μου,	
έπεσε	το	μάτι	μου	πάνω	σου.	Σε	είδα	
λοιπόν	να	στέκεσαι	κοιτώντας	το	αχανές	
του	πελάγους.	Τα	λευκά	βότσαλα	της	ακτής	
έστεκαν	κι	αυτά	ακίνητα	κάτω	από	τις	οπλές	
σου,	που	τις	έγλυφε	στην	άκρη	το	κύμα.	Η	
χαίτη	δε	σάλευε,	το	ίδιο	και	το	αστέρι,	το	
μπλεγμένο	στα	μαλλιά	σου.	
Σε	είδα	λοιπόν	...	Έστεκες	ώρα	ακίνητος,	
με	το	βλέμμα	στον	ορίζοντα,	σαν	να	
αφουγκραζόσουν	το	κύμα.	Η	κόκκινη	
φορεσιά	στη	ράχη	σου,	με	τα	περίτεχνα	
πλεκτά	στολίδια	με	εντυπωσίαζε.	Πάντα	
με	εντυπωσίαζε	το	χρώμα	της,	τόσο	που	
ένιωθα	δέος	όταν	σε	αντίκριζα.	Ποιος	εγώ,	
ο	άρχοντας	του	ουρανού,	θα	υποκλινόμουν	
στη	χάρη	σου,	στο	πώς	πέταγαν	οι	οπλές	σου	



το	χώμα	πίσω	σαν	κάλπαζαν.	
Πάντα	ένιωθα	ότι	ήσουν	διαφορετικός,	ξεχωριστός	από	τα	άλλα	ζώα.	Πρώτα	από	όλα	
έβλεπα	το	αστέρι	εκείνο,	το	μπλεγμένο	στα	μαλλιά	σου,	το	ζήλευα,	θα	ήθελα	να	έχω	κι	εγώ	
ένα	αστέρι.	Μα	πιο	πολύ	ζήλευα	το	θάρρος	σου,	όταν	την	πρώτη	φορά	που	ανέτειλα	τη	
μέρα,	με	κοίταξες	κατάματα	χωρίς	να	φοβηθείς	μήπως	θαμπωθείς	από	τη	λάμψη	μου.	Και	
μου	είπες	«Καλημέρα,	Ήλιε!»
Δεν	μπορούσα	λοιπόν	να	σε	βλέπω	έτσι,	αφηρημένο	και	αφημένο	στις	σκέψεις.	Εσύ	
συνήθιζες	να	τρέχεις	ανέμελος	στην	ακτή,	να	πλατσουρίζεις	στα	κύματα.	Τι	έπαθες	τώρα;	
Πήρα	μια	ανάσα	και	ήρεμα,	να	μην	σε	τρομάξω,	είπα	ψιθυριστά	στ’	αυτί	σου:
«Αγέρωχη	ράχη,	του	ανέμου	καμάρι
της	γης	η	χαρά
σαν	πατάς	το	χορτάρι	
το	βλέμμα	σήμερα	δε	σαλεύει	
κάτι	στον	ορίζοντα	γυρεύει	
μα	η	θλίψη	για	τα	μάτια	σου	δεν	είναι	φτιαγμένη	
όταν	εσύ,	Σελαφόρατε,	θλίβεσαι	
κι	η	θάλασσα	είναι	οργισμένη.»
Γύρισες	το	κεφάλι	και	με	κοίταξες	με	ένα	απαλό	μειδίαμα	στο	πρόσωπό	σου.	
«Καλημέρα,	Ήλιε,	θαρρώ	πως	δε	σε	κατάλαβα
τη	μέρα	σαν	έσερνες
εγώ	φωτιές	στο	μυαλό	μου	άναβα.»΄
Ανησύχησα.	Δεν	ήσουν	ποτέ	πριν	τόσο	προβληματισμένος.	
«Οι	οπλές	σου	πατούν	στο	χώμα
μα	το	μυαλό	σου	αλλού	βαίνει
Σελαφόρατε,	ανησυχώ
ποιο	είναι	το	πρόβλημα,	τι	συμβαίνει;»
Κοίταξες	πάλι	τη	θάλασσα	κι	αναστέναξες.	
«Ευχή	και	κατάρα	μου	‘δωσαν	
σαν	τ’	αστέρι	αυτό	στα	μαλλιά	μου	μπέρδεψαν
τα	βράδια	να	ονειρεύομαι	
κι	άλλες	ζωές	να	γεύομαι
νύχτες	ατελείωτες	τώρα	κοιμάμαι
με	αγκάθια	σφηνωμένα	στην	καρδιά
Ήλιε	...	φοβάμαι!
Φοβάμαι	πως	μια	μέρα	μόνος	θα	μείνω
δίχως	φίλους,	δίχως	χρώματα
δίχως	σε	κάποιον	την	αγκαλιά	μου	να	δίνω.	

