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Αγαπητοί αναγνώστες,

Οι Λογοτεχνικές Ανησυχίες που κρατάτε στα χέρια σας απο-
τελούν ένα αποτύπωμα της συγγραφικής δραστηριότητας 
των μαθητών που συμμετείχαν στους ομίλους της Δημιουρ-
γικής Γραφής, τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο. Πρό-
κειται για μια συλλογή με τα καλύτερα και αντιπροσωπευ-
τικότερα έργα των εκκολαπτόμενων συγγραφέων, η οποία 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, προσαρμοσμένων στην 
ηλικία και στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας. Περισσό-
τερο καθοδηγούμενα τα βήματα των νεαρών μαθητών του 
Γυμνασίου και λιγότερο αυτά των ωριμότερων του Λυ- 
κείου καταδεικνύουν τις δυνατότητες της εμπνευσμένης  
δημιουργίας, και όχι μόνον στο πλαίσιο των καθιερωμένων 
συναντήσεών μας. Πεζογραφήματα και ποιητικές δημιουρ-
γίες, εκφραστικοί πειραματισμοί και θεματικοί προβλημα-
τισμοί γεμάτοι τόλμη και αφοπλιστική ειλικρίνεια γεμίζουν 
τις σελίδες αυτές. Προηγείται ειδικό αφιέρωμα στη μαθή-
τρια που διακρίθηκε στον διαγωνισμό ποίησης, που διορ-
γάνωσε το ηλεκτρονικό πολιτιστικό μας περιοδικό Τεχνό-
τροπον.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλεται στις συναδέλφους 
κα Βασιλική Καλκάνη, κα Βεατρίκη Μακρή και κα Ρόζα 
Τρέσσου για τις δημιουργικές παρεμβάσεις τους κατά την 
έκδοση αυτού του βιβλίου.
Εμείς απολαύσαμε τις συναντήσεις της Τρίτης και της Πα-
ρασκευής έναν ολόκληρο χρόνο. Εσείς ελπίζω να απολαύ-
σετε τα δημιουργήματα των λογοτεχνικά ευαίσθητων παι-
διών μας!

Καλή ανάγνωση!
Μαρία Αρβανιτάκη
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Βραβείο
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A΄ Βραβείο Ποίησης στον διαγωνισμό του 

Άρρωστος

Την συνήθεια να σπάσει προσπαθεί. 

Όμως το χάος δεν κρύβεται με ένα τσιγάρο και λίγους στίχους. Η αλήθεια δεν καυτη- 
ριάζεται με ένα χαμόγελο και δυο λέξεις.

Σπασμένοι πίνακες, ραγισμένα ποτήρια. Μπουνιά στο κενό, γροθιές σε ό,τι έμπνευση του έδινε.

Κατακόκκινα τα μάτια του. Ζαλισμένα από το αλκοόλ.

Φρικαρισμένο μυαλό βουτηγμένο στις αναμνήσεις.

Τα πνευμόνια δεινοπαθούν στον γλυκό καπνό των τσιγάρων του. 

Μα δεν είναι εθισμένος ούτε στο ποτό, ούτε στο τσιγάρο. Εκείνη. Εκείνη είναι το μελω-
δικό ναρκωτικό του.

Την έχει ανάγκη. 

Αν την είχε κοντά του, ίσως την έβριζε, ίσως την φιλούσε.

Το τύμπανο των αυτιών του ταλαντώνεται από τον ήχο της ανάσας της. 

Το μαύρο νέφος του καίγεται στην όψη της.

Ευνοείται από το κρίμα, το δεμένο στον λαιμό του και βρίσκεται μόνος του σε ένα παγκά-
κι, κρατώντας την φωτογραφία της.

Αρρωσταίνει. Αρρωσταίνει για εκείνη όσο περνάνε οι νύχτες. 

Αρρωσταίνει όταν ακούει το «σε αγαπώ» της.

Αρρωσταίνει όταν άλλον φιλά και αγγίζει.

Και ύστερα χάνεται στα στενά, κοιτάζει τα παιδάκια που πάνω σε οροφές κοντοστέκο-
νται και κοιτούν κάτω. Φοβούνται να πηδήξουν.

Να πετάξουν απέναντι θέλουν.

Κολλάνε στην ζάλη και ύστερα να περπατήσουν στον αέρα θέλουν. 
Μα τα ασανσέρ πνεύματα δεν ανυψώνουν.

Είναι πλέον βουτηγμένος στο χάος, το βλέμμα του βυθισμένο στο κενό. 

Αρρωσταίνει ακόμα περισσότερο. 

Άρρωστο παιδί. 

Άρρωστο στυλάκι στο νέφος του αέρα.

Άρρωστος.
Νέλλα Δουκάκη





Δημιουργική Γραφή
Γυμνασίου





Ένα ζευγάρι γυαλιά
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Μακάρι κάποτε να μπορέσεις

 Κοιτάζεσαι στον καθρέφτη. Τι βλέπεις; Μια κοπέλα. Εντάξει δεν είναι και κακάσχη-
μη, δεν τρελαίνεσαι όμως. Νιώθεις πως αν βάλεις λίγη μάσκαρα, θα φαίνεσαι μάλλον κα-
λύτερα, αλλά και πάλι τι μπορεί να κάνει ένα μαύρο υγρό στο πρόσωπό σου; Έχεις μανία 
με τους μαύρους κύκλους. Νομίζεις ότι σε κάνουν να δείχνεις πιο κουρασμένη και στην 
τελική άσχημη. Παλεύεις κάθε βράδυ να τελειώσεις τις δουλειές σου και να κοιμηθείς 
νωρίς. Αλλά μάταια προσπαθείς. Σου κάνουν κάποιοι κοπλιμέντα, σε κάνουν να νιώσεις 
για λίγο χαρούμενη και μετά τίποτα, σαν να μην έχουν ειπωθεί ποτέ. Πάλι στα ίδια γυρ-
νάς. Αναρωτιέσαι, όμως, μήπως τελικά είσαι όμορφη και δεν το εκτιμάς. Μα πόσο ανα-
σφαλής! Ώρες ώρες πιστεύεις πως θα ήταν καλύτερα να σου άρεσε ο εαυτός σου, να μην 
ήσουν ανασφαλής, να μην χρειαζόσουν κοπλιμέντα για να νιώσεις καλύτερα, κοπλιμέντα 
που έπεφταν στο κενό. Τι βρίσκουν οι άλλοι σε σένα; Κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες 
εντάξει, καλή είσαι, υπάρχουν και καλύτερες, το πρόσωπό σου απλά κοιτάζοντάς το δεν 
σου αρέσει, δεν είναι αυτό που περίμενες. Και όμως γιατί θες να είσαι καλύτερη; Έχει ση-
μασία αν κάποια είναι καλύτερη από εσένα; Τι παθαίνεις; Το αναγνωρίζεις, αλλά και πά-
λι νιώθεις ακόμα πιο άσχημα για τον εαυτό σου. Σου λένε να αγαπάς τον εαυτό σου. Αλ-
λά πώς το κάνεις αυτό, αν αυτό που βλέπεις απλά δεν είναι του γούστου σου; Το αποδέ-
χεσαι ότι δεν σου αρέσεις. Και όμως δεν έχεις καταλάβει. Μακάρι κάποτε να μπορέσεις. 

Κορίνα Παπαπολύζου
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Μια τυχαία συνάντηση

 Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα όμορφο αγόρι. Όλα τα κορίτσια τον ήθελαν, αλ-
λά εκείνου δεν του άρεσε καμία. Κάποια μέρα κάνοντας βόλτα είδε ένα κορίτσι να κάθε-
ται, φορώντας γυαλιά ηλίου και κάτι ακουστικά. Τότε πήγε κοντά της και κάθισε. Δίστα-
σε, αλλά της μίλησε. 

«Είσαι πολύ όμορφη και φοράς πολύ όμορφα γυαλιά!»
Αυτή του αποκρίθηκε με ένα άδειο ευχαριστώ. Αυτός με πείσμα της ζήτησε, αν μπο-

ρεί να βγάλει τα γυαλιά της, για να δει το πρόσωπό της. 
«Όχι, αν με δεις, δεν θα σου αρέσω. Είμαι πολύ άσχημη!»
Το αγόρι τότε της τράβηξε τα γυαλιά. Όμως ένιωσε άσχημα, καθώς κατάλαβε ότι εί-

ναι διαφορετική από όλους τους άλλους. 
«Είδες πόσο χάλια είμαι;»
Αυτός της έπιασε το χέρι και της το έσφιξε. 
«Δεν με νοιάζει που είσαι τυφλή» και της χάιδεψε το χέρι. 

Αναστασία Δίκου
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Τετάρτη, 29/05/2013

 Καφέ, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Όλα τα έβλεπα. 
Μακριά, κοντά, πάνω, κάτω. Παντού έβλεπα. 
Το πρόβλημα;
Αντί για καφέ μαλλιά, έβλεπα πράσινα. 
Αντί για ξανθά μαλλιά, έβλεπα μπλε. 
Αντί για άσπρο δέρμα, έβλεπα κίτρινο. 
Αντί για καφέ δέρμα, έβλεπα πορτοκαλί. 
Πήγαινα για ψώνια να πάρω κόκκινα μήλα και στο σπίτι γυρνούσα με πράσινα. 
Πήγαινα σε συνέντευξη για δουλειά, και δεν με έπαιρναν, γιατί φορούσα πορτοκαλί 

πουκάμισο και πράσινο παντελόνι. 
Δεν μπορούσα να γίνω μανάβης. 
Δεν μπορούσα να γίνω σχεδιαστής ρούχων. 
Δεν μπορούσα να γίνω ζωγράφος. 
Αυτό είναι το πρόβλημα, όταν έχεις αχρωματοψία. 
Ή τουλάχιστον αυτό ήταν το πρόβλημα μέχρι τις 29/05/2013, τη μέρα που άλλαξε 

η ζωή μου. Ήταν Τετάρτη, 5:00 το απόγευμα. Σκούπιζα ένα τραπέζι στο εστιατόριο που 
δούλευα, όταν άκουσα κάτι στο ραδιόφωνο για αχρωματοψία. Σταμάτησα το σκούπισμα 
και πήγα πιο κοντά να ακούσω. Ήταν μια διαφήμιση. Μια διαφήμιση για γυαλιά που σου 
γιατρεύουν την αχρωματοψία! 

Ευγενία Αραβώση 
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Είμαι εγώ και είμαι εδώ

 Τα γυαλιά μου έσπασαν. Έσπασε ο κόσμος μου. Έσπασε το ψέμα μου. Έσπασε η 
κάλυψή μου. 

Θα ξεκινήσω απ’ την αρχή. Θα ψάξω την αλήθεια. Δεν θα ξαναπάρω άλλα γυαλιά, 
γιατί κατάλαβα πως με το να κρύβεις και να προσπαθείς να μην βλέπεις την πραγματι-
κότητα, είσαι χαμένος από χέρι. Χαραμίζεις τη ζωή σου. Γίνεσαι βόμβα του εαυτού σου. 
Αυτοκαταστρέφεσαι. 

Γυαλιά αγοράζουν οι άνθρωποι που γίνονται διάσημοι ξαφνικά. Αυτοί που πλουτίζουν 
ξαφνικά ή αυτοί που είναι πλούσιοι όλη τους τη ζωή. Οι μίζεροι, οι εγωιστές. Αυτοί που 
θέλουν να ηρεμήσουν, να μείνουν με τον εαυτό τους. Οι καταθλιπτικοί. Γι’ αυτό κι εγώ το 
αποφάσισα, τέρμα το κρυφτό, τέρμα οι κλειστές κουρτίνες, τέρμα τα γυαλιά που με κρύ-
βουν, με κρίνουν, με βασανίζουν. 

Θα κάνω μια καινούρια αρχή. Θα σταματήσω να κρύβομαι από την πραγματικότητα. 
Θα είμαι εγώ και θα είμαι εδώ. 

–  Μαμά, μαμά η Λουκία έβαλε γυαλιά, να βάλω κι εγώ, σε παρακαλώ;
Η μικρή Φαίη άρχισε να γκρινιάζει και να φωνάζει. 
– Μαμά, εσύ δεν μου έλεγες πως τα μάτια μου είναι μικρά σαν αμύγδαλα;
– Ναι, στο είπα, το ξέρω, αλλά στο είπα για καλό. Είναι γλυκούλια και μικρά. 
– Όχι, όχι, όχι. Θα βάλω, θα βάλω, θα βάλω! Όλοι μου λένε πως έχω μικρά μάτια και 

με τα γυαλιά θα φαίνονται πιο μεγάλα. 
– Ναι, αλλά δεν θα είσαι ο εαυτός σου. Θα είσαι κάποια άλλη. 
– Δεν με νοιάζει. Θα είμαι μια ωραία άλλη. Ό,τι κι αν λες εσύ. 
– Καλά. Όμως να το ξέρεις. Πριν από κάποια χρόνια ο οφθαλμίατρος μού είπε πως 

έπρεπε να βάλεις γυαλιά κι εγώ αρνήθηκα. 
– Τι, δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ … Πάω για ύπνο. 
Εκεί που κοιμότανε η μικρή Φαίη είδε στα όνειρά της τη νεράιδα των ματιών να της 

τραγουδάει ένα τραγούδι μελαγχολικό. Έλεγε για ένα κοριτσάκι που ήθελε να αλλάξει τα 
μάτια της και κατέληξε να είναι η πιο μελαγχολική γυναίκα στον κόσμο. 

Η Φαίη ξύπνησε το άλλο πρωί κάπως στενοχωρημένη, πήγε στην κουζίνα, έφαγε το 
πρωινό της και έκατσε και σκέφτηκε … Μετά από λίγη ώρα το αποφάσισε. 

– Μαμά, δεν θα βάλω γυαλιά. 
– Τι, πώς κι έτσι;
Η Φαίη γύρισε το κεφάλι προς τον κήπο και είδε τη μικρή νεράιδα να της κλείνει το μάτι. 

Αθηνά Παπαδοπούλου
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Με ή χωρίς γυαλιά

 Ο κόσμος αλλάζει. Ο κόσμος καταστρέφεται. Ο κόσμος ΑΥΤΟκαταστρέφεται. Εγώ 
έχω μυωπία από την τρίτη Δημοτικού. Έχω μάθει να κρύβω τον πόνο μου πίσω από ένα 
ζευγάρι γυαλιά. Έχω μάθει να τα χειρίζομαι. Έχω μάθει να τα βάζω, όταν βλέπω θετική 
ενέργεια, όταν βλέπω ανθρώπους που αγαπούν τη ζωή, ανθρώπους που αγαπούν τον 
εαυτό τους και τους άλλους γύρω τους. Αλλά πάντα υπάρχει και αυτό το «κακό σπυρί». 
Οι άνθρωποι που κατακρίνουν τους άλλους, οι άνθρωποι που μισούν τους πάντες. Τότε 
βγάζω τα γυαλιά μου. Τα βγάζω για να μην βλέπω. Να μην βλέπω τη γελοιότητά τους, 
να μη μολύνομαι από την κακία τους, το μίσος και τη ζήλια που τους περικλείει. Αυτοί οι 
άνθρωποι είναι καταστροφικοί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ΑΥΤΟκαταστροφικοί. Και μαζί 
τους καταστρέφεται και ο κόσμος. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που νοιάζονται μόνο για τον 
εαυτό τους, που συνήθως προτιμούν τα χρήματα από τη φιλία και την ελευθερία. Σκο-
πός τους είναι να αποκτήσουν πλούτο αναδεικνύοντάς τον, κάνοντάς σε να ζηλέψεις. Ζή-
λεψες; Έπεσες στην παγίδα τους. Τώρα είσαι ένας από αυτούς, με μόνη διαφορά ότι θέ-
λεις να τους μοιάσεις. Γίνεσαι αχάριστος, διώχνεις τους αγαπημένους σου από κοντά σου. 
Φτάνεις στην κορυφή. Χαίρεσαι μια ζωή γεμάτη υλικά αγαθά και ψεύτικους φίλους. Αυ-
τό που ήθελες, έτσι δεν είναι;

Θεοδώρα Θεοδοσοπούλου
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Ευχές

 Τα γυαλιά που της έδωσε, τα πέταξε. Τα κοιτούσε στον πάτο του κάδου, με τους 
μεγάλους τους φακούς να την κοιτάζουν, να της θυμίζουν τα χρόνια, πόσα χρόνια. Χρό-
νια που τα έζησε, και τα έζησε τόσο έντονα, τόσο που της είχαν αφήσει σημάδια στο σώ-
μα, στο πρόσωπο ρυτίδες. Πολλές. Μα και στα χέρια, κηλίδες, σαν να ‘ταν σταγόνες νε-
ρού θαλασσινού που πότισαν το δέρμα. Και αυτά τα μάτια, αχ αυτά τα μάτια! Τόσο ζω-
ηρά, τόσο χρώμα σε μια έκταση δήθεν μικρή, μα σαν κοιτάξεις, θαρρείς η μεγαλύτερη 
άβυσσος. Και γύρω ρυτίδες, σαν σμίγουν τα μάτια, ίσως συνηθισμένα από όταν κλείνεις 
τα μάτια σφιχτά για ένα φιλί, ή ίσως όταν πλησιάζεις μεταξύ τους τα βλέφαρα για να 
χορτάσεις το ηλιοβασίλεμα, έκρηξη χρωμάτων σε μουντό τοπίο. Και ύστερα, κουράζεσαι. 
Αρκετά. Εντάξει, ίσως πολύ. Και σταματάς να ξυπνάς το πρωί με το τιτίβισμα των που-
λιών, σταματάς να θυμάσαι να βγάλεις το φαγητό απ’ τον φούρνο, βλέπεις, το κουδου-
νάκι είναι ξαφνικά πολύ σιγανό. Το σώμα σου, σαν να σε αφήνει να φύγεις μόνος σου 
μπροστά, δίχως πόδια, δίχως χέρια, εσύ με το μυαλό σου και μια καρδιά αγκαλιά, μπρο-
στά, πρώτη γραμμή χωρίς ασπίδα. 

Να μην ξεχάσω! Ο οίκτος. Αυτός ο φριχτός, θλιβερός οίκτος που ξεχειλίζει από τα 
σώματα των άλλων, μικρών-μεγάλων και χαϊδεύει παρακλητικά τα κορμιά των μεγα-
λύτερων, τους ικετεύει να τον αφήσουν να περάσει. Όντως, αστείο το πόσο εύκολα τα 
καταφέρνει. Το στόμα, για να λέμε και την αλήθεια, ψελλίζει ένα αδύναμο «όχι». Αφή-
νουν, ωστόσο, ανοιχτές διάφορες πτυχές του σώματος, τρανότερη όλων: τα αυτιά. 
Πραγματικά, παράξενο πως έχουν μείνει ανοικτά μόνο για τον οίκτο. Σαν να τον περι-
μένουν, βλέπεις; Αστείο. 

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τα μάτια, χαλαρώνουν. Βαριούνται. Ξεκουράζονται. 
Μετά από χρόνια και αλήθεια είναι πολλά τα χρόνια, γέρνουν σε έναν λήθαργο αιώνιο, 
πολύ δουλειά, όντως. Και όλα αυτά που έζησες, αρχίζουν να ξεθωριάζουν, απλά και μό-
νο επειδή δεν μπορείς πια να τα δεις. Ξεχνάς τα χρώματα, και μετά τα χρώματα ακολου-
θούν οι μυρωδιές, οι ήχοι, τα αγγίγματα. 

«Γιατί με κοιτάζετε έτσι;» έφτυσε τα λόγια της. Τα γυαλιά κοιτούσαν ευγενικά. 
«Δεν σας θέλω. Δεν σας έχω ανάγκη».
Μα τα είχε. Προχθές ήταν η τρίτη φορά που τη βρήκαν αναίσθητη. Χτυπούσε στο ίδιο 

σκαλί, κάθε φορά. Φοβήθηκαν όλοι. Είχε λαχανιάσει. 
«Σας μισώ. Και εσάς και – και αυτό το πράγμα». Ξερίζωσε το ακουστικό απ’ το αυτί 

της και το πέταξε και αυτό δίπλα στα γυαλιά. «Και το ηλίθιο το πι, και όλα!»
Έκλαιγε. 
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«Καλύτερα να πεθάνω μόνη μου, νεκρή με τον τρόπο που μου αρμόζει, όχι με πλαστι-
κά στο σώμα μου, ούτε με αυτά τα χάπια που σιχαίνομαι, ούτε με τίποτα».

Ήταν ξένη. Ξένη μέσα της. 
«Καλύτερα νεκρή. Χίλιες φορές καλύτερα!»
Γλίστρησε τη στιγμή που άπλωσε το πόδι της να πιάσει τα χαρτομάντιλα. Βρήκε στα 

παγωμένα πλακάκια. Πρόσεχε τι εύχεσαι! 