Γιατί	η	μοίρα	με	καταδίκασε	στη	μοναξιά	του	ονείρου
τη	σέλα	μου	και	το	αστέρι	μου	κάποιοι	το	λένε	δύναμη
μα	εγώ,	Ήλιε,	στ’	ορκίζομαι,	το	λέω	φυλακή.»

«Η	μέρα	ανέτειλε,	Σελαφόρατε,
ξέχνα	της	νύχτας	τα	φαντάσματα
είναι	ώρα	να	τρέξεις
κι	όχι	μαύρα	να	γράφεις	άσματα»	είπα	εγώ	προσπαθώντας	να	σου	φτιάξω	τη	διάθεση.	

«Το	ξέρεις,	Ήλιε,	το	Δάσος	της	Κόκκινης	Κλωστής;
Εγώ	τ’	ονειρεύτηκα	ν’	ανθίζει
εγώ	στάχτη	να	γίνεται	ευθύς.	
Κι	ύστερα	φωνές	και	κλάμα	και	χαμό
Τα	όνειρα	με	χρώματα	γέμισαν	πανικό
φόβο	και	λύπη	αντίκριζα	σε	κάθε	ατραπό
στριφογύριζα	νύχτες	και	νύχτες
αποκούμπι	δεν	έβρισκα
μοναχά	τις	φωνές
και	τη	στάχτη	να	θολώνει	κάθε	όνειρο.»

Το	βλέμμα	σου	ήταν	θλιμμένο,	συννεφιασμένο	ξεκουραζόταν	πάνω	στο	κύμα.	
«Κι	ύστερα,	κι	ύστερα
τα	όνειρα	έγιναν	αγωνία
των	τριών	των	φίλων	το	ταξίδι	
αψηφώντας	κάθε	δυσκολία
για	χάρη	μου	να	φτάσουν	στην	άλλη	άκρη	του	ορίζοντα.»

«Τα	γνωρίζω	καλά	αυτά
μιας	κι	από	εδώ	όλα	τα	βλέπω»	αποκρίθηκα.	

«Τον	Κύκνο	τον	ξέρεις,	Ήλιε;
Αυτόν	που	χάζευε	τα	κύματα
και	τραγουδούσε	ποιήματα;
Δεν	τραγουδάει	πια
μοναχά	κάθεται	στα	ρηχά
τα	νιάτα	του	στα	όνειρα	χαραμίζει	
πάνω	στο	κύμα	που	τον	νανουρίζει	



κάτω	από	ένα	κίβδηλο	αστέρι	
φαντάζεται	πως	ζει	σε	άλλα	μέρη
όπου	με	την	Ίριδά	του	
τον	έρωτα	στον	ουρανό	θα	ζωγραφίζει.»

«Δόλιος	και	φτωχός	αυτός
που	μπλέκεται	σε	τέτοια	δίχτυα.»

«	Όχι,	Ήλιε!
Τα	μονοπάτια	της	ζωής
για	δύο	είναι	φτιαγμένα
που	περπατούν	ξεχωριστά
μα	μοιάζουν	σαν	έχουν	γίνει	ένα.	
Ακόμα	και	για	σένα
ο	ουρανός	είναι	μεγάλο	μέρος
για	να	μην	τον	μοιράζεσαι.»