Ακριβή Λιόση
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Βαμμένοι στα γκρι

 Ήταν όλα γκρι πια. Είχα αλλάξει. Είχα μεγαλώσει. Ήμουν αλλού. Μόνη. Πού είμαι; 
Ποια είμαι; Είχαν βαφτεί όλα. Σκοτεινά. Μα δεν φοβόμουν. Περίεργο ε; Ακόμα κι έτσι, 
όμως, σε ξεχώριζα. Ήσουν εκεί. Ήσουν το φως μου. Ήσουν τα πάντα μου. Τους έβλε-
πα. Τους έβλεπα μίζερους, χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς πόνο, χωρίς τίποτα. Απλά βαμμέ-
νοι στα γκρι να προσποιούνται τι; Για πες μου! Ούτε εσύ ξέρεις ε; Πες μου. Δεν μπορείς 
να απαντήσεις. Γιατί; Γιατί είσαι ένας από αυτούς τους βαμμένους και ταλαίπωρους που 
δεν νοιάζονται, δεν καταλαβαίνουν, δεν νιώθουν. Γιατί το μόνο που κάνουν καλά είναι να 
προσποιούνται την αγάπη τους, μόνο και μόνο για να το λένε …

Λούση Μόσχου





Αγαπημένος ήρωας 
παραμυθιού
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Εναλλακτικές αλήθειες

 Ήξερε ότι είχαν τελειώσει όλα. Ήξερε ότι δεν είχε χρόνο. Ανέβαινε αργά τα σκαλιά, 
ακουμπούσε με το χέρι της τον πέτρινο τοίχο, θα ‘θελε να βλέπει αυτόν τον τοίχο για πολύ 
καιρό ακόμα, μα ήξερε πως ήταν η τελευταία φορά, και συνέχισε να ακουμπάει τον τοί-
χο με το χέρι της. Η πληγή στο δάχτυλό της ήταν ακόμη ανοιχτή, και η ζαλάδα τη δυσκό-
λευε να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά. Η πόρτα του δωματίου της έτριξε και εκείνη μπαίνο-
ντας χάιδεψε στα δεξιά της τη φωτογραφία των γονιών της. Δεν θα ήταν περήφανοι για 
‘κείνη. Το χέρι της ψηλάφισε τα κοσμήματά της, κληρονομιά ανεκτίμητη σε χρόνια που η 
εμφάνιση μιας γυναίκας κρίνει το ποια είναι. Έφερε το χρυσό της περιδέραιο στο ύψος 
του λαιμού της. Το κοίταξε. Είχε περάσει τόσο χρόνο μπροστά στον καθρέφτη στολίζο-
ντας τον εαυτό της, που είχε ξεχάσει πως ο χρόνος δεν μας περιμένει. Τη μια στιγμή εί-
μαστε, την άλλη δεν είμαστε. Και τώρα δεν είχε χρόνο. Άφησε το περιδέραιο και κοίτα-
ξε έξω από το παράθυρο. Λιβάδια και σπιτάκια και ζώα και λουλούδια – και άνθρωποι. 
Ήταν δεκαοχτώ. Δεν είχε γνωρίσει πολλούς ανθρώπους, συνέχεια κλεισμένη στον πύρ-
γο της, το απαγορευμένο δωμάτιο, που πλέον δεν ήταν και τόσο απαγορευμένο, η πλη-
γή στο δάκτυλό της, η απομόνωση, η ζάλη, τα παραπατήματα, τα βλέμματα του προσω-
πικού, «πότε θα ’ρθει ο πρίγκιπας;». Πήρε το βλέμμα από το βασίλειο. 

Δεν υπήρχε πρίγκιπας. Ήταν η μόνη λύση βέβαια. Θα τη σώσει ο πρίγκιπας πάνω στο 
λευκό άλογο, θα βγει μέσα από το δάσος και η στολή του θα λάμπει, το χαμόγελό του θα 
είναι ερωτεύσιμο από όλες τις γυναίκες, το φιλί του θα ξυπνήσει την Ωραία Κοιμωμένη, 
θα ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. 

Όχι. Δεν υπάρχει πρίγκιπας. Δεν υπάρχει λύση. Δεν έπρεπε να μπει στο δωμάτιο, δεν 
έπρεπε, δεν έπρεπε να αγγίξει το αδράχτι, έπρεπε να είχε ακούσει τους άλλους. Μα πό-
τε το έκανε;

Έβγαλε το φόρεμά της, ροζ και λευκό, αγνά χρώματα, ξεφτισμένα στην πάροδο του 
χρόνου, όπως και η αγνότητά της. Γλίστρησε μέσα σε ένα μαύρο νυχτικό. Ήταν μια όμορ-
φη μέρα. Δεν τυλίχτηκε με την κουβέρτα. Ξάπλωσε στο κρεβάτι της, ανίκανη να παλέψει 
πλέον στη ζάλη, το κεφάλι της ακούμπησε το μαξιλάρι και ένιωσε το σώμα της να τυ-
λίγεται στις κλωστές του ύπνου και άφησε επιτέλους τον εαυτό της να παραδοθεί στην 
αγκαλιά του Μορφέα. Ίσως έτσι να ήταν καλύτερα. 

Ορίστε! Μια πριγκίπισσα χωρίς πρίγκιπα. Μια πριγκίπισσα χωρίς σωτήρα. 
Όταν έφτασε ο πρίγκιπας, εκείνη είχε γείρει στο πλάι και τα μαλλιά της κάλυπταν το 

πρόσωπό της, είχε τραβήξει πάνω από το σώμα της την κουβέρτα. Ήταν σούρουπο. Εκεί-
νος τη γύρισε ανάσκελα και είδε επιτέλους το πρόσωπό της. Ήταν τόσο γαλήνια που ανα-



λογοτεχνικές ανησυχίες 2017 29

ρωτήθηκε αν όντως κοιμόταν, ή αν είχε απλά πεθάνει. Όπως και να ‘χε, έσκυψε και λίγο 
πριν τη φιλήσει, πρόσεξε το χαμόγελό της. Δεν ήταν για ‘κείνον αυτό το χαμόγελο. Ίσως 
να έβλεπε ευχάριστα όνειρα, ίσως έβλεπε τον εαυτό της να χαίρεται τη ζωή. Τραβήχτη-
κε. Την ξανακοίταξε. Δεν ήθελε να σωθεί, δεν ήθελε να την ξυπνήσουν. 

Έφυγε και έκλεισε την πόρτα πίσω του.

Λούση Μόσχου
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«Χιονάτη η παρατηρήτρια»

 Να τη, να τη. Βγαίνει από το καμαρίνι. Τι όμορφη που είναι! Πανέμορφη, φτου, φτου, 
φτου, να μην τη ματιάσω! Είναι ντυμένη στα κίτρινα με μπλε και λίγο κόκκινο. Φοράει ένα 
υπέροχο, μακρύ, πριγκιπικό φόρεμα και κίτρινες, αστραφτερές γόβες. Από τον διάδρομο, 
διακρίνω κάτι, σα να κρατάει ένα μοχίτο στο χέρι της. Για να πάω πιο κοντά. Αχ, ναι, όντως 
ένα μοχίτο καρπούζι κρατάει. Τέλεια! Αχ, έχει σαντιγί και φράουλες από πάνω!!! Ζηλεύω! 
Αλλά έτσι είναι οι celebrities, είναι σαν βασιλιάδες. Να τη πάλι, αφήνει με δύναμη το πο-
τό της στο τραπέζι και με γρήγορο ρυθμό μπαίνει, χωρίς να χτυπήσει την πόρτα, στο γρα-
φείο του σκηνοθέτη. Φωνές ακούγονται μέσα από τον σκοτεινό διάδρομο που έρχονται 
από την πόρτα που λέει «Μην ενοχλείτε». Σαν το σπίτι του τρόμου είναι. Μα, γιατί είναι 
σκοτεινός ο διάδρομος; Πριν ήταν αναμμένα τα φώτα. Γυρνάω λίγο πίσω και ακούω τον 
βοηθό του σκηνοθέτη «Έχουμε διακοπή ρεύματος, έχουμε διακοπή ρεύματος!!!» Οι βοη-
θοί της παραγωγής τρέχουν πανικόβλητοι, λες και δεν έχει γίνει ποτέ ξανά διακοπή ρεύ-
ματος. Τέλος πάντων, τι να πεις; Όμως ένα φως φαινόταν μέσα στο σκοτάδι. Φως από 
το δωμάτιο που ακούγονταν φωνές, το δωμάτιο του σκηνοθέτη. Μα πώς γίνεται αυτό; 
Γιατί φωνάζουν; Γιατί δεν έχει ήδη αρχίσει να γυρίζεται η ταινία;
Χιλιάδες ερωτήσεις περνούσαν από το μυαλό μου, αλλά ποιον να ρωτήσω. Τον βοηθό 
του σκηνοθέτη, τους βοηθούς της παραγωγής που έτρεχαν πανικόβλητοι ή να ρωτήσω 
το παιδάκι του κάμεραμαν που με σνομπάρει; Αχ να τη, η Χιονάτη βγήκε από το δωμάτιο 
του σκηνοθέτη φωνάζοντας, «Σιγά μην παίξω εγώ σε αυτό το έργο, να πάρετε τη Στα-
χτοπούτα να παίξει!» κι έφυγε. 
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ
Πάλι εδώ είμαι, φρέσκια φρέσκια να δω τις εξελίξεις. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέ-
ρα. Οι ηθοποιοί είναι στη θέση τους και τα σκηνικά επίσης, το ρεύμα ήρθε και πάλι και οι 
βοηθοί της παραγωγής δεν τρέχουν πανικόβλητοι. Όμως το παιδάκι του κάμεραμαν συνε-
χίζει να με σνομπάρει. Τέλος πάντων! Τελικά της Χιονάτης της πέρασαν τα νεύρα και έπαι-
ξε στην ταινία. Ήταν φαντασμαγορική και μετά από λίγο καιρό η ταινία πήρε και Oscar!

Άρτεμις Καζάνη
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Η ευτυχία είναι σχετική

 Να τη, εκεί είναι με το καλαθάκι της και το κόκκινο σκουφί της, μιλάει με τους φί-
λους της. Κοκκινοσκουφίτσα τη λένε. Αχ, όμορφη που είναι! Μα τι γίνεται; Κάποιος την 
παίρνει από το δάσος της. Πού την πάει, πού;

«Μα πού είμαι; Πού βρίσκομαι; Ποιος μ’ έφερε εδώ; Τι είναι εδώ; Μοναχικά μου φαί-
νεται. Τι δάσος είναι αυτό όλο γκρίζο τσιμέντο. Αυτό το δάσος μου πετρώνει την ψυχή. 
Προχωράω λίγο, χάνομαι, χάνομαι μέσα στη μοναξιά μου. Μα πού είναι ο λύκος; Θα προ-
τιμούσα να με είχε φάει.» Προχωράω λίγο. Αχ, επιτέλους, και κάποιος που ενδιαφέρθηκε 
για μένα σ’ αυτόν τον περίεργο κόσμο. Με πήρε σπίτι του, μου έβαλε να φάω και ύστε-
ρα με πήρε μαζί του στη δουλειά του, δεν μου είπε πού. 

Μαύρη η νύχτα, μαύρη και η καρδιά μου, δίχως φώτα για να δω, κάτι μου είχε θο-
λώσει τα μάτια. Πήρα άλλο ένα απ’ αυτά τα μαγικά χαπάκια που θα με γυρνούσαν υπο-
τίθεται σπίτι μου και θα μου έδιναν την ευτυχία, έτσι μου είχε πει αυτός. Αλλά καμιά φο-
ρά οι λύκοι του παραμυθιού μπορεί να είναι αυτοί που στην αρχή σου ενέπνεαν εμπιστο-
σύνη, αυτοί που προσπάθησαν να σε πλησιάσουν, όταν εσύ είχες τις μαύρες σου, αυτοί 
που σου υποσχέθηκαν την ευτυχία. 

Αθηνά Παπαδοπούλου 
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Χάνσελ και Γκρέτελ

 Σε αυτό το παραμύθι δεν είναι ένας ο ήρωας αλλά δύο. Άραγε τι θα φορούσε σή-
μερα η Γκρέτελ; Τι θα φορούσε ο Χάνσελ; Αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία. Σκέφτονται σαν 
τα παιδιά σήμερα. Κλεισμένα σε ένα κλουβί που εμείς σήμερα το αποκαλούμε μόδα. Άρα-
γε τότε φορούσαν σκισμένα τζιν ή κοντές μπλούζες; Δεν τους έχω ρωτήσει για να ξέρω. 
Αυτό που ξέρω είναι ότι έχουν μια αδυναμία στα γλυκά. Αυτό πάλι σήμερα δεν υπολο-
γίζεται από πολλούς. Και σαν έφτασε εκείνη η μέρα, η γλύκα που ονειρεύονταν τα βρά-
δια μάλλον τους πρόδωσε. Κοιτάς την αντανάκλασή τους στον καθρέφτη και το μόνο 
που βλέπεις είναι κουρέλια. Σαν τα σκισμένα τζιν σήμερα. Μόνο αυτών των παιδιών εί-
ναι παντελόνια του χρόνου. Σαν του ανθρώπου σιγά σιγά που με τα χρόνια πεθαίνει. Μό-
νο που αυτά τα ρούχα σκίζονται σε δευτερόλεπτα. Χέρι-χέρι άμα τους έβλεπες να προ-
χωρούν στο δάσος, θα φανταστείς ότι είναι δυο μικρά αθώα παιδιά. Αλλά τα φαινόμενα 
απατούν. Σαν όλα τα παιδικά όνειρα κεντρικό ρόλο έχουν τα γλυκά. Ο σκηνοθέτης μάλ-
λον αυτού του ονείρου θα μπορούσε να είναι σοκολάτα, μαλλί της γριάς ή ακόμα και πα-
γωτό. Αλλά πώς να φανταστούν δυο παιδιά ότι μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό κρύβεται 
κάτι διαβολικό; Εκεί στη γωνία. Ή σε κάποιον άλλο εαυτό. Μπορεί όλη αυτή η περιπέτεια 
να ήταν ένα όνειρο. Ποιος ξέρει;

Ελένη Ματθαιάσου 
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Ραπουντζέλ
Μαλλιά κουβάρια

 Είμαι κλεισμένη σε τέσσερις τοίχους. Μα τι μπορεί να υπάρχει εκεί έξω; Λες να εί-
ναι ένας κόσμος με τέρατα που κατασπαράζουν ανθρώπους και … Όχι, δεν θέλω να σκέ-
φτομαι. Ή λες να μην υπάρχει τίποτα, και να υπάρχω μόνο εγώ και η μανούλα; Μα αν δεν 
βγω, πώς θα μάθω; Η μανούλα δεν με αφήνει να βγω από εδώ. Λέει πως αν βγω, κακά, 
άσχημα τέρατα θα με ληστέψουν και ίσως με απαγάγουν. Αν πάρω τα κλειδιά της, χω-
ρίς να το καταλάβει …

Ωραία, πήρα τα κλειδιά της, ανοίγω την πόρτα. Πατάω σε κάτι χνουδωτό και πράσι-
νο. Τι μπορεί να πάθω, λες να μπορώ να το φάω, λες να είναι νόστιμο; Άστο καλύτερα, 
δεν πεινάω. Κοίτα όλα αυτά τα μεγάλα δωμάτια. Δεν μοιάζουν σαν το δικό μου. Φαίνο-
νται πολύ μεγαλύτερα. Μα γιατί κι εγώ δεν μπορώ να ζήσω σε ένα από αυτά; Έχουν και 
παράθυρα μεγάλα, μπορούν να βλέπουν τους ψηλούς θάμνους, αυτό το πράσινο χνου-
δωτό χαλί. Ωχ, ένας άνθρωπος, μα αυτός δεν μοιάζει με τέρας, ούτε έχει μυτερά δόντια 
και κοφτερά νύχια, μοιάζει σαν εμένα! Κάπου αλλού πατάω τώρα. Μα τι γίνεται σε αυτόν 
τον κόσμο, υπάρχουν πράσινα χνουδωτά χαλιά στο έδαφος αλλά και γκρίζα πατώματα; 
Ποιος κάνει το πάτωμα γκρίζο και σκληρό; Πονάει τις πατουσίτσες μου. Θα συνεχίσω να 
περπατάω στο πράσινο χαλί, είναι τόσο χνουδωτό, μαλακό και δροσερό! 

«Μην με φας, σε παρακαλώ!». Έπεσα σε έναν άνθρωπο, αλλά είναι παράξενος, δεν 
με έφαγε και μου ζήτησε και συγγνώμη! Μα εδώ είναι τέλεια! Γιατί άραγε δεν με άφηνε 
η μανούλα να έρθω εδώ τόσον καιρό; Μου έλεγε ψέματα! Μα η μανούλα δεν λέει πο-
τέ ψέματα. Λεμονάδα! Μου είχε φέρει η μανούλα μια φορά να δοκιμάσω και μου άρεσε. 
Μια γυναίκα μου ζήτησε λεφτά, μα τι είναι τα λεφτά, γιατί πρέπει να της δώσω κάτι για 
να μου δώσει λίγη λεμονάδα;

Κορίνα Παπαπολύζου



34 λογοτεχνικές ανησυχίες 2017

Η πεντάμορφη και το τέρας

 Είχα άγχος. Μα καλά τόσο άσχημος είμαι; Το ξέρω, μπορεί να μην είμαι άσχημος για 
τέρας, αλλά είμαι … ΤΕΡΑΣ! Το ‘ξερα ότι δεν έπρεπε να έρθω σε επαφή με ανθρώπους, 
έπρεπε να προσέχω. Έπρεπε να προσέχω να μην ερωτευθώ μια γυναίκα. Δεν έφταιγα 
εγώ όμως, αυτή ήταν πανέμορφη. Όχι μόνο πανέμορφη, ήταν πεντάμορφη. Ήταν σαν τα 
λουλούδια που άνθιζαν στον κήπο, σαν τα πουλιά που κελαηδούσαν. Ήταν απλά ένας πα-
ράδεισος. Μα με εμένα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Εγώ όταν προσπαθούσα να φυτέψω 
λουλούδια στην αυλή μου, δεν φύτρωναν. Προσπαθούσα να κάνω τα πουλιά να κελαη-
δήσουν ταΐζοντάς τα, μα το μόνο που κατάφερνα ήταν να τα διώχνω. Μάλλον με έβλε-
παν και τρόμαζαν, δεν είναι και απίθανο σαν τέρας που είμαι. 

Καθόμουν μόνος μου στην αυλή, περιμένοντας να βρέξει μπας και ανθίσουν. Πριν 
καν το καταλάβω όμως, η πεντάμορφη πότιζε τα λουλούδια μου. Την πλησίασα, μου εί-
πε: «Εγώ κατάφερα να φυτέψω τον κήπο μου, να ταΐσω τα πουλιά μου, να τραγουδήσω 
μαζί τους χάρη σε σένα, χάρη στον υπέροχο χαρακτήρα σου, χάρη σε σένα. Και αφού με 
βοήθησες, ήρθε η σειρά μου να βοηθήσω εγώ εσένα.» Και την αγκάλιασα σφιχτά, με όλη 
μου τη δύναμη, την κράτησα στα χέρια μου, ένιωσα την ευτυχία. Την ευτυχία που δεν θα 
έκανα ξανά σκέψεις για εμένα, αλλά σκέψεις για εμάς, τη βροχή που έφερε στα λουλού-
δια μου, τη βροχή που έφερε σε εμένα, και με άνθισε!

Αναστασία Μπέσια
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Η πεντάμορφη και το τέρας
Με όλους τους πιθανούς τρόπους

 Δεν πέρασε πολύς καιρός από όταν έλυσα τα μάγια. Από τέρας έγινε πρίγκιπας και 
από πρίγκιπας έγινε τέρας. Άρχισε να με χτυπά, να με κακομεταχειρίζεται. Δεν ήμουν πια 
η αγάπη του, έλυσα το ξόρκι, τελείωσε. Με έκανε να τον ερωτευθώ, για να με χρησιμο-
ποιήσει να τον κάνω ξανά άνθρωπο. Μα, μόλις έχασε το τρίχωμά του, μόλις έχασε τα 
κοφτερά δόντια του, έχασε και την αξιοπρέπειά του, την τιμή του, το φιλότιμό του. Δεν 
έμεινα πεντάμορφη για πολύ. Βέβαια με μαυρισμένο μάτι, σπασμένη μύτη και φουσκω-
μένα από τις μπουνιές χείλη, ό,τι και να έκανα για να βελτιώσω την εμφάνισή μου φά-
νταζε ανούσιο, περιττό. Μα έμενα εκεί, ναι, δεν έφευγα, γιατί τον αγάπησα. Έδωσα, πή-
ρα, κράτησα, δεν ήθελα να τον αφήσω. Δεν θέλω να τον αφήσω. Και ας είμαι τώρα ξα-
πλωμένη εδώ, στο πιο απομακρυσμένο σκοτεινό μέρος του παλατιού. Και ας είναι αυτός 
τώρα μέσα με κάποια άλλη. Λένε πως η αγάπη πονάει. Εγώ σίγουρα πονάω. Με όλους 
τους πιθανούς τρόπους.

Θεοδώρα Θεοδοσοπούλου
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Πινόκιο

 Όλοι κρίνουν, κρίνουν, μα σκέφτηκαν ποτέ; Σκέφτηκαν τον εαυτό τους στη θέση 
μου; Όλοι δίνουν βάση στην εξυπνάδα, στην ομορφιά, στα συνηθισμένα. Μα, εγώ τους 
έκρινα ποτέ; Πάντα ήμουν το κακό παράδειγμα, η κακιά επιρροή γι’ αυτούς και τα παιδιά 
τους. Θέλανε να φύγω, να χαθώ μακριά, μα ποτέ δεν μ’ άκουσαν, γιατί ποτέ δεν σκέφτη-
καν. Στείλανε αλεπούδες, φάλαινες, νεράιδες και πλοία, ή για να μου δώσουν ένα καλό 
μάθημα ή για να με σβήσουν από τις μνήμες όλων. Μα σκέφτηκαν ποτέ το μάθημα που 
έδωσα στα παιδιά τους; Φοβήθηκα και θυσιάστηκα για τα παιδιά τους, γι’ αυτούς. Ήταν 
τελικά λάθος; Το πήρανε το μάθημά τους;

Λούση Μόσχου







Το χαμόγελο
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Ένας εξαιρετικά όμορφος σπασμός

 Το χαμόγελό του με ανέβαζε. Καθόταν ακριβώς δίπλα μου, το γόνατο του ακου-
μπούσε το δικό μου, και τα μάτια του γέλαγαν, και όσο γελούσαν, πέταγαν σπίθες και εκεί-
νος συνέχιζε να γελάει και το τραπέζι με τις καρέκλες πήραν φωτιά, και η φλόγα μας ζέ-
στανε, και εκείνος γέλαγε, γέλαγε, γέλαγε. Το περίεργο είναι πως όταν έσβησε το χαμό-
γελο του, η φλόγα δυνάμωσε και άρχισα να γελάω εγώ, βλέπεις είναι υπέροχο να σε ζε-
σταίνει η φλόγα μιας ευτυχίας που έχεις προκαλέσει. Και η φλόγα σύρθηκε στον χώρο 
και έκαψε τα πάντα, σχεδόν τα πάντα, εκτός από μας. Κι απ’ έξω περνούσε κόσμος, κό-
σμος που έβλεπε δυο νέους να γελούν. Μα τη φλόγα δεν την πρόσεξε κανείς, θα τους 
έκαψε τα μάτια. Είναι θέαμα μόνο για δύο, λυπάμαι, περάστε από ’δω, μπείτε στην ου-
ρά παρακαλώ! Και όταν έσβησε και το δικό μου, μείναμε μες τις στάχτες να κοιτάζουμε ο 
ένας τον άλλον, να βλέπουμε τα αποκαΐδια μιας ξαφνικής χαράς, ενός ξεσπάσματος σι-
γανού, που ούρλιαζε «μη φύγεις». Ήθελε απελπισμένα να χαζεύει αυτό το χαμόγελο, ένα 
ζευγάρι δόντια μέσα στο πλήθος, που εμείς βλέπαμε ως πηγή φωτός, άνοιξαν οι ουρα-
νοί και μας χτύπησε η λάμψη κατακούτελα. Και επειδή, ως γνωστόν, όπου φως και ενέρ-
γεια, αυτός ο εξαιρετικά όμορφος σπασμός των χειλιών του προσώπου του, μου έδινε τό-
ση ενέργεια, σαν καφές, σαν κρύο ντους, σαν να μου χαμογελάει όλος ο κόσμος. Κι εγώ 
ανταποδίδω το χαμόγελο, και τότε μόνο το βλέπω που κουτουλάει σε γκρίζες μούρες 
και άλλοτε κατεβασμένες κουκούλες, και βλέπω τα χείλη μου να ψάχνουν ένα και μόνο 
χαμόγελο, που συνήθως μου γελάει λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο πλατιά, λίγο πιο όμορφα.