Σώπασα.	Είχες	πάλι	δίκιο.	
«Τον	Αετό,	Ήλιε,	τον	γνωρίζεις;»

«Πως	...
Τα	αγέρωχα	φτερά
σαν	άνοιγαν	δίπλα	στα	μαλλιά	μου
έσκιζαν	τον	αέρα
έπαιζαν	με	τη	σκιά	μου.»
«Δεν	υπάρχουν	πια	αγέρωχα	φτερά
μοναχά	ένα	τσακισμένο·
και	το	άλλο	φτερουγίζει	με	μανία
από	το	θάνατο
τον	σέρνει	στην	ελευθερία.	
Άραγε,	αξίζει	εγώ	να	λέγομαι	ελεύθερος;
Που	κάτω	από	το	βάρος	της	σέλας
το	βάρος	των	ονείρων	
σέρνω	τα	βήματά	μου	μόνος	στο	έρεβος;»

Πήρες	μια	ανάσα	και	πρόσθεσες:	
«Για	το	Λύκο,	Ήλιε,	έχεις	ακούσει;»

και	σαν	κούνησα	αρνητικά	το	κεφάλι	είπες:
«Λογικό
σαν	έκρυβε	το	κεφάλι	τη	μέρα	κάτω
από	τις	φυλλωσιές	τις	σκονισμένες
να	ζητιανεύει	τα	χαμόγελα
να	χαζεύει	τις	χαρές	τις	ξεχασμένες
όπως	ξεχασμένος	και	μόνος	αλιχτούσε	εκείνος	τα	βράδια
Ήλιε,	να	και	πράγματα	που	δεν	ξέρεις
δε	σκέφτεσαι	γιατί	δεν	τα	βλέπεις.	
Όπως	πολλοί	δε	βλέπουμε
τα	κοφτερά	μας	δόντια
το	μουσούδι	όλο	μίσος
τον	εαυτό	μας	ίσως.	
Εκείνος	στεκόταν	μήνες	τώρα	μπροστά	σ’	ένα	καθρέφτη
το	είδωλό	του	να	πολεμάει	
και	εκείνο	να	τον	φωνάζει	δειλό	και	ψεύτη	
κι	όμως	εκείνος	να	το	νικάει	
κι	ίσως	να	είναι	αυτός	ο	τολμηρός
όταν	είδωλό	μου	εγώ	φοβάμαι	να	αντικρίσω
ναι,	εγώ	είμαι	ο	δειλός.»

Τώρα	σώπασες	εσύ.	Με	τρόμαζε	αυτή	η	σιωπή	σου,	ένιωθα	σαν	να	τέλειωνε	ο	κόσμος.	
«Σελαφόρατε,	
σε	πλάσματα	σαν	κι	εμάς
που	από	γεννησιμιού	το	φως	φοράμε
οι	μαύρες	σκέψεις	δεν	ταιριάζουν.»
«Το	φως	μου,	ψεύτικο
εφήμερο	μιας	νύχτας
καλύτερα	να	έχτιζα	στην	άμμο	κάστρα
παρά	τη	νύχτα	να	‘ψαχνα	το	δρόμο	μου,	
τα	άστρα.»

«Ίσως	αυτός	ο	ουρανός	να	είναι	άδειος.»
«Το	ταίρι	σου	ποτέ	δεν	σκέφτηκες	να	ψάξεις;»
«Ίσως	κι	αυτή	η	σέλα	να	σε	βαραίνει	...»
«Τις	οπλές	κάνει	βαριές	και	το	δέρμα	μου	γδέρνει.»
«Ίσως	να	μην	ξέρεις	πολλά	ακόμα	...»



«Το	αίμα	μου	κυλάει,	τη	θάλασσα	κοκκινίζει	...»
«Ίσως	κι	εσύ	να	δάκρυζες	τα	βράδια	...»
«Εφιάλτες,	γεράκια	που	την	ψυχή	κατασπαράζουν	...»
«Και	τι	μένει	...;»
«Τι	μένει;»
«Τι	μένει	τώρα		να	κάνεις;»
«Να	περιμένω	τη	λήθη,	το	αλάτι	που	ψήνει	τις	πληγές	μένει;»
«Όχι,	μόνο	να	ονειρευτείς	μένει	...»

Με	κοίταζες	όλο	απορία.	
«Να	ονειρευτώ;»	είπες.	