Ακριβή Λιόση
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Τίνος χαμόγελο να φτιάξω;

 Ξαναγυρνάω σπίτι μετά τη δουλειά μου, εκατοντάδες φτωχοί ζητιάνοι στους δρό-
μους. Ποιανού χαμόγελο να φτιάξω; Αυτός, ένας άστεγος χωρίς πόδι και με ελάχιστα δά-
χτυλα στα χέρια του. Κρατούσε μια πινακίδα που ανορθόγραφα είχε γράψει επάνω: «Βοί-
θια φίλι μου, δεν έχο λεφτά να ζίσο!». Ναι, υπάρχουν πολλοί ζητιάνοι στον δρόμο, αλλά 
πού να ξέρεις αν το έχουν όντως ανάγκη; Ήταν πάντα εκεί, στη στάση του λεωφορείου 
στην οποία πήγαινα για να γυρίσω στο σπίτι μου. Και κάθε μέρα του ’δινα από 5€. Ξέρω 
ότι δεν του ήταν πολλά, αλλά δίνοντας του τα χρήματα, όταν τα χρειαζόταν, αυτό με έκα-
νε έναν περήφανο άνθρωπο. Μα ήρθε αυτή η μέρα που πήγα στη στάση και δεν τον είδα 
εκεί. Λες να ήρθε το τέλος του; Λες να ήμουν κορόιδο και να τον πλήρωνα, ενώ δεν εί-
χε ανάγκη; Θύμωσα αλλά και στεναχωρήθηκα. Πήρα το λεωφορείο και γύρισα σπίτι. Μα 
ποιος ήταν αυτός; Ένας κύριος. Κρατούσε μια πινακίδα που έγραφε: «Ευχαριστό με τα λε-
φτά μου χάρισες, έφτιαξα πόδι μου!» Κι όμως. Είχε πόδι. Χάρη σε εμένα. Και δεν ήμουν 
μόνο εγώ αυτή που χαιρόταν, αλλά κι αυτός. Αχ, το χαμόγελό του!

Αναστασία Μπέσια 
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Το χαμόγελο φωτίζει

 «Το χαμόγελό του φωτίζει τον κόσμο». Έτσι λες, όταν σου αρέσει κάποιος. Έτσι λες, 
όταν νιώθεις ερωτευμένος. ‘Όταν νιώθεις ότι, όταν μπαίνει στο δωμάτιο, όλα εξαφανί-
ζονται. Μα, το χαμόγελο δεν φωτίζει τον κόσμο. Φωτίζει τον κόσμο ΣΟΥ. Μόνο τον δι-
κό σου. Μα τι γίνεται, όταν τον σκοτεινιάζει; Όταν αυτός ο άνθρωπος που λάτρεψες τό-
σο πολύ, μεταλλάσσεται; Όταν μαθαίνεις και την άλλη του πλευρά; Την πλευρά που ανα-
γνώριζαν όλοι οι άλλοι, όλοι αυτοί που τους μίλαγες για εκείνον με τόσο ενθουσιασμό 
και εκείνοι που σου έλεγαν ότι κάνεις λάθος. Τι γίνεται τότε; Όταν συνειδητοποιείς ότι 
ΕΚΕΙΝΟΣ, αυτός που φώτιζε τον κόσμο σου, αυτός που σε κράταγε ξάγρυπνη το βράδυ, 
αυτός… ΜΑ δεν έχει σημασία, τον επέλεξες πάνω απ’ όλους, χάλασες φιλίες και αγνόη-
σες συγγενείς. ΕΠΕΛΕΞΕΣ αυτόν τον άνθρωπο. Διάλεξες να περάσεις τη ζωή σου μαζί 
του. Βέβαια, τότε ήσουν τυφλή από το χαμόγελό του. Ναι, εκείνο το χαμόγελο που, όταν 
το αντικρίζεις, ασκεί μια περίεργη πειθώ πάνω σου, και μετά κάνεις ό,τι θέλει. Λες ότι θα 
μπορούσες να σκοτώσεις για εκείνον φιλίες, ελπίδες, όνειρα, αφού αυτός σου το ζητά-
ει. Τι γίνεται όταν… Μα έγινε, το έκανες, το πλήρωσες, σε παράτησε, σε άφησε μόνη, μό-
νη όταν τον χρειαζόσουν. Τώρα φοράς γυαλιά ηλίου, γυαλιά που, αν φορέσεις, είναι δύ-
σκολο να βγάλεις. Λάθος;

Θεοδώρα Θεοδοσοπούλου 
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Ένα άλλο χαμόγελο

 Πριν τη συνάντησή τους, έσπασε το γυάλινο βάζο με το τριαντάφυλλο μέσα, έσκι-
σε τις κάρτες με τα λόγια της, έσβησε τις μνήμες, τις ωραίες αναμνήσεις. Πήρε τα κλειδιά 
του, το κινητό του, το μπουφάν του και πήγε να τη βρει. Όταν έφτασε δεν την είδε εκεί κι 
ο θυμός μέσα του άρχισε να φουντώνει ακόμα πιο πολύ, σαν τη φωτιά που καίει σιγά σι-
γά. Α, να’τη, έρχεται τρέχοντας, σα να θέλει να τον συναντήσει, σαν να μη θέλει να χωρί-
σουν. Την κοιτάζει από κάτω προς τα πάνω και εκεί που είναι έτοιμος να ξεσπάσει, τα μά-
τια του σταματούν στο χαμόγελό της. Πλατύ, γλυκό, όμορφο, βγάζει μια συμπάθεια. «Μα 
πώς γίνεται να μου χαμογελάει;» σκέφτεται. Χωρίς κανείς από τους δυο να μιλάει, σε μια 
ατμόσφαιρα που μυρίζει μπαρούτι, εκείνος την κοιτάει και τα μάγουλά του φουσκώνουν, 
το στόμα του τεντώνεται και τα δόντια του αρχίζουν να φαίνονται. Και εκεί που νομίζεις 
πως θα τρέξουν να αγκαλιαστούν, εκείνοι απλά κάθονται εκεί, κοκκαλωμένοι, με το χα-
μόγελο κοκκαλωμένο στα χείλη τους. Και εκεί είναι που καταλαβαίνεις πως το χαμόγελο 
αυτό ήταν ψεύτικο. Ένα πέτρινο, παγωμένο χαμόγελο.

Αθηνά Παπαδοπούλου 
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Αν άλλαζα σκέψη

 Παρατηρούσα στον δρόμο τους ανθρώπους να προχωράνε με ένα σκοτεινό και θλι-
βερό βλέμμα, άλλοι με αγχωμένο, άλλοι με στενοχωρημένο και λίγοι με ένα ανέκφραστο 
πρόσωπο. Κανένας δεν σου τραβούσε το ενδιαφέρον. Τα σύννεφα ήταν και αυτά λυπη-
μένα όπως τα πρόσωπα των ανθρώπων. Αναζητούσα κάτι που θα μου τραβούσε το βλέμ-
μα, κάτι λαμπερό, ακόμα και ο ήλιος που ήταν λαμπερός, είχε κρυφτεί πίσω από τα γκρί-
ζα σύννεφα. Να, είπα, βρήκα τον άνθρωπο που θα είχε σίγουρα ένα λαμπερό χαμόγελο. 
Ένας κλόουν, αλλά εκεί που νόμιζα ότι ήταν χαρούμενος, έκανα λάθος, κανένας άνθρω-
πος δεν χαμογελούσε. Έφτασα σπίτι μου απογοητευμένη, πήγα τρέχοντας στον καθρέ-
φτη και σκέφτηκα: Γιατί να μην χαμογελάω κι εγώ; Μήπως, αν χαμογέλαγα εγώ, θα χα-
μογελούσαν και οι άλλοι; Και τότε φόρεσα το πρώτο χαμόγελο της ημέρας.

Αναστασία Δίκου 
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Σε θυμάμαι

 Τα θυμάμαι όλα. Από τον τρόπο που τα μάτια σου φώτιζαν, όταν έκανες κάτι που σ’ 
άρεσε, μέχρι αυτή τη μικρή ελιά που είχες κάτω από το αριστερό σου αυτί. Σε θυμάμαι. 
Ακόμα κι αν έχει περάσει τόσος καιρός. Σε θυμάμαι. Θυμάμαι τον τρόπο που, όταν είχες 
άγχος, πάντα περνούσες το χέρι σου μέσα απ’ τα μαλλιά σου. Θυμάμαι τον τρόπο με τον 
οποίο γελούσες. Τον ήχο του γέλιου σου. Που όταν σου έλεγα ένα αστείο, όσο χαζό και 
να ήταν, εσύ γελούσες. Θυμάμαι τα μάτια σου. Τα καστανά σου μάτια. Πάντα χαρούμενα. 
Πάντα τρυφερά. Πάντα καλοσυνάτα. Μα πιο πολύ απ’ όλα, θυμάμαι το χαμόγελό σου. Το 
χαραγμένο χαμόγελό σου. Πάντα εκεί.

Ευγενία Αραβώση 
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Το χαμόγελό σου

 Ααχχ! Μακάρι να είχα το χαμόγελό σου! Αυτό το αστραφτερό, μεγάλο, πράσινο χα-
μόγελο. Σε ζηλεύω. Ξέρεις το χαμόγελο είναι το α και το ω σε ένα ωραίο πρόσωπο. Εγώ 
δυστυχώς δεν έχω ωραίο χαμόγελο και όλοι πιστεύουν ότι είμαι η πιο άσχημη. Ήθελα να 
’ξερα από που πήρες αυτό το τέλειο χαμόγελο. Σίγουρα όχι από τη μαμά και τον μπαμπά. 
Λες να είναι από τον παππού, τον δεινόσαυρο, τον μεγάλο πράσινο δεινόσαυρο; Μπα όχι… 
Σιγά μην είναι από δεινόσαυρο. Έλα, Κουανίτο… Μην με ταλαιπωρείς! Πες από πού πή-
ρες αυτό το ωραίο χαμόγελο! Ααα, βρε, σήμερα ταλαιπωρία! Σου είπα, πες μου από πού 
πήρες αυτό το όμορφο χαμόγελο! Ξέρω ότι είναι περίεργο που λέω σε ένα ιγκουάνα ότι 
έχει ωραίο χαμόγελο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνω, είμαι μόνη μου κι έχω μο-
νάχα εσένα μαζί μου…

Το χαμόγελό σου, παιδί μου, είναι το α και το ω πάνω σου. Σου φωτίζει το πρόσωπο 
και σε κάνει να μοιάζεις με μοντέλο ιγκουάνα. Είναι απλώς υπέροχο. Είναι πολύ εκφρα-
στικό και διαφορετικό από τα άλλα. Να το θυμάσαι πάντα αυτό που θα σου πω. Να μην 
χαλάσεις ποτέ το χαμόγελό σου! Όταν σε βλέπει κάποιος, του φτιάχνεις τη διάθεση και 
είναι κι αυτός χαρούμενος. Άσε, που άμα σε δουν τα κορίτσια θα πέσουν κάτω ξερά. Αυ-
τά είχα να σου, πω αγαπημένο μου ιγκουάνα. Πάμε τώρα στην κουζίνα, γιατί περιμένουν 
η Αθηνά και η Αναστασία να πιούμε τα μοχίτο μας. Εγώ θα πιω μοχίτο με βύσσινο και σι-
ρόπι καραμέλα. Η Αθηνά θα πιει μοχίτο ανανά με σιρόπι μάγκο. Η Αναστασία θα πιει μο-
χίτο σοκολάτα με σιρόπι πορτοκάλι και φυστίκια. 

Τα κορίτσια ήταν χαρούμενα. Εγώ όμως στενοχωριόμουν, επειδή σκεφτόμουν ότι δεν 
έχω ωραίο χαμόγελο. Όμως, έγινε το θαύμα! Η Αθηνά μου είπε: Τι ωραίο που είναι αυτό 
το όμορφο, αστραφτερό, ροζ πράγμα στο πρόσωπό σου;

Εγώ τη ρώτησα τι εννοεί κι εκείνη μου απάντησε: Το χαμόγελό σου! 

Άρτεμις Καζάνη







Στη στάση 
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Εκεί στη στάση 

 Κάθε μου μέρα το ίδιο άγχος
να το προλάβω
για να τη δω
μια καλημέρα
μες τον αέρα
μπροστά στη στάση 
για το μετρό
το πήρα απόφαση 
θα της μιλήσω
εκεί στη στάση 
λες να κομπιάσω, 
να ντροπιαστώ
να κοκκινίσω
ας της το πω
ξέρεις νομίζω σε αγαπώ. 
Δε θα σ’ αφήσω, 
Δε θα σε χάσω
θα σε προσέχω
θα είμαι ‘δω
στην ίδια στάση 
μαζί σου τώρα
να περιμένουμε 
το μετρό.

Αθηνά Παπαδοπούλου
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Με όπλο τον φόβο

 Λένε ότι όλα γίνονται για έναν λόγο. Αναρωτηθήκατε ποτέ τι θα γινόταν αν κάποιος 
αργούσε να ξυπνήσει και δεν ήταν μπροστά σας στην ουρά για τον καφέ; Αν κάποιος 
ήταν απρόσεχτος και περνούσε με κόκκινο μη προλαβαίνοντας το πορτοκαλί; Έτσι σώζο-
νται δουλειές, έτσι σώζονται ζωές. Κάποιος, κάπου, κάποτε πέθανε λόγω κακού συγχρο-
νισμού και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις. 

Ξύπνησα το πρωί, έφτιαξα καφέ, χαλαρά. Έκανα μπάνιο, χαλαρά. Είδα την ώρα, είχα 
αργήσει. Τα πόδια μου πήραν φωτιά. Με γρήγορες κινήσεις ετοιμάστηκα και έτρεξα στη 
στάση για το μετρό. Μπήκα μέσα, έκατσα στο παγκάκι. Μια ληστεία. Ένας πυροβολισμός. 
Σκοτάδι. Τι θα γινόταν όμως αν … αν είχα ξυπνήσει στην ώρα μου; Αν είχα κάτσει σε άλ-
λο παγκάκι; Αν δεν είχε πορεία στο κέντρο; Αν είχα πάει στην πορεία; 

Ένας ματωμένος σωρός στο παγωμένο πάτωμα της αποβάθρας. Τίποτα παρά μια χα-
ραμισμένη ζωή, χαμένα όνειρα που δεν κυνηγήθηκαν, ένας άνθρωπος που υποτάχτηκε 
στην αδικία της κοινωνίας, χωρίς να απαιτήσει τα δικαιώματά του. Δεν έκανα τίποτα από 
αυτά που ήθελα να κάνω, από αυτά που σκόπευα να κάνω. Μα και να επιβίωνα από αυ-
τήν την κατάσταση, να επιβίωνα από τη σφαίρα στο κεφάλι, δεν θα έκανα τίποτε. Τραυ-
ματισμένη παντοτινά από το σοκ, τον φόβο να γνωρίσω τον κόσμο περισσότερο από όσο 
ήδη τον ήξερα. Δεν θα τολμούσα. Φυλακισμένη σε ένα κρεβάτι, με όπλο τον φόβο. Ίσως 
ο θάνατος να είναι καλύτερος κάποιες φορές. 

Θεοδώρα Θεοδοσοπούλου





Καβγάς σε 
οικογενειακό τραπέζι 
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Κάποια Χριστούγεννα

 Ήταν Χριστούγεννα, είχαμε στο σπίτι ένα οικογενειακό τραπέζι. Ο παππούς, η γιαγιά, 
ο θείος, ο νονός, η νονά κι εγώ φυσικά, ήμασταν πρώτο τραπέζι πίστα, με θέα μια τζαμα-
ρία, ένα ψυγείο, κι έναν φούρνο. Η μαμά είχε μαγειρέψει γαλοπούλα και τη γέμισή της. 
Μαμά: Τι κάνεις παιδάκι μου, τρώμε τώρα!!
Εγώ: Παίζω στο tablet!
Μαμά: Άσ’ το tablet, παιδάκι μου, κι έλα να φάμε, δεν βλέπεις κάθε μέρα τον θείο σου 

και τους νονούς σου!
Εγώ: Καλά, έρχομαι σε λίγο. 
Μαμά: Δεν έχει σε λίγο, τώρα θα έρθεις!
Παππούς: Ας το, βρε κοκόνα μου, το παιδί να παίξει!
Γιαγιά: Ισίδωρε, σουτ εσύ! Ό,τι θέλει θα κάνει η κόρη μας. Δεν είναι πια οκτώ χρονών να 

της λέμε τι να κάνει!
Νονός: Εγώ προτείνω να σταματήσουμε αυτήν την κουβέντα και να πούμε κάτι ευχάρι-

στο, σαν οικογένεια. 
Νονά: Μα τι οικογενειακό τραπέζι είναι αυτό; Όλη την ώρα τσακώνεστε!
Μπαμπάς: Παιδί μου, θα έρθεις να φας μαζί μας ή θα παίζεις στο κουτί σου;
Εγώ: Ναι!
Γιαγιά: Νεράντζια ξινά! Από την ώρα που ήρθαμε όλο τσακώνεστε!
Θείος: Αμάν κι εσύ, βρε μαμά. Είσαι πολύ υπερβολική!
Παππούς: Ναι, βρε Βουλίτσα μου, δεν πρέπει να φωνάζεις στην ηλικία σου!
Γιαγιά: Ισίδωρε! Σταμάτα να αναφέρεσαι στην ηλικία μου σαν να είναι η δικιά σου. Βρε, 

άμα βγω εγώ έξω, θα χάσουν τη δουλειά τους όλα τα μοντέλα, γιατί στη θέση τους 
θα μπω εγώ!

Θείος, μαμά, εγώ, μπαμπάς, παππούς: Χα, χα, χα!
Γιαγιά: Μην γελάτε. Καλέ, εγώ νιώθω σαν 18χρονη κοπελίτσα με αναλογίες αγάλματος. 

Παρόλο που είμαι 23. 
Παππούς: Πόσο;
Γιαγιά: Καλά ντε, 32. 
Παππούς: Πόσο;
Γιαγιά: Αμάν! Είμαι 40. 
Παππούς: Πόσο είπες;
Γιαγιά: Καλέ, κουφάθηκες, 50. 
Παππούς: Πόσο;
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Γιαγιά: Καλά, βρε άνθρωπέ μου, πόσο και πόσο; Ωραία είμαι 70! Ευχαριστήθηκες τώρα;
Παππούς: Ναι!
Γιαγιά: Ωραία. Εγώ πάω στην κάμαρά μου. Μου πέρασε η όρεξη. 
Μαμά: Αμάν, βρε μπαμπά, ωραία τα έκανες!
Παππούς: Τι φταίω εγώ, αν η μητέρα σου δεν δέχεται ότι είναι 84 χρονών;
Μαμά, μπαμπάς, εγώ, θείος, νονός, νονά: Πόσο;
Παππούς: Εντάξει, 70!!! Όχου!
Θείος: Αδερφούλα, πολύ στεγνή είναι η γαλοπούλα!
Μαμά: Όχου! Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε! Πού κολλάει, χρυσέ μου άνθρωπε, αυτό που 

μόλις είπες με το θέμα της γιαγιάς και του παππού;
Μπαμπάς: Ησυχία, όλοι σας! Βρε, είναι Χριστούγεννα, γιορτή που πρέπει να είμαστε χα-

ρούμενοι! Τι πιο ωραίο απ’ το να είμαστε όλοι μαζί στο σπιτάκι μας, στο τραπεζάκι μας 
και να τρώμε την πεντανόστιμη γαλοπούλα;

Θείος: Εμένα δεν μου αρέσει. Είναι στεγνή!
Μπαμπάς: Εντάξει, όμως αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν πρέπει να τσακωνόμα-

στε χρονιάρα μέρα! Άντε, ας ξεχάσουμε τι έγινε πριν κι ας φάμε όλοι μαζί!
Εγώ: Εγώ θα πάω να φωνάξω τη γιαγιά!
Μαμά: Ποιος θα μου πιάσει το ψωμί;
Θείος: Ααα, εγώ!
Μπαμπάς: Μμμ. Μούρλια, μούρλια!

Άρτεμις Καζάνη
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Οικογενειακές υποθέσεις

 Έβγαινε από μέσα μου γρήγορα, αφύσικα, κυλούσε στο πρόσωπό μου με φόρα. 
Πόση αδικία και πόσο πόνο να χωρέσει ένας λυγμός, πόση αντοχή να στερηθεί το δά-
κρυ; Και το κλάμα συνέχισε να ορμάει να με καταβροχθίσει, κι εγώ να το σπρώχνω, φύγε, 
γιατί κλαις, δεν σε νοιάζει, άσ’ τους να λένε. Χαμήλωσα πάνω στην πόρτα, ένα κουβάρι, 
μπερδεμένο, μα όταν ασχοληθείς, όταν το ανοίξεις, τόσο πολύχρωμο που σε τυφλώνει. 
Και φαντάσου, φαντάσου τα χέρια που σε μπέρδεψαν, τα χέρια που σε έκαναν κόμπους, 
τα χέρια να ‘ναι αίμα σου. Αίμα που κυλάει και στα δικά σου χέρια, αίμα που σε έχει δει 
να σε μπλέκουν άλλοι, πόσο θράσος χρειάζεται; Μα το χειρότερο, το πιο λυπηρό, το με-
γαλύτερο σημάδι οπισθοδρομικότητας και δήθεν καθωσπρεπισμού - σε κεφάλι οικογε-
νειακό - είναι η κρίση των εξωτερικών, των υλικών, πραγμάτων που σκουριάζουν, σκίζο-
νται, πραγμάτων που καθίστανται παντελώς ανίκανα να συναγωνιστούν αυτά του εσω-
τερικού, αυτά που δεν τελειώνουν, που μένουν αναλλοίωτα στον χρόνο, πώς να τα αγγί-
ξει; Ένα αυστηρό βλέμμα, ένα ερωτηματικό, μια προσβολή, δεύτερη, τρίτη, τείχος να ση-
κωθεί να προστατέψει το εύθραυστο περιτύλιγμα. Μυτερές οι προσβολές, το διαπερνούν 
τόσο εύκολα, τόσο δραματικά εύκολα. 

Ακριβή Λιόση







Απόκριες
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Μια στολή, μια γυναίκα

 Κοντεύουν οι Απόκριες, κοντεύουν! Το χαρούμενο αγόρι, τρίτη Δημοτικού ήταν, λο-
γικό να χαιρόταν στις γιορτές. Τινάχτηκα λίγο, μπας και με καλοδεί, μπας και με αγορά-
σει. Αλλά τι λέω; Ήμουν ακόμη ένα ύφασμα. Ένα κομμάτι ύφασμα. Και δεν ήμουν σε μα-
γαζί. Ήμουν σε εργοστάσιο. Το να σε αγοράζει κάποιος είναι σαν να αποφοιτάς, και για 
να αγοράσει κάποιος ένα ρούχο πρέπει να είναι ραμμένο, κομμένο, φτιαγμένο. Ε, λοιπόν, 
ήταν σαν να πήγαινα Νήπιο ακόμη. Γιατί; Γιατί ήμουν ακόμη ένα ύφασμα. Ένα κόκκινο κομ-
μάτι ύφασμα. Αλλά ήμουν όμορφο. Ήμουν όμορφο και δεν έβλεπα την ώρα να με χρησι-
μοποιήσουν. Νομίζω ήταν η ώρα. Ναι. Με το που το είπα, έτσι και έγινε. Τύχη; Δεν νομί-
ζω. Ήταν η ώρα μου. Ξέρεις αυτή τη στιγμή που είσαι καινούριος στο σχολείο και είναι η 
ώρα να δημιουργήσεις φίλους; Ε, λοιπόν, έτσι είμαι και γω. Κόλλησαν διάφορα υφάσμα-
τα, νέους φίλους πάνω μου. Επόμενη τάξη, κόψιμο. Αυτή τη στιγμή που πρέπει να απο-
χωριστείς κάποιους φίλους σου, έτσι είμαι και γω. ΚΟΨΙΜΟ! Πρέπει να κοπούν κάποια 
σημεία της στολής, και αυτά τα σημεία, κάποιοι φίλοι μου. Και καθώς περνούσα τάξεις, 
μάθαινα. Μάθαινα για το σώμα μου. Βιολογία. Η Βιολογία του σώματός μου. Ιστορία. Η 
Ιστορία των αποκριών και οι στολές. Μαθηματικά. Τα μέτρα των εκτάσεων της στολής. 
Τελείωσα. Αποφοίτησα. Ήρθε το φορτηγό και έφυγα για το μαγαζί, όπως φεύγει ένα παι-
δί από την πατρίδα για το πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Και φτάσαμε. Μετά από αρκετούς 
υπολογισμούς, τη βρήκαμε την τιμή μου. 70 €. Ακριβή ή φθηνή δεν με νοιάζει, αρκεί να 
αρέσω στα παιδιά. Πέρασαν κανά δυο μέρες και δεν το πίστευα, αλλά με αγόρασαν. Και 
το παιδί ήταν όμορφο. Του άρεσα, όπως αρέσει σε ένα αγόρι μια κοπέλα στο πανεπιστή-
μιο. Έφτασε η μέρα. Το καρναβάλι ήταν εδώ. Με είχε ερωτευτεί, όπως και ο άντρας μια 
γυναίκα. Με φόρεσε, αλλά καθώς η μέρα περνούσε, έφτασε η νύχτα και με έβγαλε. Με 
παράτησε, όπως και ο άντρας μια γυναίκα. Με πέταξε στην ντουλάπα και δεν ενδιαφέρ-
θηκε ξανά για μένα, όπως ένα χωρισμένο ζευγάρι, και καθώς εγώ γέρναγα, σάπιζα. Σά-
πισα. Πέθανα. Στα σκουπίδια.

Αναστασία Μπέσια
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Μάσκες

 Οι άνθρωποι δεν φορούν μάσκες μόνο τις απόκριες. Οι άνθρωποι πάντα φορούν 
μάσκες. Όχι όλοι όμως. Μόνο αυτοί που θέλουν να αποκομίσουν κάτι από εσένα. Αυτοί 
που θέλουν τη φιλία σου, γιατί θα τους ωφελήσει. Αυτοί ‘’ντύνονται’’ ως αληθινοί. Όμως 
δεν είναι. Φορούν το κουστούμι ή το φόρεμα και βάζουν τη μάσκα του καλού ανθρώ-
που. Πιστεύουν ότι με ένα χαμόγελο θα σε πείσουν να τους εμπιστευτείς. Και το κάνεις. 
Τι γίνεται τότε; Όταν καταφέρνουν να σε γεμίσουν με ψέματα, σαν μαξιλάρι; Τι γίνεται 
τότε; Τότε σε εκμεταλλεύονται με όποιο τρόπο βρουν. Με τον πιο ύπουλο πάντα. Κι εγώ; 
Εγώ εμπιστεύτηκα μασκοφόρους. Πίστεψα τα ψέματά τους. Στάθηκα πάνω σε ανύπαρ-
κτες υποσχέσεις. Στα όνειρα που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν. Έπαιξα στο παιχνίδι τους. 
Έγινα το πιόνι τους. Και έχασα. Τι έχασα; Έχασα την εμπιστοσύνη μου στους ανθρώπους. 
Πίστεψα ότι όλοι ήταν ύπουλοι. Και μετά συνήλθα. Κατάλαβα ότι δεν είναι όλοι έτσι. Ότι 
κάποιοι θα προσπαθήσουν να σε ρίξουν, όμως άλλοι θα σε σηκώσουν. Πολύ λίγοι. Ψί-
χουλα. Και ξαναέπεσα σε κατάθλιψη. Τώρα οι φίλοι μου είναι τα αντικαταθλιπτικά. Αυ-
τά μπορεί να μου δώσουν παραισθήσεις, όμως ποτέ δεν θα με εγκαταλείψουν, ποτέ δεν 
θα με προδώσουν, ποτέ. Ποτέ ξανά δεν θα εμπιστευτώ ανθρώπους. Βλέπω τις μάσκες 
τους. Σαν τα τέρατα που φοβόμαστε κάτω από το κρεβάτι μας, σαν μικρά παιδιά. Όμως 
το τέρας αποκτά όνομα μεγαλώνοντας. Μεγαλώνει μαζί με τις ανασφάλειές σου, μαζί με 
τους φόβους σου, αλλά αυτός που μπορεί να το πολεμήσει δεν είναι η μητέρα σου, εί-
ναι οι άνθρωποι. Ναι, αυτές ‘’οι μηχανές του κακού’’ είναι οι μόνες που μπορούν και να 
σε σώσουν. Είναι η μόνη σου ελπίδα. Αλλά παντού μόνο μάσκες. Η ψευτιά και η υποκρι-
σία. Η καλοσύνη και η ειλικρίνεια είναι είδος προς εξαφάνιση σε αυτόν τον κόσμο. Στον 
δικό μου κόσμο όλα είναι ρόδινα. Αυτός όμως δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πραγματικό-
τητα, λόγω του ρεαλισμού σας. Ρεαλιστικό είναι ό,τι μπορούμε να πιστέψουμε. Όμως, πι-
στεύουμε ό,τι θέλουμε να πιστέψουμε. 

Θεοδώρα Θεοδοσοπούλου 





Ένας
παράξενος
επισκέπτης
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Λίγο πριν την ελευθερία

 Φυλακισμένος εδώ. Νούμερο 3342. 10 χρόνια είχαν χαθεί από τη ζωή μου, και άλ-
λα πέντε έμεναν. Κάθε χρόνος, ένα μαχαίρι στην καρδιά μου τεμαχίζοντάς τη, ανοίγοντας 
χώρο για περισσότερο μίσος. Στραγγίζοντας κάθε ίχνος ανθρωπιάς που είχα μέσα μου, 
έτσι περνούσαν οι μέρες μου. Ξαπλώνοντας σε μια πλάκα από απογοήτευση και δάκρυα, 
παρατηρώντας τους σκασμένους από την υγρασία τοίχους ελπίζοντας πως μια μέρα η 
υγρασία θα σκάψει τόσο βαθιά που θα ανοίξει ένα πέρασμα προς την ελευθερία. Αχ, η 
ελευθερία! Θα έτρεχα στους αγρούς περνώντας μέσα από τον τοίχο των ανεκπλήρωτων 
επιθυμιών μου και έτσι γέμιζαν ελπίδα τα όνειρά μου. Έτσι και μια μέρα ένα σπουργί-
τι πέρασε τα κάγκελα του παραθύρου μου. Κάθισε λίγο. Προσπάθησε να φύγει, αγκομα-
χώντας να περάσει ξανά τα κάγκελα προς τον ζεστό ήλιο. Άδικα. Είχε κλειστεί εδώ μέσα 
άδικα. Δεν υπήρξε λόγος να βρίσκεται εδώ, αλλά βρισκόταν. Πέρασα τις μέρες μου με το 
σπουργίτι. Άλλα τέσσερα χρόνια πέρασαν χωρίς να το καταλάβω. Φαίνεται είχα συνηθί-
σει τη βαριά αλυσίδα γύρω από τον λαιμό μου. 11 μήνες ακόμα και το σπουργίτι έπαψε 
να κελαηδά. 29 μέρες εγώ και η βαριά από τη λύπη πλάκα μου με στήριξε και τα κομμά-
τια από τον σκασμένο τοίχο μου με σκέπασαν. Δεν ξαναξύπνησα. 

Θεοδώρα Θεοδοσοπούλου 
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Αν είχα την ευκαιρία

 Ζούσα για χρόνια μόνη μου σε ένα σπίτι 50 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. 
Ήταν ξύλινο και τη νύχτα άκουγα τα δοκάρια να τρίζουν, τα παντζούρια να χτυπούν μετα-
ξύ τους, άκουγα χτυπήματα στην πόρτα που δεν υπήρχαν. Άκουγα τη φωνή τη δική σου, 
μα δεν υπήρχε, υπήρχε μόνο ένα πουκάμισό σου διπλωμένο στοργικά σε μια γωνία της 
ντουλάπας. Έφυγε η μυρωδιά. Το πέταξα στο τζάκι και ζεστάθηκα με την απουσία σου, 
μιαν απουσία που με έστειλε σ’ αυτόν τον άσχημο τόπο, με τα χόρτα και τον ουρανό και 
ένα κενό αφόρητο και τα δοκάρια το βράδυ που δεν σταμάτησαν να τρίζουν και τα πα-
ντζούρια που χτυπούσαν ρυθμικά. 

Άσχημος τόπος που λες. Επισκέψεις δεν είχα. Γι’ αυτό κλεινόμουν σε ένα ξεκλείδωτο 
σπίτι, και χάιδευα στοργικά τα έπιπλα. Μέσα μου έβλεπα τον θάνατό τους και χαιρόμουν, 
μοχθούσα την καταστροφή τους. Ωραία χρόνια! Α, μονάχα μια φορά το μήνα ερχόταν και 
με έβλεπε ο Αντρέας. Ο Αντρέας … Καλή ψυχή, του άρεσε η φιλανθρωπία, να ‘ναι καλά. 
Τον στέλνουν να δει τι κάνω, πώς περνάω, αν παίρνω τα χάπια μου. Συνήθως έφτανε νω-
ρίς το απόγευμα και δεν του άνοιγα, κοιμόμουν. Του ‘χαν δώσει κλειδιά του Αντρέα και 
έμπαινε μόνος, με έβλεπε που κοιμόμουν ήρεμη και έψαχνε για λίγο στην κουζίνα. Έλεγ-
χε τις δοσολογίες, έγραφε ένα σύντομο σημείωμα και έφευγε. Άλλες φορές που τ’ άνοι-
γα, πάλι δεν μιλούσαμε. Με ρωτούσε πώς είμαι. Δεν του απάντησα ποτέ. Χάζευα με μι-
σόκλειστα μάτια έξω απ’ το παράθυρο. Φανταζόμουν πως μετά απ’ το τζάμι ξεκινούσε 
μια αντίστροφη πορεία του βλέμματός μου. Και κοιτούσα μέσα μου. Μια φορά αηδίασα 
και άδειασα το στομάχι μου και έκλαψα, μπροστά του. Την επόμενη φορά που ήρθε μου 
έφερε λουλούδια. Τ’ αγκάλιασα και του χαμογέλασα. Όταν έφυγε τα πέταξα στο τζάκι 
και ανέβηκα στο δωμάτιό μου, ένιωσα μια κούραση ξαφνική. 

Το όπλο ποτέ δεν το βρήκε ο Αντρέας. Να ‘ναι καλά. Το ‘κρυβα μέσα σε λάχανα και 
ντομάτες. Το ψυγείο δεν το άνοιγε. Με βόλευε. Καλό παιδί ο Αντρέας. 

Όταν πήγα στην πόλη, σε έψαξα και σε βρήκα σε κάθε πρόσωπο. Φύτεψα σφαίρες 
στο κεφάλι τους με τρομερή ευκολία. Κάποιος φύτεψε μια και σε μένα ή εγώ στον εαυ-
τό μου, δεν θυμάμαι. 

Τουλάχιστον τώρα σε βρήκα. Και αν είχα την ευκαιρία, θα σε πυροβολούσα. Μα είμαι 
ήδη απασχολημένη με το να σε χαζεύω. 

Ακριβή Λιόση





Το παιδί 
με τις ριγέ πιτζάμες
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Σκέψεις με αφορμή την ομώνυμη ταινία

 Αχ, αυτός ο άνθρωπος! Πόσο αχόρταγος, άπληστος και εγωκεντρικός, όλα στα πό-
δια του να τα ‘χει, να τα ρουφήξει, να τα εξουδετερώσει. Απλώνει τα χέρια του, τα σπρώ-
χνει μακριά, έπειτα τα ξανατραβάει, τι βασανιστήριο φρικτό, τι τραγωδία. Και όταν κά-
ποιος, πλήρως, μα ταπεινά, ανυποψίαστος, πλησιάσει αυτό το φριχτό πλάσμα να το χαϊ-
δέψει, να το αγκαλιάσει, να το φιλήσει τρυφερά, τότε – μπουμ! Έκρηξη! Αυτοκαταστροφή. 
Γιατί, βλέπεις, είναι ειλικρινά και ολοκληρωτικά ανίκανος να διαχειριστεί αυτό το φορτίο. 
Να κρατά στους ώμους του τον άλλον, συνέχεια, και να του αρέσει. Τρέλα σκέτη, λέει και 
τινάζει από πάνω του τους άλλους, τους ρίχνει κάτω, σμπαράλια, δεν τον νοιάζει, έτσι δη-
λώνει. Και ύστερα κλαίει, κλαίει, κλαίει, και είν’ τούτο ένα κλάμα πικρό, μετανιωμένο. Εί-
ναι πικρό, ξέρεις, να πετάς μακριά αυτά που θες να αγκαλιάζεις κάθε μέρα. Ω, μα τι κλι-
σέ, μερικές τετριμμένες αλήθειες, καραμέλες για τον πόνο μέσα μας, χάπια βαριά, να κου-
κουλώσουν κάτι μικρό, μην το δει ο κόσμος, μην καταλάβει. Μα τι πλάσμα κι αυτό, φίλε. 

Ακριβή Λιόση
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Σκέψεις με αφορμή την ομώνυμη ταινία

 Με γνώριζες, σε γνώριζα. Νοιαζόμουνα. Νοιαζόσουνα. Με άγγιζες. Σε άγγιζα. Μου 
μιλούσες. Σου μιλούσα. Μα πού είσαι; Δεν σε βλέπω. Έλα να παίξουμε. Να μιλήσουμε 
τουλάχιστον. Πώς ντύνεσαι έτσι; Τι έπαθες; Έλα έξω. Η ελευθερία του κρέμεται από ένα 
σκοινί που είναι έτοιμο να σπάσει. Μαύρα σύννεφα. Μαύρα πρόσωπα. Σκυμμένα. Ντρέ-
πονται. Φοβούνται. Μια σταγόνα δροσίζει όλο μου το πρόσωπο. Φοβάμαι. Κοίταζα πα-
ντού. Μακριές σκιές από ψηλά, κτήρια μέσα σε ένα κτήμα που έμοιαζε με φυλακή. Εί-
μαι μόνος. Στα όνειρά μου μόνο μπορώ να ζω. Ταξιδεύω εκεί. Άλλα χρώματα. Πρόσωπα. 
Άνθρωποι. Περιβάλλον. Μεγάλοι άντρες μας σπρώχνουν. Μας φωνάζουν. Με φοβίζουν. 
Τους φαντάζομαι στα όνειρά μου. Πεινάω. Πονάω. Κρυώνω. Ένας εφιάλτης. Βλέπω τον 
εαυτό μου. Δεν είμαι ίδιος με πριν. Θέλω να βγω έξω να τρέξω, να γελάσω, να φωνά-
ξω, να παίξω. Βλέπω το χαμόγελό σου. Όχι, δεν το βλέπω πια. Τι να κάνω; Νιώθω θυμό. 
Θυμό για αυτούς που μου πήραν τους γονείς μου. Μα δεν κλαίω. Είμαι δυνατός. Μόνος 
τα βράδια. Στο σκοτάδι. Με ένα φως ελπίδας. Καπνοί με θολώνουν. Δακρύζω. Βλέπω τα 
μάτια σου. Διακρίνω κάτι. Σκέψεις. Θέλεις να μιλήσεις. Μπορείς; Δεν μπορώ να σου μι-
λήσω. Φεύγω. Άγνωστο μέρος. Ίσως να πάμε σε κάποιον άλλο κόσμο. 

Ελένη Ματθαιάσου





48 λεπτά
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48 λεπτά

 Τι μπορείς να κάνεις μέσα σε 48 λεπτά; Μπορείς να περάσεις μια διδακτική ώρα, 
να δεις τηλεόραση, να διαβάσεις ή ακόμα και να ανατιναχτείς! 

Άγχος, άγχος, να τα προλάβω όλα, να διαβάσω λίγο, να νταντέψω το μωρό, να δω λί-
γο τηλεόραση και μετά να πάω και στο μάθημα ισπανικών, κι όλα αυτά μέσα σε 48 λε-
πτά! Δεν γίνεται, θα αργήσω! Πω, πω τι συμφορά, ήρθε το τέλος του κόσμου! 

Γυρνάω από το μάθημα μόνη μου μέσα στη μαύρη ερημιά. Ακούω βήματα. Να πάρω 
τηλέφωνο να πω στην Έλλη να ρίξει μια ματιά στο μωρό που είναι σπίτι: 

– Σε σαρανταοχτώ δευτερόλεπτα θα είμαι σπίτι. 
– Εντάξει. 
Μα δεν θα είμαι τελικά. Όλα λάθος. Όλα πήγαν λάθος. Δεν υπολόγισα σωστά τον 

χρόνο. Χάλασε το ρολόι μου. Και τότε εκείνη τη στιγμή δύο χέρια με άρπαξαν, με έδεσαν, 
με έβαλαν κάπου, δεν κατάλαβα πού και μου είπαν:

«Σε 48 λεπτά η ζωή σου θα έχει τελειώσει».
Ήταν η τελευταία φορά που υπολόγισα τον χρόνο σωστά. 
Και ύστερα σκέφτηκα πως μπορεί να αλλάξει η ζωή σου σε 48 λεπτά … Η μαμά μου 

δεν ήρθε ποτέ. Τα 48 δευτερόλεπτα πέρασαν, μαζί τους πέρασαν και 48 λεπτά, 48 ώρες, 
48 μέρες, 48 μήνες, 48 χρόνια. 

Τώρα είμαι εγώ στη θέση της και ξέρω πως σε 48 λεπτά θα πάω πάλι κοντά της. 

Αθηνά Παπαδοπούλου
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Ο χρόνος

 «Πώς κυλάει ο χρόνος; Ποια η αξία του; Ποιος ο σκοπός;» Τον κοιτούσε ξαπλωμέ-
νος, χάιδευε τα μαλλιά του, η φιγούρα του ήταν θολή. 

«Ψάχνουμε και ψάχνουμε, και ψάχνουμε, και τίποτα, μια τρύπα στο νερό, πάλι να μας 
θυμίζει όσα κάναμε, σωστά και λάθος, τα λάθος πάντα πιο πολλά».

Χαμογέλασε. Έβλεπε τα χείλη του να κουνιούνται, θολά. Έβλεπε τα χέρια του με το 
κείμενο, θολά, σκοτεινά. 

«Είναι πολύ ωραίο!» 
Ψέλλισε. Εκείνος γύρισε, της έριξε ένα βλέμμα, γέλασε. 
«Και ο χρόνος να ρέει, να ρέει, να ρέει, και ‘μεις τόσο ανήμποροι, σαν παγωμένοι, βλέ-

πουμε γύρω μας τον κόσμο να αλλάζει, να παίρνει μορφές παράξενες».
Τον διέκοψε. Την κοίταξε. 
«Τι σε παιδεύει;»
Άνοιξε το στόμα του, μα εκείνη το κάλυψε με το χέρι της. 
«Εξήγησέ μου!»
Ξεροκατάπιε. Έπρεπε να της το πει, μα οι λέξεις τον μπούκωναν, έτρεχαν από μέσα του, 

έτρεχαν πάνω της, φώναζαν στα αυτιά της. Ήταν κουφή. Άκουγε, ωστόσο, τα πουλιά, άκουγε 
το κύμα, άκουγε το γέλιο, άκουγε τον κόσμο γύρω της να βουίζει, μα ήταν τόσο κουφή που 
δεν άκουγε αυτό που είχε μέσα της. Πώς να ακούσει τα δικά του; Και η αλήθεια είναι πως τα 
δικά του, ήταν πράγματα κομμάτι δύσκολα, πράγματα που εκείνη δεν θα άκουγε ποτέ. Ήξερε 
πως θα μάτωναν τα αυτιά της, ήξερε πως θα σήμαινε τέλος, ήξερε – αυτό ήταν το πρόβλημα. 