«Αυτός	ο	κόσμος	σ’	εσένα	ανήκει
λουλούδι	ονειρεύεσαι,	λουλούδι	ανθίζει
το	κύμα	σου,	τρικυμία
η	σπίθα	σου,	φωτιά
το	δάκρυ	σου,	βροχή	
ζωντανός	γίνεται	ο	κόσμος
κάθε	βράδυ	που	κλείνεις	τα	μάτια
κι	αληθινός	πραγματικά
όταν	ξυπνάς	το	πρωί.»

Ξεκαρφίτσωσες	τότε	το	αστέρι	από	τα	μαλλιά	σου.	
«Ήλιε,	τα	λόγια	σου	σωστά
μα	πιο	σωστή	η	καρδιά	σου	
σβήσε	τη	μέρα
κι	εγώ	θα	ονειρευτώ	για	χάρη	σου
για	χάρη	του	Κύκνου
του	Αετού	
του	Λύκου	
του	Δάσους
μα	σου	δηλώνω	τελευταία	φορά	που	ονειρεύομαι.»

«Τελευταία	φορά;	Μα	...»
«Τελευταία	φορά	που	ονειρεύομαι	μόνος!»
Δεν	είχα	τι	άλλο	να	σου	πω,	τα	είπες	όλα.	Ήρεμα	μάζεψα	τις	αχτίδες	μου	από	τη	γη,	το	
χορτάρι,	της	θάλασσας	τα	κύματα.	Τελευταία	εικόνα	πριν	συρθώ	κάτω	από	το	πάπλωμά	

μου,	ήταν	εσύ	να	ατενίζεις	το	μαύρο	κύμα.	
Κουκουλώθηκα	με	το	υδάτινο	ύφασμα.	Η	
αλήθεια	ήταν	πως	φοβόμουν	το	σκοτάδι,	
πως	το	φοβόμουν	πιο	πολύ	από	όλα.	
Έκλεισα	τα	μάτια	και	σκέφτηκα	τα	λόγια	
σου.	

«Τελευταία	φορά	που	ονειρεύομαι	μόνος.»
Το	δάσος	μύριζε	χώμα,	νωπό,	φρέσκο.	Και	
γύρη,	ίσως	και	χαμομήλι	ή	μέντα.	Ήταν	η	
ώρα	του	ηλιοβασιλέματος	και	τα	φύλλα	
κοκκίνιζαν	κάτω	από	τα	χρώματα	του	Ήλιου.	
Ο	Λύκος	περπατούσε	προς	το	μεγάλο	
πλάτωμα.	Το	τρίχωμά	του	απαλό	και	
στιλπνό,	χρύσιζε	κι	αυτό	κάτω	από	τις	
τελευταίες	αχτίδες	της	μέρας.	Τα	γαλάζια	
μάτια	έκρυβαν	ένα	χαμόγελο,	το	χαμόγελο	
της	ευτυχίας.	
Άκουσε	την	κραυγή	πάνω	από	το	κεφάλι	
του.	Ο	Αετός	πετούσε	τώρα	χαμηλά	και	
στάθηκε	στη	ράχη	του.	
«Θα	προχωρήσεις	πιο	γρήγορα;»	αστειεύτηκε	
ο	Αετός.	«Θα	αργήσουμε!»

«Ο	Κύκνος	πού	είναι;	«	ρώτησε	ο	Λύκος.	
«Στην	ακτή,	μαζί	με	την	καλή	του.	Όπου	να	‘ναι	θα	έρθει...»
Το	δάσος	σκοτείνιασε	σιγά	σιγά.	Είχαν	φτάσει	σχεδόν.	Το	πλάτωμα	στη	μέση	του	δάσους	
φάνηκε.	Το	χορτάρι	νωπό	θύμιζε	με	την	απογευματινή	του	μυρωδιά	την	άνοιξη.	Γύρω	από	
τις	χάρτινες	τραμπάλες,	με	τους	κισσούς,	είχαν	μαζευτεί	όλα	τα	ζώα	του	δάσους,	έπαιζαν,	
χόρευαν	σε	κύκλους,	τραγουδούσαν	...	Τους	πλησίασε	ο	Κύκνος,	χαμογελαστός,	λαμπερός	
όπως	πάντα	...
«Άντε,	πού	ήσασταν	τόση	ώρα;!»	τους	είπε.	
Το	σκοτάδι	απλωνόταν	όλο	πιο	πολύ	στο	δάσος.	Ακούστηκαν	οπλές	να	καλπάζουν	και	σε	
λίγο	φάνηκε	ο	Σελαφόρατος.	
«Δεν	άργησα;»	ρώτησε	τους	άλλους	τρεις.	
Μόλις	που	είχε	βραδιάσει.	Το	μαύρο	του	ουρανού	γέμισε	τώρα	ατέλειωτα	λαμπερά	σημεία.	
Αμέτρητα.	Τα	ζώα	κοίταζαν	εκστασιασμένα	τον	ουρανό.	Και	τότε	άρχισε	η	βροχή	...
Βροχή	από	πευκοβελόνες.	Χόρευαν	σιγά	σιγά	στον	αέρα	και	προσγειώνονταν	στο	χορτάρι.	