Κοίταξε τα μάτια της. 
«Παύλο, τι συμβαίνει;»
Ανασήκωσε το σώμα της στο κρεβάτι, τράβηξε το σεντόνι πάνω της, πήγε να δυνα-

μώσει το φως, την εμπόδισε. 
«Τι είναι αυτά που γράφεις, τέλος πάντων; Νιώθεις έτσι; Έχω κάνει κάτι;»
Ήταν τέχνη. Ήταν ποίηση, ήταν μουσική, ήταν θέατρο, ήταν μπογιές, ήταν χρώματα 

σκορπισμένα σε μαύρο καμβά. Μα εκείνη ήταν τυφλή. Και κουφή. 
Και από εκείνον ξεχείλιζε το όνειρο, ο έρωτας, ένα φως απόκοσμο που τον έλουζε. 

Έβγαζε σπίθες, εύφλεκτος, αυτό της άρεσε προφανώς. Μα αυτό που δεν είχε καταλάβει, 
κάτι που ποτέ δεν θα καταλάβαινε, βέβαια, ήταν ότι ο μόνος λόγος που δεν είχαν ανάψει 
φωτιά οι σπίθες ήταν επειδή εκείνη ήταν αδιάφορη. 

Ακριβή Λιόση





Η ιστορία
ενός μολυβιού
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Η τέλεια ζωή

 Μαθηματικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ελληνικά ... Απ’ όλα έχω γράψει. Τσάντες, κασε-
τίνες, θρανία, τσέπες ... Παντού έχω πάει. Πολλοί λένε ότι έχω την τέλεια ζωή. Ξέρω όλα 
τα κουτσομπολιά, όλα τα μαθήματα, και ούτε καν που προσπαθώ. Εμένα δεν μ’ αρέσει 
πάντως. Δεκάδες ώρες ακουμπισμένο σε θρανία, πεσμένο στα πατώματα, ανήμπορο να 
κάνω κάτι. Χιλιάδες ώρες, χωμένο μέσα σε κασετίνες, τσάντες χωρίς να κάνω τίποτα. Και 
όταν πια κουραστώ κι αρχίσω να χάνω μύτες, οι άλλοι με ξύνουν και με κονταίνουν. Και 
το χειρότερο; Όταν έχω γράψει κάτι, που σ’ αυτούς δεν αρέσει, πάνε και σβήνουν το με-
λάνι μου. Η τέλεια ζωή; Δε θα το ’λεγα. 

Ευγενία Αραβώση



λογοτεχνικές ανησυχίες 2017 77

Ξύσματα

 Μόλυβδος στα χέρια. Πολλά χέρια. Χέρια που με ζώνουν και με πλησιάζουν. Μέ-
ρα με τη μέρα μετατρέπομαι σε χιλιάδες ξύσματα. Ξύσματα που καταλήγουν στον κά-
δο και ξεχνιούνται μέσα από κάθε σκέψη. Από το μακρινό θρανίο που κάθομαι βλέπω 
με δάκρυα στα μάτια μολύβια να καταστρέφονται ή να πασαλείβονται από άσχημα χρώ-
ματα και λεκέδες. Να ξύνονται με νευρικότητα και θυμό. Φοβάμαι. Τρέμω. Άραγε, ξέ-
ρουν αυτοί οι γίγαντες πώς νιώθουμε, πώς ζούμε, πώς εκφραζόμαστε; Όχι, δεν ξέρουν. 
Δεν ξέρουν γιατί άμα ήξεραν, δεν θα μας έκαναν τη ζωή κόλαση. Μα τι λέω, μολύβι εί-
μαι. Ποιον πάω να κοροϊδέψω; Δεν έχω καρδιά. Μα ψυχή έχω. Γιατί μπορώ να αντιλη-
φθώ, τι γίνεται γύρω μου. 

Ξαφνικά όπως σκεφτόταν ένιωσε ένα δυνατό άγγιγμα σε όλο του το σώμα. Πόνεσε. 
Δάκρυσε. Όλα γύρω του μαύριζαν και φάνταζαν σκοτεινά και τρομακτικά. Δεν ήξερε τι να 
κάνει. Ήταν απελπισμένο. Είχε βιώσει τόσο πολλά. Κάτι κολλώδες, γλιστερό, ροζ με τη μυ-
ρωδιά απελπισίας και μετριοφροσύνης. Τουλάχιστον έτσι πίστευε. Μια πελώρια σκιά τον 
τύλιξε και τον ακινητοποίησε από φόβο και άγχος. Αυτός ήταν. Που στα όνειρά του τον 
έβλεπε τέρας. Τότε κατάλαβε. Μα δεν τον πείραξε. Αδιαφόρησε καθώς έβλεπε τον εαυ-
τό του να κατευθύνεται προς τον κάδο. Το τέλος δεν το τρόμαζε. Ήταν από τα λίγα μολύ-
βια που αδιαφορούσαν για τη θανάσιμη πτώση τους στον κάδο. Ένιωσε το χέρι να απο-
μακρύνεται. Να απομακρύνεται αργά, μόλις το χέρι άφησε ελεύθερο το μολύβι. Ένιωσε 
αδύναμα και φοβισμένα. Έκλεισε τα μάτια και περίμενε το αιώνιο όνειρο να τον πλησιάσει. 

Ελένη Ματθαιάσου 
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Το αύριο

 Τελείωσε και αυτή η μέρα. Η ώρα 2:55. Σχόλασμα. Σκοτάδι. Ησυχία. Μόνη, δίχως 
δυνάμεις. Αλλά φοβάμαι. Ένας κόμπος με πνίγει. Σκέφτομαι ... σκέφτομαι και λέω πως θα 
τα καταφέρω, τόσες ώρες κλεισμένη σ’ ένα κουτί. Σ’ ένα κουτί ίσα με το μπόι μου. Χω-
ρίς αναπνοές. Προσπαθώ ν’ αντέξω. Να αντέξω αυτό το ψυχρό, σκοτεινό «δωμάτιο» με 
σκέψεις, εικόνες και λόγια του αφεντικού μου. Μα έρχεται κάθε μέρα στο μυαλό μου μια 
απορία, θα αντέξω; Το μόνο όμως που με κάνει να νιώθω καλύτερα είναι η σκέψη του 
αύριο. Του «αύριο» που θα το δω. Αλήθεια το βλέπω. Είναι φωτεινό, τόσο φωτεινό που 
με κάνει και λιώνω. Με κάνει και λιώνω και χρειάζεται να αφήσω την ψυχή μου εκεί και 
στη θέση της να μπει μια άλλη μεγαλύτερη, μια πιο μυτερή. 

Λούση Μόσχου







Η ιστορία
μιας βαλίτσας 
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Η γκαντεμιά

 Ένα κομμάτι δέρμα κροκόδειλου, ένα χρυσό χερούλι, επίχρυσος σκελετός με ατσά-
λινες βίδες, μια χάλκινη ετικέτα σκαλισμένη στο χέρι γράφει πάνω «Αγκάθα Κρίστι». Μα 
ακόμα κι αν είχε ξύλινο σκελετό, ξύλινο χερούλι κι απ’ έξω κομμάτια απ’ το παλιό παλ-
τό του παππού, το βυσσινί φόρεμα της μαμάς, τα μπαλώματα από το παντελόνι του μπα-
μπά και μια ετικέτα χάρτινη ραμμένη πάνω σ’ αυτήν με ροζ κλωστή, το ίδιο δεν θα ‘ταν; 
Το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα «Άρθουρ Κόναν Ντόιλ». Η μία κυρία με τα όλα της, 
το σπίτι της στις πιο πλούσιες γειτονιές του Λονδίνου κι ο άλλος χαλαρός τύπος χωρίς 
πολλές πολυτέλειες, αλλά κι αυτός στο Λονδίνο. Σίγουρα, όμως, και οι δύο σταρ των μυ-
στηρίων. Τι θα γινόταν αν συναντιόντουσαν;

Τσαφ, τσουφ. Ατμός, κόρνες, χαμός. Όλοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Βαλίτσες από τη 
μια, βαλίτσες από την άλλη. Χαμός, χαμός. 

«Μα πώς είσαι έτσι, κοίτα εμένα και μετά κοίτα κι εσένα. Άσε με ήσυχη, μην με πληγώ-
νεις, φύγε, φύγε σου λέω!» «Αχ, τι μας λες, εγώ σε πληγώνω; Εσύ πληγώνεις τον πλού-
το μου, προσβάλλεις το image μου, πώς το λένε;» 

Τι γκαντεμιά! Μας έβαλαν δίπλα δίπλα στο τρένο. Ελπίζω μην μείνουμε και πολλή ώρα 
στο τρένο. Άρθουρ; Αγκάθα;

Και μείναμε δυστυχώς ή και ευτυχώς όλη τη ζωή μας μαζί. 

Αθηνά Παπαδοπούλου
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Δερμάτινα είδη

 Βαλίτσες. Όπου κι αν πας, τις παίρνεις μαζί σου. Αμερική, Γερμανία, Αυστραλία, Τσε-
χία, Αφρική. Παντού. 

Τσάντες. Όπου κι αν πας, τις παίρνεις μαζί σου. Αμερική, Γερμανία, Αυστραλία, Τσεχία, 
Αφρική, καφενεία, νοσοκομεία, σχολεία. Παντού. 

Πορτοφόλια. Όπου κι αν πας τα παίρνεις μαζί σου. Αμερική, Γερμανία, Αυστραλία, Τσε-
χία, Αφρική, καφενεία, νοσοκομεία, σχολεία, τράπεζες, μαγαζιά. Παντού. 

Αυτό που αλλάζει είναι το μέγεθός τους. Από μεγάλο σε μικρό. Το τι βάζεις μέσα τους; 
Αυτό εξαρτάται από σένα. Κάποιοι βάζουν στις βαλίτσες τους ρούχα και άλλοι πράγμα-
τα. Κάποιοι βάζουν στις τσάντες τους κινητό, λεφτά, κλειδιά κι άλλοι κινητό, λεφτά, κλει-
διά, αλλαξιά ρούχων, φωτογραφική μηχανή, βούρτσα, βαφτικά. Κάποιοι βάζουν στα πορ-
τοφόλια τους λεφτά και άλλοι κοσμήματα. Άλλη αλλαγή; Το χρώμα τους. Από μαύρο σε 
άσπρο. Υπάρχουν βαλίτσες μαύρες, μπλε, κόκκινες. Υπάρχουν τσάντες μαύρες, μπλε, κόκ-
κινες, μοβ, κίτρινες, μπορντό. Υπάρχουν πορτοφόλια μαύρα, μπλε, κόκκινα, μοβ, κίτρινα, 
μπορντό, πράσινα, ροζ, πορτοκαλί, άσπρα. Και τελευταία αλλαγή; Η μάρκα τους. Από Πρά-
ντα σε λαϊκής. Πολλές βαλίτσες είναι Πράντα, Γκούτσι, Τζάμπο, Σκλαβενίτης, Βασιλόπου-
λος, Λιντλ, Τζούσι, Ίστπακ, λαϊκής. Αυτό που είναι το ίδιο είναι η χρησιμότητά τους. Βαλί-
τσες. Τσάντες. Πορτοφόλια. Πάντα τα παίρνεις κάπου μαζί σου. Πάντα έχουν ένα μέγε-
θος. Πάντα βάζεις κάτι μέσα τους. Πάντα έχουν ένα χρώμα. Πάντα έχουν μία μάρκα. Αλ-
λά αν είναι όλες ίδιες, γιατί διαλέγει κάποιος να πάρει μία μικρή μαύρη τσάντα και όχι 
μία μεγάλη ροζ βαλίτσα; Γιατί διαλέγει να κάνει κάποιος παρέα με έναν λεπτό, άσπρο άν-
θρωπο και όχι έναν παχύ, μαύρο άνθρωπο; Αφού όλες ίδιες είναι. Αφού όλοι ίδιοι είναι. 

Ευγενία Αραβώση 
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Φθορά

 Φθαρμένη. Πασαλειμμένη με καφέ χρώμα που έχει μπλεχτεί με το άσπρο χρώ-
μα όπως το χρώμα των μαλλιών στους ανθρώπους πολλών χρόνων. Κατέβηκε τις σκά-
λες. Ντύθηκε. Με ένταση άρπαξε το διαβατήριο από το σκονισμένο τραπέζι. Ο θυμός την 
έπνιγε. Μα αυτό που έβγαινε στην επιφάνεια ήταν ο ναρκισσισμός της. Τώρα μόνη. Νε-
κρική σιγή στην ψυχή της. Το κάθε βήμα εξαντλούσε κάθε σημείο του σώματός της που 
ολοένα και καταστρεφόταν. Για τελευταία φορά θυμήθηκε έναν άνθρωπο που τα βήματά 
του την έκαναν να βηματίσει μπροστά. Σε απόσταση. Μα στην πραγματικότητα η απόστα-
ση ήταν αυτή που την ενοχλούσε. Έσφιξε το χέρι. Από εκεί κρεμόταν ένα χέρι βοήθειας. 
Ύψωσε το βλέμμα προς το φως και αργά κύλισε το δάκρυ που φώτισε το πρόσωπό της, 
που τόσο καιρό έχει να το βιώσει. Να το νιώσει. Να το αγγίξει. Ήθελε να ξεκινήσει προς 
κάτι καινούριο. Μα δεν έχει το θάρρος. Μια ματιά στο παρελθόν ζωγράφισε ένα ελαφρύ 
μειδίαμα στο πρόσωπο που έσπασε. Ράγισε με την ντροπή και έσπασε από το ψέμα. Ανυ-
ποψίαστη. Χωρίς επιστροφή. Όπως θα έλεγε και αυτός σαν τη σκιά σαν έναν άνθρωπο 
που κρύβεται. Αν μιλούσε σε μια βαλίτσα κάποιοι θα τη θεωρούσαν φαντασμένη, κλει-
σμένη στον εαυτό της, εσωστρεφή. Μα η σελίδα δεν γυρίζει. Δεν έχει τη δύναμη να τη 
σηκώσει, ούτε καν να την αγγίξει. Ο κόσμος ξεδιπλωνόταν μπροστά της.  Τώρα έχει μό-
νο αυτή. Μια φθαρμένη σκισμένη σάκα βαριά στους ώμους της, αλλά πιο βαριά δεν γί-
νεται για την ίδια ούτε για κανέναν. 

Ελένη Ματθαιάσου 
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Μια που ήθελε να αγαπηθεί...
 Κλαίω, κλαίω, κλαίω. Δεν αντέχω άλλο. Όλοι οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν. Λένε ότι 

είμαι για τη χωματερή. Αλλά, τι να κάνω; Δεν φταίω εγώ. Ο ιδιοκτήτης μου με έχει κάνει 
έτσι. Έτσι χάλια. Είμαι πολύ άσχημη, βρώμικη και γεμάτη γρατζουνιές και φθορές. Είμαι 
για τα μπάζα. Τον μισώ. Ναι, τον μισώ. Όταν με είχε αγοράσει ήμουν υπέροχη και λαμπε-
ρή. Με αγαπούσε και με πρόσεχε. Δεν πίστευε όπως οι άλλοι ότι ήμουν ένα αντικείμενο, 
χωρίς ζωή, χωρίς ψυχή, χωρίς τίποτα. Πίστευε ότι κι εγώ μέσα μου είχα ψυχή κι έκανε 
όνειρα για εμένα. Μία φορά, μάλιστα, είχε πάρει μέρος στον διαγωνισμό «Η πιο όμορφη 
βαλίτσα» και κερδίσαμε. Ήμασταν συνέχεια μαζί!!! Περνάγαμε τέλεια. Θα μου πεις πως 
μπορεί να περνά κανείς καλά με ένα αντικείμενο. Είμαι παλιά, πολύ παλιά είμαι κοντά στα 
είκοσι. Σε λίγο θα σβήσω. Έτσι όπως είμαι. Παρατημένη στην αποθήκη ελπίζοντας να δω 
μέχρι την άλλη Τρίτη μιαν άσπρη μέρα. Επειδή την άλλη Τρίτη, το άκουσα, θα αδειάσουν 
την αποθήκη και θα με πετάξουν. Λένε ότι θα πάρουν καινούργιες βαλίτσες τελευταίας 
τεχνολογίας, γιατί εγώ δεν αξίζω πια. Σήμερα είναι και τα γενέθλιά μου και περνάω χά-
λια. Πρέπει, όμως να κάνω μια ευχή. Να γίνω και πάλι αξιαγάπητη, γιατί αξίζω κι εγώ 
αγάπη. Όμως, πώς θα μπορούσε κανείς να αγαπήσει μια βαλίτσα;

Άρτεμις Καζάνη



86 λογοτεχνικές ανησυχίες 2017

Λίγο ευαίσθητη

 Τσουπ. Φως. «Έφτιαξες τη βαλίτσα σου, Θεοδώρα;». Αχ, όχι! Όχι, μην πάρεις εμένα, 
Και με πήρε. Με άνοιξε και ένιωσα το κρύο, σαν να κυκλοφορείς στο χιόνι χωρίς ρούχα. 
Με σήκωσε και με κράτησε, όπως κρατάει μια μητέρα το παιδί της. Με ακούμπησε ελα-
φρά πάνω στο κρεβάτι και πήγε να φέρει τα ρούχα της. Εσώρουχα, μπλούζες, παντελό-
νια, φορέματα. Τα έχωσε μέσα μου και φούσκωσα. Σαν φαγητό. Ψωμί, σαλάτα, κυρίως 
και επιδόρπιο. Ακόμα κι αν είχα σκάσει, όμως, από το πολύ φαΐ, η Θεοδώρα συνέχιζε να 
πετάει στις θήκες μικρά μπιχλιμπίδια, κάτι πατσαβουράκια άχρηστα. Σαν τη νταντά σου να 
σε παρακαλάει να φας λίγο ακόμα ψωμί, λίγη παραπάνω σαλάτα. Με έκλεισε. Φεύγαμε 
ταξίδι προς το αεροδρόμιο. Μετά από 30 λεπτά φτάσαμε. Με έβγαλε από το αμάξι, σαν 
να μου έβγαζε την πετσέτα. Ακριβώς όταν βγήκα ένιωσα σταγόνες νερού. Έβρεχε, σαν 
να έκανα μπάνιο. Με πήρε από το χέρι και με οδήγησε στη βροχή, σαν να μην ήξερα να 
πλυθώ μόνη μου. Μπήκαμε στο αεροδρόμιο και με τίναξε από το νερό, σαν να με σκού-
πιζε μετά το μπάνιο. Επιτέλους. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο του Λονδίνου αργά στις έντε-
κα. Η Θεοδώρα ήταν κουρασμένη, έπεσε για ύπνο και έκλεισε το φως, τοποθετώντας με 
στον καναπέ, σαν να με έβαζε για ύπνο. Καληνύχτα! 

Αναστασία Μπέσια







Μια άλλη άνοιξη...
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Πτηνά και λοιπές απάτες

 Εκείνη την άνοιξη δεν άνθισαν λουλούδια. Δεν κελάηδησαν πουλιά. Καραμπίνες 
με ζεματιστές άκρες σκόρπισαν σε δάση, σε ποτάμια, σε κορυφές βουνών και ούρλιαξαν 
τόσο δυνατά, που τρόμαξαν οι λύκοι και κρύφτηκαν, και πέταξαν τα πουλιά μακριά. Δεν 
τα ξαναείδα. Κοιτούσα για ώρες. Τα περίμενα. Ήθελα να ακούσω το πέταγμά τους, και 
να νιώθω πως φεύγω μαζί τους, σε μέρη γκρίζα και μουντά, δίχως ήχους. Γιατί βαρέθη-
κα το χρώμα. Βαρέθηκα όντως. Τόσος κόπος, τόσα χρόνια, για ποιαν άνοιξη, για ποιο ξε-
πέταγμα μυρωδιάς μεθυστικής, για ποιο ταξίδι; 

Εκείνη την άνοιξη δεν ήρθες. Ή δεν πήγα, ακόμα λογαριάζω. Δεν σε είδα. Δεν σε άκου-
σα. Δεν άνθισαν λουλούδια, δεν πήγα στο ταξίδι, δεν ήρθε, δεν με προτίμησε. Μιαν άνοι-
ξη ακόμα. Μια φορά ακόμη, τι πειράζει; Ό,τι συνήθισα, αγάπησα. Συνήθειες. Κακό πράγμα. 

Δεν έρχονται τα πουλιά. Ανοιγοκλείνω τα μάτια μου. Θα ‘ρθουν, δεν μπορεί. Δεν με 
ξέχασαν. Όχι. Υπομονή. 

Να, τα βλέπω να κάθονται σε μια κοντινή ταράτσα. Ήρθε η σειρά μου. Το χαμόγελό 
μου γέρνει θριαμβευτικά. Μα, καταλαβαίνω. Δεν θα ‘ρθουν. Έχουν φύγει. Σάρωσαν τους 
γύρω μου και έμεινα πίσω να κλαίω εκείνη την άνοιξη. Όχι αυτή που έφυγες, όχι αυτή 
που δεν ήρθαν τα πουλιά. Την επόμενη άνοιξη μπορεί να έρθουν. Μπορεί να μην με ξε-
χάσουν. Τα λουλούδια μου γνέφουν. «Πάντα έρχονται», τα ακούω, μου ψιθυρίζουν, «σή-
κωσε το κεφάλι, θα σε θυμηθούν». Λόγια από χρώματα κι αυτά, βαρέθηκα το χρώμα, 
αφήστε με να καβαλήσω τον αέρα και να χαθώ στην ανυπαρξία. Άτιμα ζώα τα πουλιά! 

Ακριβή Λιόση
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Μου χτύπησε την πόρτα

 Ήρθε. Ήρθε. Μου χτύπησε την πόρτα και αναρωτήθηκα. Αναρωτήθηκα το πότε. Το 
γιατί, το πώς. Το αύριο. Μα δεν ήταν αυτό. Ήταν κάτι άλλο, Κάτι ... Δεν το ‘χα ξαναδεί. Δεν 
μου άρεσε. Μα με γύρισε πίσω. Στα παλιά. Στα παλιά μονοπάτια μου. 

Ο ίδιος μου ο φόβος ήταν και όχι η χαρά που περίμενα τόσα χρόνια πνιγμένη στα πα-
χιά πούπουλα του ψεύτικου ουρανού μου. Αλλά γιατί; Γιατί να ανοίξω ξανά τις πύλες αυ-
τής της κόλασης; Γιατί;

Λούση Μόσχου
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Μια πολύτιμη άνοιξη

 Την κρατάς στην αγκαλιά σου. Μόλις γεννήθηκε το πολυτιμότερο πλάσμα στον κό-
σμο. Τόσος πόνος, τόσοι μήνες και ξαφνικά σβήστηκαν από τη μνήμη σου. Και τώρα που 
δακρύζεις, εύχεσαι τα δάκρυά σου που πέφτουν πάνω της να την προστατεύουν για πά-
ντα, και όταν εσύ θα φύγεις να έχει κάτι δικό σου. Να την, έγινε ενός, έκανε και τα πρώ-
τα της βηματάκια, χαμογελαστή, όπως πάντα. Οπ, έπεσε κάτω. Αχ, το κοριτσάκι σου με-
γαλώνει, έγινε ενός, τη βλέπεις και συγκινείσαι. Εσύ δημιούργησες αυτό το ξανθό μικρό, 
στρουμπουλό πλασματάκι, που σαν σε κοιτάει με αυτά τα γουρλωμένα μεγάλα αθώα 
ματάκια, ο κόσμος γύρω σου διαλύεται. Έφτασε η ημέρα της μητέρας, είναι επτά. Τρέ-
χει πρωί πρωί στο κρεβάτι σου και σου φωνάζει «Χρόνια πολλά, μαμάκα», οι πιο γλυκές 
φωνές που θα ακούσεις ποτέ. Το πιο γλυκό ξύπνημα που θα έχεις ποτέ. Τη μικρή κορού-
λα σου να σου δίνει φιλιά μαζί με μια ζωγραφιά που έφτιαξε για εσένα, την πιο όμορφη 
ζωγραφιά που θα δεις ποτέ. Τώρα είναι έφηβη. Μαλώνετε όλη την ώρα. Είναι απότομη, 
έχει πολλά νεύρα, την απασχολούν άλλα θέματα. Την αγαπάς όμως με όλη σου την καρ-
διά και ξέρεις ότι και εκείνη σε αγαπά παρά τις φωνές και την αδιαφορία. Εκείνη βέβαια 
δεν καταλαβαίνει την αγάπη σου, ακόμα τουλάχιστον. Φεύγει για το πανεπιστήμιο, θες 
να πας μαζί της, δεν σε αφήνει. Αφού την έχεις ζουλήξει στις αγκαλιές και στα φιλιά, και 
έχεις πεθάνει στο κλάμα, την αφήνεις να φύγει, όχι για πάντα. Για εσένα όμως αυτά τα 
τέσσερα χρόνια μοιάζουν αιωνιότητα. 

Μαμά, τώρα σε καταλαβαίνω, βλέποντας κι εγώ τη δικιά μου κόρη. Την αγάπη, τα φι-
λιά, τα δάκρυα. Τα νιώθω όλα. Μακάρι να μπορούσα να σε αγκαλιάσω και να σου ζητή-
σω συγγνώμη, αλλά εσύ έχεις φύγει. 

Κορίνα Παπαπολύζου
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Σαν

 Μπήκες σαν ένα ανοιξιάτικο αεράκι στη ζωή μου. Απαλό και απρόβλεπτο σαν τα 
συναισθήματα που έβγαλες από μέσα μου. Έκανες την καρδιά μου να ανθίσει σαν περι-
βόλι, ένα άλλο συνηθισμένο ανοιξιάτικο πρωί που σε πρωτοείδα. Σαν από μόνη μου έρι-
ξα τα τείχη της ψυχής μου. Σαν από μόνη μου σε αγάπησα, γιατί εσύ δεν έκανες το ίδιο. 
Σαν από μόνος σου έκαψες το περιβόλι μου. Σαν από μόνος σου γκρέμισες το ίδιο το κά-
στρο της ψυχής μου. Αλλά σαν μου ζήταγες συγγνώμη, σε συγχωρούσα. Ξέχναγα τα πά-
ντα. Τα πάντα για μία και μόνο πρόταση. Σαν να σε αγαπώ. Αβέβαιο και ανέπαφο. Ένα 
σαν ήταν ό,τι χρειαζόσουν για να με κάνεις να σε πιστέψω. Και το έκανες. Η καρδιά μου 
έφτιαξε και άλλο περιβόλι με τριαντάφυλλα που μαδούσες και μαργαρίτες να μαδάω 
εγώ για να δω αν μ’ αγαπάς. Δεν μ’ αγαπούσες. 

Θεοδώρα Θεοδοσοπούλου





Με κομμένη
την ανάσα
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Τα σπασμένα κομμάτια

 Με τα μαύρα της παπούτσια περπατάει στο πεζοδρόμιο. Ενώ ο κόσμος ξεδιπλώ-
νεται μπροστά της, εκείνη τον σπρώχνει. Με το μαύρο της μπουφάν και το καπέλο δι-
ακρίνεται η υποκρισία μέσα της. Ευεξία. Τίποτα για αυτή δεν έχει πια αξία. Κοιτάει τον 
εαυτό της. Την κοιτάει και αυτός. Κατάματα. Ψύχρα. Και ανυποψίαστη χάνει τον έλεγ-
χο. Χάνεται. Σπάει. Και μέσα από τα κομμάτια μπορείς να διακρίνεις ακόμα την υποκρι-
σία. Την αιχμαλωτίζει στο μυαλό της. Από το βάθος του παραθύρου βλέπεις μια φιγού-
ρα που το χαμόγελο εμφανίζεται στο πρόσωπό της και δεν εγκαταλείπει. Σαν μια κόκ-
κινη παπαρούνα. Τότε που της έπιανε το χέρι και έτρεχε προς τον ήλιο χωρίς να κοιτά-
ξει πίσω. Κοίταζε το φως που φοβόταν, κρυβόταν. Τότε κατάλαβε τι είχε χάσει. Τι έχασε. 
Αγαπούσε το φως. Αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να το αγγίξει. Και όσο πιο πολύ αγαπάς, τό-
σο πιο πολύ μισείς και τα δάκρυά σου δεν στερεύουν ποτέ. Καταρρέεις. Δεν ήρθα για να 
τους δείξω το παρελθόν που χαράμισα και έσπασα, ήρθα για να τους δείξω ότι δεν έπε-
σα. Δυνατές κραυγές με ένωναν με αυτό που είμαι. Με αυτή που ήμουν. Και θα είμαι πά-
ντα με κομμένη την ανάσα. 

Ελένη Ματθαιάσου
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Χαλαρά

 Το «χαλαρά» είναι μια απαίσια λέξη. Στο χαλαρό, έτσι χαλαρά, ‘ντάξει μωρέ χαλα-
ρά, και λοιπές κοινοτοπίες, με βγάζουν απ’ τα ρούχα μου και με γρατζουνούν προκλητι-
κά. Γιατί δεν είναι καθόλου «χαλαρά», και ούτε θα μπορούσε να ήταν ποτέ άλλωστε με 
τέτοια ένταση και σιωπή. Ποτέ δεν είναι «χαλαρό» αυτό. Προσπαθείς να το κάνεις χαλα-
ρό, θέλεις, και θέλεις τόσο πολύ που το κάνεις χειρότερο. Βλέπεις τα πράγματα να αλλά-
ζουν, μα φοράς θολά γυαλιά, εσύ μόνο θέλεις, θέλεις, θέλεις. Και ποτέ σου δεν κατάλα-
βες, τι ήθελαν οι άλλοι από εσένα, πώς ένιωθαν οι άλλοι για σένα, εσύ απλά ήθελες να 
είσαι «χαλαρός». Και αφού άρχισες να ακούς πλέον τον απόηχο των εκρήξεων των γύ-
ρω σου, γέλασες και είπες, «χαλαρά». Και το θέμα είναι πως σε κανέναν δεν είναι αρκε-
τό το «χαλαρό», το μέτριο, ούτε καυτό, ούτε πάγος, ενδιάμεσες χλιαρές καταστάσεις που 
κουράζουν, και όποιος κουράζεται φεύγει. Ήθελες να φύγουν. Και εσύ έκλαιγες, και ήταν 
το κλάμα στου τόσο χαλαρό, που τρανταζόσουν από τις νεκρές ελπίδες που άφηναν την 
τελευταία τους πνοή μέσα σου. Και, όταν με κομμένη την ανάσα μου είπες «σ’ αγαπώ», 
πίστευα πως μ’ αγαπούσες, μέτρια, μ’ αγαπούσες επειδή ήσουν «χαλαρός». Και αντί να 
φύγω εγώ, έφυγες εσύ, επειδή πλέον θα ήσουν ήσυχος για πάντα, είχες αυτό που ήθε-
λες. Μετριότητα. Και εγώ έκλαιγα πάνω απ’ το παγωμένο σώμα σου και σου φώναζα σ’ 
αγαπώ, όσο πιο χαλαρά μπορούσα μήπως και τ’ ακούσεις. 

Ακριβή Λιόση
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Ζωή ή ημερολόγιο

 Ξυπνάμε Κυριακή πρωί, 6 η ώρα. Παναγία μου, γιατί τόσο νωρίς. 8.30 φεύγαμε για 
Λονδίνο. Φεύγαμε. Εγώ και το ημερολόγιό μου. Αχ, πρέπει να σηκωθούμε τώρα; Σηκώ-
θηκα, πήγα στην κουζίνα να φάω πρωινό, πήρα και το ημερολόγιο μαζί. Έβαλα δημητρι-
ακά, και όσο έγραφα, έτρωγε μελάνι και το ημερολόγιό μου. Χορτάτοι και οι δύο, κοιτά-
ξαμε την ώρα και αρχίσαμε να ετοιμαζόμαστε. Ήταν 6.45. Η ώρα περνούσε τόσο γρήγο-
ρα κι εγώ ήμουν ακόμη κουρασμένη από το πρωινό ξύπνημα. Και μόνο η σκέψη ότι θα 
μπορούσα να κοιμηθώ στο αεροπλάνο με ανακούφιζε. Η πτήση διαρκούσε δύο ώρες κι 
εγώ έπρεπε να φύγω 8.30. Κάλεσα ταξί και έφυγα για το αεροδρόμιο. «Θέλουμε να μας 
οδηγήσετε μέχρι το αεροδρόμιο» είπα στον ταξιτζή. «Να σας οδηγήσω; Περιμένετε κά-
ποιον;» με ρώτησε. «Όχι, εγώ και το ημερολόγιό μου. Οδηγείστε μας, σας παρακαλώ, μέ-
χρι το αεροδρόμιο! Έχουμε μια διοργάνωση στο Λονδίνο.» Και ο ταξιτζής ξεκίνησε. Φτά-
σαμε κατά τις 7.30, είχαμε λίγο χρόνο να χαζέψουμε. Αφήσαμε τις βαλίτσες μας στην 
υπηρεσία εκεί, καθώς σπατάλησα τον χρόνο μου ψάχνοντας αξεσουάρ και δώρα για το 
ημερολόγιό μου. Ο χρόνος πέρασε και ήταν η ώρα της αναχώρησης. Μπήκαμε στο αερο-
πλάνο. «Η θέση δίπλα σας είναι πιασμένη;» με ρώτησε ένας κύριος. «Ναι» του απάντησα 
«Μα δεν βλέπετε το ημερολόγιο;» Με κοίταξε με ένα βλέμμα περίεργο και απλά αποχώ-
ρησε. Ειδοποιήσεις από τον πιλότο. Πώς να βάζετε τα σωσίβια, μπλα μπλα. 

Η ώρα περνούσε και μπορώ να πω πως δεν λάτρευα τον τρόπο πτήσης του αερο-
πλάνου, και μάλλον ούτε το ημερολόγιό μου. Ντιν ντον! Νόμιζα πως ήταν μια ασήμα-
ντη ειδοποίηση από τον πιλότο αλλά όχι. «Αγαπητοί επιβάτες, κάποια από τα συστήματα 
του αεροπλάνου έχουν πιάσει φωτιά και δεν είναι πια εφικτό για μας να πετάξουμε αυ-
τό το αεροσκάφος. Κρατηθείτε γερά από τις λαβές των καθισμάτων και φορέστε τις μά-
σκες οξυγόνου, σας παρακαλώ!» Μα εγώ δεν το έκανα. Εγώ νοιάστηκα για το ημερολό-
γιο. Να μην πάθει κάτι. Το πήρα αγκαλιά και κουλουριάστηκα. Και να που έφτασε η ώρα 
της συντριβής και ‘γω νοιάστηκα πιο πολύ για το ημερολόγιό μου και όχι για τον εαυτό 
μου. Και να που έχασα το ημερολόγιό μου. Και να που με έχασε κι αυτό. Δίχως ανάσα. 

Αναστασία Μπέσια
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Έρχομαι κοντά σου 

 Κοιτάω τον ουρανό. Το σώμα μου επιπλέει στο γαλάζιο νερό. Σκέφτομαι, μόνο σκέ-
φτομαι. Όλα αυτά τα ψέματα, οι υποκρισίες, γιατί; Δεν άξιζε. Όλα αυτά τα χρόνια, τα όνει-
ρα για το τίποτε. Τίποτα δεν νιώθεις με το λιγοστό κομμάτι καρδιάς που σου έχει απομεί-
νει ή καλύτερα που σου είχε απομείνει. Μου είχες πει πως θα ήσουν εδώ για εμένα. Θα 
με προστάτευες, θα με υποστήριζες, θα περνάγαμε χρόνο μαζί. Και εκεί που είσαι όμως 
τώρα ούτε να κοιταζόμαστε δεν μπορούμε. Ήσουν εκεί στα πρώτα μου βήματα, ξενυχτού-
σες στο πλάι μου κάθε φορά που δεν μπορούσα να κοιμηθώ, γιατί ήμουν άρρωστη. Όσες 
κακίες και να έλεγα, με αγαπούσες και πάντα προσπαθούσες να βρεις δύναμη για να εί-
σαι κοντά μου. Με υποστήριζες και δεν μπορούσες να αντισταθείς σε αυτά τα δυο μάτια, 
δυο μελί μάτια να λάμπουν από χαρά, τους είχες αδυναμία. Συγκινιόσουν όταν έβλεπες 
το μικρό σου κοριτσάκι να μεγαλώνει. Να, τώρα φεύγει για σπουδές μακριά σου, θα σου 
λείψει τόσο πολύ! Εύχεσαι να μπορούσες να πας μαζί της, και να την πάλι, παντρεύεται. 
Μεγάλη κοπέλα πια και όμως στα μάτια σου είναι ακόμα αυτό το μικρό ξανθό χνουδω-
τό πλασματάκι στο μαιευτήριο που ανοίγει για πρώτη φορά τα ματάκια του. Και μάντε-
ψε ποιον κοιτάει, εσένα. Το κρατάς στην αγκαλίτσα σου και ξεχνάς όλο τον πόνο. Μεγα-
λώνει και τη νιώθεις να φεύγει από κοντά σου. Άσχημο εεε; Καταλαβαίνεις πώς νιώθω, 
λοιπόν. Με παράτησες, δεν μου είπες τον λόγο, δεν μου έδωσες καν την ευκαιρία να σε 
αγκαλιάσω για τελευταία φορά, να σου πω ένα «Σ’ αγαπώ», ένα «Σ’ αγαπώ» που χρόνια 
επιθυμούσε να ακούσει η ψυχούλα σου. Έφυγες χωρίς αντίο. Ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να 
σου πω αντίο, ούτε πρόκειται. Μακάρι να ήσουν κοντά μου, έστω και λίγο, να μπορούσα 
να σου πω ό,τι δεν σου έχω πει τα τελευταία χρόνια, μήνες, μέρες, να μην σε αφήσω από 
την αγκαλιά μου. Και τώρα κάτω από το νερό με κομμένη την ανάσα σου λέω «Μανού-
λα, έρχομαι» για πάντα κοντά σου. 

Κορίνα Παπαπολύζου





Mια ξαφνική
βροχή
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Μια ξαφνική βροχή

 Τα δυνατά βήματα που έκανα πιτσιλούσαν ο,τιδήποτε γύρω της. Βήματα αργά. 
Το βλέμμα της γκρι όπως και το καιρικό φαινόμενο που την έπνιγε. Άνοιξε την κόκκινη 
ομπρέλα που το χρώμα της ξεχώριζε στο γκρίζο φόντο. Μόνη. Η ανάσα βαριά. Ο αέ-
ρας τη χτυπούσε. Το θρόισμα από τις ψιχάλες ακουγόταν σαν μελωδία. Μα όχι για αυ-
τή. Τουλάχιστον έτσι πίστευε. Αγαπούσε τα φωτεινά χρώματα, μα είναι πια ένα όνει-
ρο. Χαμένο ανυπεράσπιστο μέσα της. Τα λησμονούσε, το ένιωθε. Σπασμένα κομμάτια. 
Θρύψαλα. Σαν τη βροχή που τη χάιδευε απαλά στο κούτελο. Λησμόνησε που πάει. Ξέ-
χασε. Ταξίδεψε. Τα όνειρα τρύπωναν βαθιά μέσα της και την ύψωναν να τα αντικρίσει. 
Βημάτιζε σε γκρίζα σπίτια στοιβαγμένα το ένα δίπλα στ’ άλλο. Άραγε θα γίνω και εγώ 
ποτέ μου μια στάλα βροχής; Να πέφτω, να ονειρεύομαι, να σπάω. Και οι τελευταίες λέ-
ξεις να είναι ένας κόσμος χωρίς βροχή. Το βλέμμα του να μην είναι απλώς γλυκό αλλά 
πρόσχαρο. Ο κόσμος για εμένα είναι σαν μια κλεψύδρα. Τα ουρλιαχτά. Οι φωνές απελ-
πισίας, θυμού. Η πρώτη φορά που τον είδα σε αυτή τη στάση. Το βλέμμα κατεβασμένο 
στα μαύρα του παπούτσια. Το χέρι ματωμένο. Τα ρούχα σκισμένα. Διέκρινα από μακριά 
το σκυθρωπό του πρόσωπο και τα φαντασμένα του μάτια. Μου ‘λειπε. Μου ‘λειπε το 
παρελθόν. Οι στιγμές. Οι αναμνήσεις. Τότε που με έπιανε στο κούτελο και με κοίταζε 
από ψηλά. Μου ψιθύριζε σ’ αγαπώ και έκλεινε τα μάτια. Έστρεφε το βλέμμα προς τα 
πάνω και εγώ τον ακολουθούσα. Βλέπαμε τον ουρανό, το μέλλον. Τρέχω. Να τον νιώ-
σω. Να τον αγγίξω. Να τον αγκαλιάσω και να νιώσω τους χτύπους της καρδιάς του. 
Μα είναι ένας έρωτας χωρίς ανταπόκριση. Με το βλέμμα που κάποτε ήταν δικό μου. 
Μα τώρα ανήκει σε άλλη. Καθόταν εκεί. Εγώ τον κοιτούσα. Φοβόταν σαν το μικρό παι-
δί που κάποτε νοιαζόμουν. Ανταποκρινόμουν. Εστίαζα σε αυτόν. Με αυτή την εικονική 
λέξη ζούσα τόσα χρόνια. Η εσωστρέφεια μου φαίνεται του ράγιζε την καρδιά. Τα πρώ-
τα βήματα που βάδιζα μαζί του. Ήθελε να σπάσει τον φόβο. Να μιλήσει. Να συζητήσει. 
Να ζήσει. Μα κρύβεται. Στην ίδια του τη σκιά. Έμοιαζε να τον κοιτάζει με ένα βλέμμα 
που σκούραινε, σκούραινε, σκούραινε. Και αλλοιωνόταν σε μικρά κομμάτια. Άρχισε να 
τρέχει. Να φωνάζει. Να τον κοιτάζει σιωπηλή από απόσταση. Μα στην πραγματικότη-
τα η απόσταση ήταν που την ενοχλούσε. Θυμήθηκε. Κάτι που στο μυαλό της φάνταζε 
εφιάλτης και μια μαύρη εικόνα χωρίς καμιά λάμψη. Κοιτάξου στον καθρέφτη που ρά-
γισε από τις ανακρίβειες και έσπασε από το ψέμα! Το δικό σου. Που τόσο καιρό στη-
ριζόμουν και η εμπιστοσύνη μου επέπλεε πάνω σου. Και όλοι απορούσαν. Με κοιτού-
σαν. Και τα φρύδια υψώνονταν σαν ερωτηματικά. Αυτό που ήθελε ήταν να ακούσει ένα 
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τραγούδι που θα την έκανε να λησμονήσει τα δάκρυα που έχυσε για κάποιον που δεν 
το άξιζε. Που έχει χάσει τον εαυτό της σε έναν κόσμο που όσοι πάνε έχουν ακολουθή-
σει ένα μονοπάτι με πνιγμένα και βυθισμένα βιώματα. 

Ελένη Ματθαιάσου
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Όταν ανοίγουν οι ουρανοί 

 «Ξέρεις κάτι; Βαρέθηκα. Δίνεις όρκους που στο τέλος, χα, δεν τηρείς καν. Τι σόι 
άνθρωπος είσαι; Θα σου πω εγώ, «φίλε». Γελοίος, αυτό είσαι. Ένα κομμάτι γελοιότητας 
που επιπλέει ανάμεσα στους άλλους, μα δεν τους βλέπεις, δεν τους αγγίζεις, όχι πραγ-
ματικά. Θα ‘πρεπε να ντρέπεσαι, χαμήλωσε τα μάτια σου. Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Φύγε!»

«Το κομμάτι γελοιότητας» την κοιτούσε με κάποιο ελαφρύ μειδίαμα. Ανοιγόκλεινε τα 
μάτια του γρήγορα, ωστόσο διόλου ερωτηματικά. Μερικές ακτίνες ήλιου τον χτύπησαν 
στο πρόσωπο, φώτισαν τα μάτια του και τότε μόνο εκείνη σώπασε και έμεινε να τον κοι-
τάζει ανήμπορη. Βλέπεις τα μάτια του είχαν απίστευτη επιρροή πάνω της. Όταν αυτές οι 
ακτίνες έσβησαν, εκείνη κούνησε τα χείλια της, αδύναμα. 