Ασημένιες,	
απαλές	
χάιδευαν	τα	
κεφάλια	των	
ζώων.	
Ο	Σελαφόρατος	
προχώρησε	
στη	μέση	του	
πλατώματος	και	
ξεκαρφίτσωσε	
το	αστέρι	από	
τα	μαλλιά	
του.	Η	ράχη	
του	ασημένια,	
δυνατή,	
απαλλαγμένη	
από	τη	σέλα.	
Τεντώθηκε	και	
καρφίτσωσε	
τ’	αστέρι	του	
στον	ουρανό.	
Το	αστέρι	
μεγάλωσε,	
έμοιαζε	τώρα	με	
δίσκο	ασημί.	
«Αυτή	είναι	
η	Σελήνη»	
εξήγησε	στα	
άλλα	ζώα.	
«Γυναίκα	του	
Ήλιου,	μητέρα	
των	ονείρων.»
Τα	ζώα	
ξέσπασαν	σε	
χειροκροτήματα.	
Μετά	τα	δέντρα	
έπιασαν	το	

τραγούδι	και	εκείνα	έκαναν	ένα	μεγάλο	κύκλο.	Χόρευαν	ώσπου	να	κουραστούν	οι	πατούσες	
τους.	Εκείνο	το	βράδυ	όλοι	έκαναν	ύπνο	βαθύ	γεμάτο	όνειρα.	
Αν	καμιά	φορά	είσαι	προσεχτικός,	μπορείς	να	ακούσεις	τα	τραγούδια	από	το	Δάσος	της	
Κόκκινης	Κλωστής.	Ίσως	δεις	και	τον	Αετό	να	πετάει	κοντά	στον	ήλιο.	
Τον	Κύκνο,	να	τραγουδά	ποιήματα	στην	καλή	του	κάθε	φορά	μετά	τη	βροχή.	
Το	Λύκο	να	αλιχτάει	τα	βράδια	κοιτάζοντας	το	πέλαγος	από	ένα	ύψωμα,	να	καληνυχτίζει	τη	
Σελήνη	και	να	κουρνιάζει	στην	αγέλη	του.	
Ίσως	δεις	το	Σελαφόρατο	να	τρέχει	πάνω	στην	ακτογραμμή	πετώντας	πίσω	του	την	άμμο,	
πιτσιλώντας	με	το	νερό	τα	κύματα.	
Ίσως δεις πως ονειρεύτηκαν αυτοί καλά
μα εμείς καλύτερα ...!



7.2.10
Ιωαννίδου	Σεμέλη

π ο ι η μ α

Κρύβει τη μοίρα μέσα του

και κάτι από το ασπάζομαι

Διαιρώ και διαιρούμαι

χίλια κομμάτια, βότσαλα που ένα ένα

πέφτουν από την πλώρη

με θόρυβο και φούσκες στη θάλασσα

Χάραξε εσύ την πορεία

Κι άσε τη μέρα να ορκίζεται 

τη νύχτα να ξεσαλώνει

Το δειλινό νυχτικιά πορτοκαλιά να φορεί

Τράτα στη στράτα

Γύρνα του χρόνου τα γρανάζια

Μια πίσω να θυμάσαι 

Μια μπρος σε όραμα να βλέπεις

Χαράξου και σβήσου πάλι από την πορεία

Σαν να πέρασες και να μην ακούμπησες

Αποκούμπησες, γυρνώντας

Άσε τη μέρα να ορκίζεται

Άσε το βράδυ να βαυκαλίζεται
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