«Φύγε, για όνομα του Θεού, φύγε!»
Έφυγε. Η πόρτα έκλεισε ήσυχα, πρόσεξε πως κοντοστάθηκε για λίγο, ίσως να το με-

τάνιωσε, μα ύστερα τον άκουσε να απομακρύνεται. Ίσως το μόνο που χρειαζόταν εκεί-
νη ήταν μια αγκαλιά. Κούνησε το κεφάλι της. Δεν την καταλάβαινε πια. Είχε χαθεί η λάμ-
ψη ανάμεσά τους, είχαν χάσει κάθε ενδιαφέρον. Και έτσι συνέχιζε να παραμιλάει, με τα 
ψέματα να ξεχειλίζουν μέσα της και να την πνίγουν, και τότε άκουσε τη βροντή. Εκείνος, 
από την άλλη, είχε μείνει να κοιτάζει τον ουρανό, σχεδόν λυπημένος, μα την ήξερε τό-
σο καλά, την αγαπούσε τόσο πολύ, ήταν σαν εκείνον (τόσο πολύ), που του ήταν ειλικρι-
νά αδύνατον να θυμώσει. Όταν κύλησε μια στάλα στο μάγουλό του, δεν είχε συνειδητο-
ποιήσει πως έκλαιγε. Έφερε την παλάμη στα μάτια του, στεγνά, όπως περίμενε. Άλλωστε, 
γιατί να κλάψει; Βροντή. Οι στάλες συνέχισαν να πέφτουν στο πρόσωπό του και εκείνος 
έκλεισε τα μάτια του απολαμβάνοντας μια κάθαρση αργή, ένα γλυκό μαρτύριο, που θέ-
ριεψε μέσα του και τον έτρωγε σιγά σιγά, πετούσε έξω κομμάτια του εαυτού του, που 
εκείνη τη στιγμή στέκονταν εμπόδιο. Φοβόταν μην τα χάσει. Βέβαια, παρ’ όλ’ αυτά ήξε-
ρε πως είχε χάσει τον εαυτό του τόσες φορές, δεν είχε πια αξία. Και έπειτα, δεν ήταν ο 
εαυτός του χωρίς εκείνη. 

Πετάχτηκε όρθια και όρμηξε στην εξώπορτα. Λαχάνιασε, μικρή ήταν η απόσταση. 
Ωστόσο, την κούραζε η απόσταση μέσα της. Γλίστρησε το χέρι της στο πόμολο. Λάθος, 
τόσο λάθος! Τι όμως κι αν δεν είχε δίκιο, τι κι αν απλά την τύφλωνε το μέσα της, εκείνο 
το μικρό κομμάτι του εαυτού της που είχε αφιερώσει σε κείνον, τι και αν αυτό ούρλια-
ζε και έσπρωχνε και έψαχνε δρόμους να ξεφύγει από το σώμα της, να τον συναντήσει;

Είχε γίνει μούσκεμα. Δεν ήξερε γιατί στεκόταν ακόμη εκεί, τι ήταν αυτό που τον κρα-
τούσε ακόμη κοντά της, ενώ εκείνη τον έσπρωχνε μακριά με κάθε τρόπο. 
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«Συγγνώμη. Ήμουν λάθος. Δεν έπρεπε να σου μιλήσω έτσι, αλήθεια, ξέρεις, δεν ξέ-
ρω τι με έπιασε, θόλωσα!»

Είχε γυρίσει και την κοιτούσε, δεν είχε κλάψει, μόνο τα μαλλιά της ήταν βρεγμένα. Ει-
λικρινά δεν ήξερε γιατί δεν την κοιτούσε στα μάτια. 

«Σε παρακαλώ. Δεν τα εννοούσα αυτά που είπα. Συγγνώμη! Συγχώρεσέ με, δεν αντέ-
χω να ‘μαστε έτσι, κοίταξέ με!»

Και τότε, τη στιγμή που κοιτάχτηκαν, γκρεμίστηκε ο κόσμος, άνοιξαν οι ουρανοί, σμίξαν 
δυο σώματα, δυο καρδιοχτύπια σώπασαν, και άφησαν το νερό να τρέξει ανάμεσά τους.  

Ακριβή Λιόση
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Κατακλυσμός

 Στην αρχή αραιή συννεφιά που σιγά σιγά γίνεται ένα σαν τα φρύδια ενός θυμω-
μένου ανθρώπου, σαν τη σπασμένη καρδιά ενός πληγωμένου παιδιού. Πλιτς, πλιτς πέ-
φτουν οι ψιχάλες σαν τα δάκρυα της αδερφής μου, σαν τη χαλασμένη βρύση του μπά-
νιου, σαν τους κόκκους μιας κλεψύδρας, σαν τη ζωή μου. Κι ύστερα η βροχή δυναμώνει, 
γίνεται μπόρα, καταιγίδα και να κι ο κεραυνός. «Την πλήγωσες άσχημα, έτσι δεν είναι;»

Και η βροχή συνεχίζει, η μπόρα, η καταιγίδα και να εκεί πάνω άλλος ένας κεραυνός, 
κι άλλος, κι άλλος. Όλοι μαζί χτυπάνε χωρίς έλεος την επιφάνεια της γης, σαν την επιφά-
νεια της ψυχής της αδερφής μου, που τρύπησε από τις προσβολές σαν το έδαφος. Και 
ύστερα λες, μπόρα είναι θα περάσει! Μα δεν ήταν μπόρα, ήταν κατακλυσμός που κατέ-
ληξε όπως καταλήγουν οι κατακλυσμοί. 

Της αφήνει ένα λουλούδι και ύστερα λέει, αυτό το λουλούδι άνθισε την ημέρα που 
εσύ μαράθηκες. Την ημέρα που έξω γινόταν ο κατακλυσμός της ψυχής μου.  

Αθηνά Παπαδοπούλου 
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Ένας χιονάνθρωπος

 Ήτανε χειμώνας και είχε έρθει η ώρα να με πάρουνε να με φτιάξουνε, να με κά-
νουνε δύο μεγάλες μπάλες, να μου βάλουνε σκουφί, κασκόλ, δύο κουμπιά στα μάτια και 
ένα τεράστιο καρότο. Οι μέρες κυλούσαν και άρχισα να αποκτώ συναισθήματα, άρχισα 
να μαθαίνω λέξεις και όλα αυτά, γιατί ήμουνα συνέχεια με παιδιά που παίζαν γύρω μου, 
μου πετούσαν χιονόμπαλες. Ένιωθα αρκετά γαλήνια, όμως αυτή η γαλήνη μου σβήστη-
κε σε κλάσματα δευτερολέπτου. Όλα λιώνανε, όλα ακόμα και η ψυχή μου έλιωνε. Ανα-
ρωτιόμουνα γιατί να βρέχει ξαφνικά. Όλα έλιωσαν το ίδιο και τα συναισθήματά μου, όλα 
χάθηκαν, όλα γύριζαν και βρέθηκα στο πάτωμα στα πόδια των παιδιών, που πλατσουρί-
ζανε πάνω μου. Τόση στενοχώρια, τόση λύπη! Τώρα πια είμαι ένα τίποτα μπροστά στους 
άλλους, αλλά πάντα μέσα μου θα είμαι ένας χαμογελαστός χιονάνθρωπος που θα είμαι 
πάντα στην καρδιά των ανθρώπων και θα γυρίζω από δρόμο σε δρόμο, από καρδιά σε 
καρδιά, από λίμνη σε λίμνη και από εμένα πάλι σε εμένα. 

Αναστασία Δίκου 
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Η πρώτη ξαφνική βροχή 

 Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα. Ήταν τόσο έντονο αυτό που ένιωθα γι’ αυτόν 
ακόμα κι αν ήταν η πρώτη φορά που τον είδα. Δεν ήταν ιδιαίτερα όμορφος αλλά για μέ-
να ήταν ο καλύτερος. Ένιωθα σαν να ήμουν σ’ αυτόν τον κόσμο εγώ κι αυτός. Δεν μπο-
ρούσα να διαβάσω, να φάω, να κοιμηθώ. Ξυπνούσα και κοιμόμουνα με την εικόνα αυτή 
στο μυαλό μου. Ήξερα πως ήμουν στην εφηβεία και πως θα αντιδρούσα και θα σκεφτό-
μουνα διαφορετικά, αλλά αυτό δεν πίστευα πως θα μου συνέβαινε! Κάθε πρωί πήγαινα 
σχολείο, για να τον βλέπω, να τον ακούω και να φαντάζομαι τον εαυτό μου μέσα στην 
αγκαλιά του. Ήξερα μέσα μου όμως πως δεν θα γινόταν ποτέ κάτι μαζί του, διότι πίστευα 
πως ήμουν άσχημη. Τον τελευταίο καιρό είχα χάσει τον εαυτό μου. Δεν ήξερα ποια είμαι. 
Δεν μιλούσαμε πια και μόλις γυρνούσα σπίτι μου, έκλαιγα μέχρι την επόμενη μέρα. Ήθελα 
να του δείξω πόσο τον αγαπώ, αλλά ποτέ δε θα γινόταν, ήμουν πάντα η φοβιτσιάρα και 
η ντροπαλή. Μόνο που ... το μόνο που ήθελα ήταν να μου μιλήσει έστω και μια καλημέρα 
του θα με έκανε τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. Όσο περίεργο και αν ακού-
γεται εγώ τον αγαπούσα και θα συνεχίσω να τον αγαπώ γιατί τώρα πια έχω γίνει ο άγ-
γελός του. Τον κοιτάω από ψηλά και τον καμαρώνω όπως η μάνα το παιδί της. Όλο αυ-
τό για μένα ήταν μια ξαφνική βροχή, όταν έμαθα πως θα ήμουν εν ζωή για λιγότερο από 
ένα μήνα και ήξερα πως δεν θα τον ξαναδώ ποτέ! Αντίο ...! Σ’ αγαπώ! Πάντα θα σ’ αγαπώ!

Λούση Μόσχου 
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Τα δάκρυα της Παναγίας 

 Παλιά συνήθιζαν να μου λένε ότι η βροχή ήταν τα δάκρυα της Παναγίας. Το είχα πι-
στέψει, αλλά παρόλα αυτά μου φαινόταν λίγο περίεργο, γιατί ποτέ δεν φανταζόμουν τον 
Θεό να κάνει την Παναγία να κλαίει. Μετά από λίγο καιρό ρώτησα τους γονείς μου και 
μου εξήγησαν ότι δεν ήταν γι’ αυτό. Τότε άρχισα να σκέφτομαι λόγους για τους οποίους 
έβρεχε. Από το ότι έβρεχε για να βγουν βόλτα τα σαλιγκάρια, μέχρι το ότι έβρεχε για να 
πιουν νερό τα ζώα. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι λόγοι μου δεν έβγαζαν και πο-
λύ νόημα, μέχρι που επιτέλους το βρήκα! Περίπου. Έβρεχε για να ξεπλένονται οι άνθρω-
ποι, από τα χώματα, τις σκόνες και όλες τις βρομιές. Όσο μεγάλωνα και το σκεφτόμουν 
περισσότερο κατάλαβα. Βρέχει για να ξεπλένονται οι άνθρωποι, όχι από τα χώματα, τις 
σκόνες και τις βρωμιές, αλλά από τη στενοχώρια, τον θυμό και τις αμαρτίες που έχουν 
κάνει. Η Παναγία δεν έκλαιγε, επειδή της έχει κάνει κάτι ο Θεός, αλλά από την ασχήμια 
του ανθρώπου. Αυτός είναι κι ο λόγος των ξαφνικών βροχών. Μας ξεπλένουν. 

Ευγενία Αραβώση 
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Φοβάσαι

 Τρέχουμε, τρέχουμε και οι δύο, βλέπω τα μάτια της μελί, ξεχωρίζουν στο σκοτάδι, 
το μόνο πράγμα που είναι πια φωτεινό στην καρδιά μου. Θέλω να είμαι μαζί της, μόνο 
μαζί της, την αγαπώ, τη σκέπτομαι όλη την ώρα. Ξέρω πως κι εκείνη με αγαπά, δεν ήταν 
όμως γραφτό να είμαστε μαζί. Βρέχει, βρέχει πολύ. Η βροχή μου θυμίζει τα δάκρυα που 
έχυσα για εκείνη, τα κομμάτια που έσπασα την καρδιά μου για εκείνη και μια πληγωμέ-
νη ψυχή που ανήκε σε εκείνη. Αγάπη χωρίς ανταπόκριση σου λένε. Εγώ το λέω αδιαφο-
ρία ή και ψυχρότητα. Δεν σε κοιτάει, πεθαίνεις για ένα βλέμμα της και όμως αδιαφορεί, 
αλλά ο πόνος σου είναι να ξέρεις ότι η καρδιά της ανήκει σε κάποιον άλλο, να μην μπο-
ρείς να την κάνεις δική σου. Παρόλα αυτά λες πού θα πάει, κάτι θα νιώθει και για εμέ-
να. Την βλέπεις να τον κοιτάζει με ένα βλέμμα, ένα βλέμμα που ήταν κάποτε δικό σου, 
κι όμως τώρα ανήκει σε κάποιον άλλο. Φταις και εσύ βέβαια, δεν της είχες δείξει τίπο-
τα, σαν κοτούλα καθόσουνα και περίμενες να κάνει εκείνη την πρώτη κίνηση. Περίμενες 
δηλαδή να έρθει να σου μιλήσει, από πού, μου λες, από πού; Την αγνοούσες, μόνο την 
αγνοούσες, φοβόσουν μην γίνεις ρεζίλι κοιτάζοντάς την, φοβόσουν. Αγάπη όμως δεν εί-
ναι φόβος. Η αγάπη είναι για τους θαρραλέους. Καλά να πάθεις! Και τώρα που την έχεις 
δίπλα σου κάτι σε κρατάει, κάτι σε κρατάει σφιχτά. Το μόνο που θέλεις είναι να νιώσεις 
τα χείλη της πάνω στα δικά σου, να χαϊδέψεις τα μαλλιά της, να αγγίξεις την ψυχή της. 
Και όμως. Δεν μπορείς, φοβάσαι. 

Κορίνα Παπαπολύζου







Ψυχικές εντάσεις
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Τον χτύπησε

 Βγήκε από το δωμάτιο με πρησμένα μάτια, σπασμένο πρόσωπο δαγκώνοντας τα 
χείλια της. Μάγουλα κόκκινα που φαινόταν να έχει κυλήσει ποτάμι πάνω τους, και κα-
μπούρα σαν να ήθελε να κλειστεί στον εαυτό της. Περπάτησε λίγο. Βαθιές ανάσες. Ακού-
μπησε το πόμολο της βαριάς ξύλινης εξώπορτας. Πετρωμένη, κοντοστάθηκε σκεπτική. 
Τέντωσε την πλάτη της με πρόσωπο που φαινόταν να έχει πάρει φωτιά. Τα μάτια της μί-
κρυναν και το ένα τρεμόπαιζε σαν να έχει βγει μόλις από άσυλο. Και ένα γλυκόπικρο χα-
μόγελο. Ναι, ήταν σε μια κατάσταση που θα ταίριαζε σε δολοφόνο. Πίεσε με σιγουριά το 
πόμολο σμίγοντας τα φρύδια της και τα μάτια της δάκρυσαν μόλις χτυπήθηκαν από τον 
δυνατό αέρα. Τον κοίταξε. Την κοίταξε. Κοιτάχτηκαν. Ή θα του ορμούσε ή θα ξέσπαγε σε 
κλάματα. Ένα δίλημμα που φάνηκε να έχει κάνει την επιλογή της. Τον χτύπησε. Τον χτύ-
πησε με όση δύναμη είχε. Αυτός. Αυτός σταμάτησε να ανταποκρίνεται. Ξαπλωμένος στην 
άσφαλτο. Χωρίς ανάσα. Τα μάτια της έγιναν σαν δυο μεγάλες πιατέλες. Το χέρι της πάνω 
στο στόμα της έβγαζε κραυγές. Έτρεξε μέσα κλειδώνοντας την πόρτα πίσω της. Έκατσε 
κάτω ανασαίνοντας βαριά, σαν να είχε μόλις τρέξει μαραθώνιο. Ένα μαύρο πέπλο σκέ-
πασε τα μάτια της και μια σιγουριά κατέκλεισε το σώμα της. Έσφιξε τις γροθιές της και 
πήγε να ετοιμάσει φαγητό για τα παιδιά της. Ένας Θεός ξέρει τι θα τους έλεγε για τον 
πατέρα τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν ήταν η ίδια. 

Θεοδώρα Θεοδοσοπούλου
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Γιατί;

 Μπήκε όταν χτύπησε το κουδούνι, κοπάνησε την πόρτα δυνατά μουρμουρίζοντας 
κάτι. Τα μάτια της έτρεχαν δάκρυα, το ίδιο και η ψυχή της. Τα χείλη της αδιάφορα αλλά 
σφιγμένα, το ίδιο και τα φρύδια της, ζαρωμένα, σφιγμένα, τραυματισμένα. Τα χέρια της 
είχαν ματώσει από το ξύσιμο. Όμως τα πόδια της έτρεμαν σαν ψάρι που το έχουν βγάλει 
από το νερό. Το γιατί, όμως, δεν το ξέρω εγώ αλλά μόνο η καρδιά της. 

Αναστασία Δίκου 
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Μια χειρονομία 

 Μπήκε μέσα με αργά βήματα και βυθίστηκε στη σιωπή του. Σε έναν δικό του κό-
σμο. Σε έναν κόσμο που οι φιγούρες της σκιάς του ζωντανεύουν, τα δάκρυα δεν στερεύ-
ουν ποτέ και τα μάτια κοκκινίζουν. Έκλεισε με δύναμη την πόρτα. Πέταξε τα παπούτσια 
του. Λες και δεν ήταν κάτι σημαντικό. Σε κάθε του βήμα το πρόσωπό του βούλιαζε και 
έβγαινε στην επιφάνεια ένα σκούρο χρώμα, που σιγά σιγά ξεχείλιζε από μέσα του. Ικανο-
ποιούνταν με ένα «εγώ» που χρόνια ήθελε να ακούσει, αλλά εκείνος ήταν τυφλός. Γέμι-
ζε τους άλλους με ψέματα, δικά του, που τόσο καιρό τα κάλυπτε με ένα ελαφρύ μειδία-
μα πασαλειμμένο με ψυχρά χρώματα. Έτσι ανταποκρίνεται. Έτσι ανταποκρινόταν πάντα. 
Μόνο με μια έκφραση ή μια χειρονομία. Μια χειρονομία που ακόμα και ο χρόνος την έχει 
βαρεθεί. Την έχει μισήσει. Από τις τόσες φορές που την έχει δει, τα μάτια του δακρύζουν 
από τότε και για πάντα. Μια χειρονομία. Αυτό έκανε πάντα. 

Ελένη Ματθαιάσου
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Λίγο σχοινί

 Μπήκε μέσα στο θάλαμο, σήκωσε το τηλέφωνο, κοντοστάθηκε για λίγο, έξυσε το 
κεφάλι του κάπως αμήχανα, το χέρι του έτρεμε. Ύστερα πάτησε αργά τα κουμπιά, κοίταξε 
γύρω του, ήταν σε ένα κλουβί από σκέψεις, καλές και κακές. Περίμενε μέχρι να ακούσει 
τη φωνή της και τότε, κάπως διστακτικά, άρχισε να ανοιγοκλείνει το στόμα του. Τα χεί-
λια του είχαν ματώσει από το δάγκωμα, τα έγλειφε. Τα φρύδια του συννέφιασαν, η καρ-
διά του πάγωσε. Από τα μάτια του άρχισαν να τρέχουν σταγόνες βροχής, μουντής βρο-
χής. Έκλεισε με δύναμη το τηλέφωνο, βγήκε από τον θάλαμο, δεν έκλεισε την πόρτα, δεν 
γύρισε πίσω του. Έφτασε σπίτι του, άνοιξε την πόρτα νευρικά, το τζάμι πίσω του έσπα-
σε. Άνοιξε ένα ντουλάπι, το έσπασε κι αυτό. Δεν έδωσε σημασία, άλλωστε τι νόημα εί-
χε. Πήρε λίγο σκοινί, το ξετύλιξε, το έκοψε λίγο. Έπειτα το κρέμασε απ’ το ταβάνι και μια 
σκέψη τον περιτριγύριζε. Πήρε τη φωτογραφία της και την κρέμασε εκεί για να τη βλέ-
πει κάθε πρωί που θα ξυπνάει και να θυμάται. 

Αθηνά Παπαδοπούλου 
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Σκοτεινό μυστικό

 Έτρεμε. Κρύωνε. Μια δυνατή βροχή ξέσπασε στο γαλαζοπράσινο τοπίο των ματιών 
του. Χλωμές αναμνήσεις κάλυψαν το πρόσωπό του και ψυχροί άνεμοι έπλυναν το μυα-
λό. Μάτια τρεμοπαίζουν. Δάχτυλα διαλύονται. Βλέφαρα κλείνουν, ώμοι σφίγγονται. Γό-
νατα λυγίζουν. Χείλια κλείνουν. Μυαλό φοβισμένο. Φρύδια σφιχτά, δίχως άποψη. Πνευ-
μόνια σκοτεινά και ανάσες δίχως κουράγιο. Εφιάλτες χτύπησαν την πόρτα στα σκοτει-
νά μονοπάτια. Πύλες. Τείχη είχαν γκρεμιστεί. Όλα άνθιζαν εκτός απ’ αυτόν. Γρήγορα λό-
για, ψυχρά, κακοποιημένα έβγαιναν από τις πύλες του σκοτεινού αυτού μυστικού. Ανα-
μνήσεις είχαν σκορπιστεί σε άλλα μυστικά μονοπάτια και ο εχθρός τότε έφερε το σκο-
τάδι στη ζωή του. Με κοιτούσε, γρήγορα, κοφτά. Μιλούσε απότομα, σκοτεινά. Σπαστικά. 

Λούση Μόσχου



λογοτεχνικές ανησυχίες 2017 119

Κι έμεινα να κοιτάζω

 Τη βλέπω, ναι, τη βλέπω. Τη βλέπω να απορεί. Τα μάτια της είναι κόκκινα και βουρ-
κωμένα, τα φρύδια της σμιγμένα. Δαγκώνει τα χείλια της. Τα νύχια της είναι φαγωμένα, 
τα ρούχα της σχισμένα. Παπούτσια δεν φοράει. Περπατάει αργά και σταθερά πάνω στην 
άμμο, κοιτώντας με θλίψη τη θάλασσα. Φαίνεται να σκέφτεται. Κάθεται στην άμμο και 
αρχίζει να κλαίει, να χτυπιέται και να ουρλιάζει. Έκλαιγε για πολλή ώρα, πραγματικά πολ-
λή ώρα. Ξαφνικά, αρχίζει να ζαλίζεται, χάνει τις αισθήσεις της και τα μάτια της έκλεισαν, 
όμως εγώ έμεινα να την κοιτάζω. 

Άρτεμις Καζάνη





Δημιουργική Γραφή
Λυκείου





Alter ego
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Στην άκρη του κόσμου

 Κάποιος, κάποτε είπε πως τα ταξίδια είναι το μοναδικό πράγμα στον κόσμο που 
πληρώνεις και σε κάνει πλουσιότερο. 

Πλέον μπορώ κι εγώ να ταυτιστώ με αυτή του την άποψη. 
Το μοναδικό περιουσιακό μου στοιχείο στη ζωή αυτή είναι το τροχόσπιτό μου, από 

το οποίο σας γράφω τώρα. Έχουμε σταθμεύσει κοντά στα σύνορα Χιλής- Αργεντινής, σε 
υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων. Η βλάστηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη και χωριό έχου-
με να συναντήσουμε εδώ και τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα. 

Θα αναρωτιέστε, βέβαια, γιατί λέω «έχουμε» και όχι έχω. Πριν περίπου 5 χρόνια, το 
πρώτο καλοκαίρι μετά το τέλος των σπουδών μου, βρισκόμουν ξαπλωμένη σε μια ξαπλώ-
στρα στη Φολέγανδρο. Μαζί ήταν και ακόμα έξι-επτά φίλοι από το Πανεπιστήμιο και τό-
τε κάποιος γκρίνιαξε που οι διακοπές μας θα τελείωναν και θα αναγκαζόμασταν πάλι να 
επιστρέψουμε στη μίζερη καθημερινότητα, και κουβέντα στην κουβέντα, τους είπα πως 
όνειρό μου ήταν να γυρίσω τον κόσμο και κάποιοι συμφώνησαν μαζί μου. Καθώς ήταν 
και βραδάκι και είχαμε πιει και μερικά ποτηράκια παραπάνω, κάποιος πέταξε μια ιδέα, 
που το επόμενο πρωί φάνταζε ανέκδοτο, ωστόσο είχε ανάψει αρκετές φωτιές μέσα μας.

«Να γυρίσουμε τον κόσμο με ένα τροχόσπιτο»  είχε πει η Χρύσα γελώντας. Εμένα, 
όμως, με έπεισε. Και τον Ανδρέα, και τον Φίλιππο και την Κλειώ.

Το επόμενο, λοιπόν, πρωί εμείς οι πέντε επαναφέραμε το θέμα στη συζήτηση. Έτσι, 
ένα χρόνο αργότερα μαζέψαμε όλοι μαζί ένα αξιοσέβαστο ποσό με το οποίο αγοράσα-
με το τροχόσπιτό μας. Το μόνο πρόβλημά μας ήταν πώς θα συντηρήσουμε τους εαυτούς 
μας και πώς θα βρούμε χρήματα για καύσιμα. 

Τελικά, όμως, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Ιδιαίτερα αν είσαι λάτρης της φωτογρα-
φίας ή ταλαντούχος «δημοσιογράφος» ή ακόμα καλύτερα τρελός γκατζετάκιας ή τέλος 
πάντων πιάνουν τα χέρια σου. Οι εναπομείναντες μπορούν απλά να αρκεστούν σε περι-
στασιακές δουλειές στις πόλεις που βρίσκουμε στο δρόμο. 

Σ’  αυτά τα τέσσερα χρόνια έχουμε καταφέρει να γυρίσουμε όλη τη Βόρειο-Δυτική 
Ευρώπη και Β. Αμερική διασχίζοντας πλέον τη Νότια. Μας μένουν βέβαια αρκετά μέρη 
στον πλανήτη να εξερευνήσουμε, αλλά μια ζωή την έχουμε, γι’  αυτό την έχουμε εξάλλου!

Ειρήνη Μανιώτη
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Με λένε Αντιγόνη

 Νομίζω πλέον μικρό με σιγουριά να πω πως γεννήθηκα, για να πεθάνω. Όταν μα-
θαίνει κανείς πως η μητέρα του είναι και μητέρα του πατέρα του, όταν ο πατέρας του βγά-
ζει τα μάτια του, όταν η μάνα του αυτοκτονεί, όταν τα αδέρφια του σκοτώνονται ̇  το ένα 
απ’  το μαχαίρι του άλλου, όταν ο θείος του αποφασίζει να θάψει μόνο τον έναν αδερφό 
ότι τον άλλον, τότε τι κάνει;  Τι πρέπει να κάνει κάποιος που είναι ήδη νεκρός;  Που η ψυ-
χή του έχει πεθάνει, μα το σώμα του όχι; Το μόνο που πλέον μπορώ με σιγουριά να πω 
είναι ότι γεννήθηκα για να πεθάνω! Αλλά θα πέθαινα, αφού πρώτα κάνω αυτό που πρέ-
πει. Πρέπει να θάψω τον αδερφό μου. Πρέπει να θάψω τον Πολυνείκη. Βάζω το καλό 
μου φόρεμα κι έτσι ξυπόλυτη, με πόδια γυμνά, μέσα στη μαύρη νύχτα φεύγω στις μύτες 
των ποδιών μου. Πάω στο σημείο που έχουν πετάξει το σώμα του. Έτσι γυμνό. Που από 
την πάλη με τη φύση δεν φαίνεται πια το πρόσωπό του. Ο φύλακας βρίσκεται μακριά κι 
έτσι βγάζω το φτιαράκι μου κι αρχίζω να σκεπάζω το σώμα του με χώμα. Τα δάκρυά μου 
πέφτουν πάνω του, καθώς ακούγεται το μοιρολόι που του τραγουδώ. Ο φρουρός γυρ-
νάει προς το μέρος μου, με βλέπει και τρέχει να με πιάσει. 

Μα δεν κουνιέμαι, συνεχίζω αυτό που έπρεπε να γίνει. Έτσι κι αλλιώς γεννήθηκα, για 
να πεθάνω. Πιάνει τα χέρια μου με δύναμη και με σέρνει στο χώμα. Αντιδρώ . Θέλω να 
πάω στο σώμα του νεκρού αδελφού μου.

Εκείνος δεν σταματά να με σφίγγει, ούτε και να με τραβά. Και το άσπρο μου φόρεμα 
γίνεται μαύρο. Τα λευκά μου γόνατα γίνονται κόκκινα. Ο θείος μου και βασιλιάς της Θή-
βας, Κρέοντας με υποδέχεται στο παλάτι, για να μου πει πως πρέπει να πεθάνω. Μα εκεί-
νος αρχίζει να μου λέει να πω ψέματα, να πω πως δεν το έκανα. Μου λέει πως δεν πρέ-
πει να πεθάνω, γιατί ο γιος του και αρραβωνιαστικός μου θα μείνει μόνος. Όχι, δεν θέλω 
να φύγω μακριά από τον Αίμονα, αλλά δεν φταίω εγώ που γεννήθηκα για να πεθάνω. 
Μου λέει πως έχω  όλη τη ζωή μπροστά μου, πως θα γίνω ευτυχισμένη. 

«Εσύ είσαι ευτυχισμένος;»
«Ναι! Άργησα να γίνω μα τώρα πια είμαι. Πρέπει να συμβιβαστείς. Να πεις για μια 

φορά το «ναι». Εγώ που είπα «ναι»  κοίτα που είμαι τώρα. Βασιλιάς της Θήβας. Ευτυχι-
σμένος» . 

«Σιχαίνομαι με τα ξεφτιλισμένα «ναι»  σου!  Αηδιάζω που συμβιβάστηκες. Φοβάσαι! 
Φοβάσαι εμένα! Μήπως το «όχι»  που θα πω γεννήσει κι άλλα «όχι». Φοβάσαι! Δεν θέ-
λεις πραγματικά να ζήσω. Απλώς με φοβάσαι! Θέλεις να γίνω σαν κι εσένα, για να μην 
αποτελώ κίνδυνο! Εγώ, όμως, αηδιάζω με τα «ναι»  σου». 

Κι έπειτα μου λέει πως δεν ξέρει ποιος από τους δύο είναι ο άκλαυτος αδερφός. Δεν 
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μπορούσε να καταλάβει ποιος είναι ποιος, γιατί τα πρόσωπα και τα χαρακτηριστικά τους 
ήταν κατεστραμμένα. Από τη μάχη, μάλλον. Μου λέει να σταματήσω να παλεύω για τον 
Πολυνείκη, γιατί μπορεί να μην είναι καν αυτός ο άθαφτος. 

Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν έχει καταλάβει γιατί πεθαίνω. Και χωρίς να πω κανέ-
να «ναι» βρίσκομαι τώρα σε μια χωμάτινη σπηλιά χωρίς φαγητό, χωρίς νερό. Γυμνή. Για 
να πεθάνω. Βρίσκω κάτι κλωστές. Κάνω μια θηλιά και κόβω τον αέρα μου. Ασφυκτιώ. Κι 
έπειτα βλέπω τον Αίμονα που από τη θλίψη του που πέθανα, μπήγει το ίδιο του το σπα-
θί στην κοιλιά του και αγκαλιάζοντας το νεκρό μου σώμα πεθαίνει. 

Κι άλλες συμφορές ακολούθησαν το όνομά μου. Κι άλλες πολλές. Μα εγώ ήμουν νε-
κρή πια. Κι έτσι με σιγουριά πλέον μπορώ να πω ότι γεννήθηκα, για να πεθάνω. Με λένε 
Αντιγόνη και πέθανα πριν καν προλάβω να ζήσω.  

Μαρία Αμοιρίδη
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Μου φέρνει άγχος

 Το ποιος θα ήθελα να ήμουν είναι μία πολύ δύσκολη ερώτηση. Θα την απαντήσω 
αργά, γιατί όταν γράφω γρήγορα, μουντζουρώνεται το μελάνι και φαίνεται άσχημο. Έχω 
αποφασίσει από νεογνό ότι δεν μου αρέσει η καθημερινότητα με άγχος. Άγχος για τους 
βαθμούς, για το μέλλον, και γενικά άγχος μήπως ξέχασα πάλι τον φορτιστή στην πρίζα 
και λαμπαδιάσει το σπίτι. Γι’  αυτό θα ήθελα να είμαι κάποιος που δεν έχει άγχος, ίσως 
ένας εκατομμυριούχος;  

Ύστερα σκέφτομαι ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, όμως βοηθούν με το άγχος, 
και εξετάζω την προοπτική να ήμουν φιλόσοφος, να ερευνώ τις βασικές αλήθειες της 
ζωής και να εξερευνώ το νόημά της. Αλλά σκέφτομαι ότι μετά θα είχα υπαρξιακό άγχος, 
οπότε διαγράφεται. Τι άλλο θα μπορούσα να είμαι;  Το άγχος είναι πραγματικά ο μεγα-
λύτερος εχθρός μου, δεν ξέρω ακριβώς γιατί. Αλλά το σιχαίνομαι. Και πάλι μουτζούρω-
σα το μελάνι. Τέλος πάντων, συνεχίζοντας την υπαρξιακή αναζήτησή μου, σκέφτομαι ότι 
πάντα θα ήθελα να είμαι ξανθός. Και να έχω μπλε μάτια, γιατί τα καφέ που έχω δεν μου 
αρέσουν. Επίσης, θα ήθελα να είμαι κάποιος που η μάνα του να μένει λίγο μακριά, ώστε 
να έχω λίγο χώρο και να μη με πρήζει συνέχεια. Πιστεύω  ότι αν έμενε στη Γροιλανδία, 
θα ήταν αρκετά μακριά. Κανένα τηλέφωνο πού και πού θα ήταν αρκετό! Μία φορά το 
τρίμηνο για να μην μου έρχεται άγχος για τον λογαριασμό. Συνοψίζοντας, μόλις κατάλα-
βα ότι το κείμενο που έγραψα δεν έχει συνοχή. Αλλά δεν πειράζει, υγεία! Α ναι, υγεία θα 
ήθελα να έχω, αν ήμουν κάποιος άλλος. Και τελικά βρίσκω ότι δεν ξέρω ποιος ακριβώς 
θα ήθελα να ήμουν. Ελπίζω όμως, ότι κάποια μέρα θα το βρω, γιατί όταν δεν ξέρω ποιος 
ακριβώς  είμαι με πιάνει άγχος…

Υποσημείωση:  Πάλι κατάφερα να γράψω μια σελίδα χωρίς να απαντήσω το ερώτη-
μα.   Χειροκροτήστε με! 

Μάρκος Τζάννες-Μαρασιώνης
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Ο Άνταμ

 Αφήνω τον καπνό από το τσιγάρο μου να γεμίσει τον χώρο μπροστά μου, να γεμί-
σει το κενό μου. Γελάω στη σκέψη, ενώ πίνω μια γουλιά από το ποτό μου. Λες και το δι-
κό μου το κενό γεμίζεται.

Κοιτάω γύρω μου, η μουσική είναι δυνατή, αλλά η σιωπή δεν σπάει. Μερικές γυναίκες 
με κοιτάνε από την άλλη γωνία του μπαρ. Στρέφω το βλέμμα μου αλλού, δεν έχω όρεξη. 

Το χέρι μου τρέμει, έχει αυτό το τρέμουλο εδώ κι ένα χρόνο. Από άγχος είπε ο για-
τρός, από τον ίδιο τον θάνατο λέω εγώ. Απαισιόδοξο με είπε και ύστερα χάθηκε και εκεί-
νος στη γεμάτη απελπισία ζωή του.

Κοιτάω γύρω μου. Πόσα κενά εδώ μέσα. Ψάχνω στη τσέπη μου για τα χαπάκια του 
άγχους. Να πάρει η ευχή! Έχουν τελειώσει. 

«Έχουν τελειώσει»  όπως έχω τελειώσει κι εγώ. 
Έλεος, Άνταμ! Μαλώνω τον εαυτό μου. Ήρθα εδώ απλά για να περάσω καλά και για 

τις γυναίκες. Αλλά το κενό νίκησε αυτό το βράδυ και έτσι αφήνω τα λεφτά στην μπάρα 
και φεύγω από εδώ μέσα. 

Ανάβω άλλο ένα τσιγάρο και καθώς κατηφορίζω τον δρόμο μέσα στη νύχτα, χάνομαι 
σε αυτόν τον αλλοτριωμένο εαυτό, που το χέρι του τρέμει, τα χαπάκια του τελειώνουν 
μέσα σε μια εβδομάδα και γελάει με τα ίδια του τα χάλια. 

Ρίχνω ένα γελάκι και πετάω το τελειωμένο μου πια τσιγάρο στον δρόμο, τόσο απο-
φασιστικά λες και θα άλλαζε κάτι, λες και η λέξη αλλαγή υπάρχει στη ζωή μου.

Φράνσις Γαδ







Γράμματα 
στη γυναίκα 
της σονάτας

του σεληνόφωτος
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Βγες!

 Δεν πειράζει που δεν μπορείς να φύγεις μαζί του. Τουλάχιστον κατάφερες να πεις 
σε κάποιον αυτά που είχες μέσα σου τόσον καιρό με τον δικό σου τρόπο, αν και θα ξα-
ναμαζευτούν. 

Το πάθος σου για αυτόν κορυφώνεται, αφού δεν είναι κοντά σου. Στη ζωή σου πια 
υπάρχει ένα κενό, είσαι σε έναν βυθό. Αλλά είναι μακριά σου και σε βλέπει. Βλέπει το πά-
θος σου, την ένταση… Βγες στην πολιτεία, όπως λες, και προσπάθησε να ξεχαστείς, για-
τί ο χρόνος σου φτάνει στο τέλος! 

Αθανασία Ανδρέου
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Γιατί αφέθηκες;

 Θέλει θάρρος, ε;  Το να αρχίσεις να μιλάς σ’  έναν άγνωστο και να του αναλύσεις 
όλα τα εσώψυχά σου δεν είναι κάτι που θα το έκανε ο καθένας. Το γνωρίζεις αυτό, έτσι; 
Όμως, έχεις αναρωτηθεί γιατί αφέθηκες να φτάσεις σε αυτό το σημείο;  Άφησες τον εαυ-
τό σου να ταπεινωθεί με τον τρόπο αυτό;  Δεν σε κατηγορώ, ούτε σε λυπάμαι. Επιλογές 
του καθενός είναι. Απλά όπως είπε και κάποτε κάποιος «στον αγώνα αυτό που λέγεται 
ζωή. «Ο τολμών νικά»». Εσύ τόλμησες; 

Ειρήνη Μανιώτη
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Αναζήτα τον!

 Ξέρω ποιο είναι το θέμα. Ο φόβος για το αύριο. Η μετάνοια για το χθες. Η μεταμέ-
λεια για το σήμερα. Μα δεν μπορείς να ξεφύγεις. Γιατί για να σταματήσεις να αισθάνεσαι 
ενοχές, πρέπει να συμφιλιωθείς με την πράξη σου. Άσε τις σκιές να γίνουν φίλοι σου. Τα 
χέρια δεν θέλουν να σε πειράξουν. Θέλουν να σου δείξουν τον δρόμο. Μπορεί αυτοί που 
ακούς να κάνουν θόρυβο στο σπίτι να μην είναι η κατάρα. Μπορεί να είναι η ευλογία. Στα-
μάτα να προσπαθείς να σιγάσεις τον θόρυβο του παρελθόντος. Αναζήτα τον! Αγάπα τον!

Μάρκος Τζάννες-Μαρασιώνης
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Στη Σελήνη

 Αγαπημένη μου Σελήνη,
δεν ξέρω αν όντως αυτό είναι το όνομά σου, μα ξέρω πως έτσι θα έπρεπε να σε λέ-

νε. Σελήνη, αυτή που λούζει το δωμάτιό σου με τα θολά της χρώματα. Η Σελήνη που δεν 
λέει ποτέ να πεθάνει, που μόνο γερνάει. Η Σελήνη που κάνει τα μαλλιά σου ξανθά, όπως 
παλιά. Το σκέφτηκες ποτέ πως, ίσως, εσύ να είσαι η Σελήνη του εαυτού σου; Το σκέφτη-
κες πως, ίσως, μόνη σου να μεταμορφώνεσαι; Δεν ξέρω πως σε λένε. Πιστεύω όμως, 
Σελήνη. Γερνάς μα δεν πεθαίνεις και θυμάσαι. Θυμάσαι  πολλά, βλέπεις πολλά. Αλήθεια, 
ποιος ήταν αυτός ο νέος; Τον ήξερες;  Υπήρξε; Μήπως απλώς χρειαζόταν μια στάλα νιάτα 
και τον δημιούργησες μέσ’ το μυαλό σου, για να τον εκμεταλλευτείς; Δεν σε κατηγορώ. 
Κι εγώ το κάνω. Χρειάζομαι μια στάλα έρωτα και τη δημιουργώ. Μια στάλα χαράς, λύ-
πης, επαναστατικότητας και τα δημιουργώ. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να τα έχεις σε κάθε 
γωνιά της πολιτείας. Πολιτεία. Σπουδαία λέξη. Όπως κι εμείς. Κουρασμένες από  το αν-
θρώπινο είδος. Εγώ νέα, εσύ γριά και το καταλαβαίνω πως εσύ βαρέθηκες την κοινωνία. 
Έχεις ζήσει σ’  αυτή τόσα χρόνια. Μα εγώ; Γιατί βαρέθηκα τόσο νωρίς. 

Είμαι μικρή ακόμα, κι αντί να ζήσω τις αλήθειες, αντί να βγω στην πολιτεία να χαρώ 
κάθε γωνιά της, αντί γι’  αυτό, εγώ ζω σε έναν δικό μου κόσμο και βαρέθηκα τη σάπια πο-
λιτεία. Ξέρεις, διάβαζα την εξομολόγησή σου και ταυτίστηκα με σένα και τη γριά αρκούδα 
σου που παίζετε το τελευταίο σας παιχνίδι, γιατί βαθιά μέσα σας ξέρετε πως θα πεθάνετε. 

Μα εγώ; Εγώ είμαι νέα! Εγώ δεν έχω παίξει ακόμα το πρώτο μου παιχνίδι και παραι-
τούμαι; Και κουράζομαι με το ανθρώπινο είδος; Μερικές φορές σκέφτομαι πως γεννή-
θηκα μεγάλη. Πώς έγινε κάποιο λάθος και γεννήθηκα γριά και γι’  αυτό βαρέθηκα γρή-
γορα. Ίσως απλώς να περνάω μια κακή περίοδο της ζωής μου. Ή ίσως κάποιοι άνθρω-
ποι να γεννιούνται έτσι, γι’  αυτό βαρέθηκα γρήγορα. 

Ή ίσως κάποιοι άνθρωποι να γεννιούνται γι’  αυτό. Για να γνωρίσουν από μέσα τη σά-
πια πολιτεία και να μπορούν να βαρεθούν γρήγορα μαζί της. Πάντως, έχουμε κοινά εμείς 
οι τρεις. Εγώ, εσύ και η Σελήνη.

Θυμάμαι που έλεγες πως όταν ήσουν νέα περιτριγυριζόσουν από θαυμασμό. Κι εγώ 
το έχω κάποιες φορές. Είναι εκείνος θαυμασμός που απλώς υπάρχει. Διαρκεί πέντε λεπτά 
κι έπειτα φεύγει. Κι όμως είναι τα πέντε λεπτά που οι κόρες των ματιών σου διαστέλλο-
νται και η καρδιά σου χτυπάει σαν τρελή. Είναι τα πέντε λεπτά που η πολιτεία λούζεται 
με το όμορφο φεγγαρόφωτο. Κι η ψυχή σου σπάζει σε χίλια κομμάτια και το μόνο που 
βλέπεις είναι σώματα και λαιμοί και χέρια και μάτια και χείλια. Και χείλια. Και χείλια να 
ενώνονται με τα δικά σου. Χείλια. Κι έτσι περνούν πέντε λεπτά κι έπειτα πάλι το φως του 
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φεγγαρόφωτου θολό, η πολιτεία σάπια κι οι άνθρωποι της κτήνη ή αδιάφοροι, που απλώς 
δεν έχουν να σου προσφέρουν τίποτα. Αν έλεγα σε κάποιον, πάντως να με πάρει μαζί του, 
δεν θα το έλεγα στο νιάτα. Να κοίτα, κι άλλοι που τα έχουν, δεν τους προσφέρουν τίποτα. 

Μα στη Σελήνη, ναι, θα το ζητούσα. Θα της φώναζα μ’  όλη μου την καρδιά. 
«Άφησέ με να έρθω μαζί σου!» Γιατί η Σελήνη, έχει πολλά να σου προσφέρει. Η Σε-

λήνη είναι αυτή που κρίνει τους νέους όταν «θαυμάζουν». Η Σελήνη μπορεί για πάντα να 
θαυμάζει. Εις τους αιώνες των αιώνων. Γιατί η Σελήνη είναι αυτή που μπορεί να δώσει 
άλλο χρώμα στη σάπια πολιτεία. Είναι αυτή που θα γεμίσει τις γωνιές του κόσμου με το 
φεγγαρόφωτο της. Που θα κάνει μεγάλες γυναίκες να νιώσουν νέες. Πού θα κρύψει τα 
όργια των νέων. Που θα μπερδέψει τις γενιές σε ένα τρελό παιχνίδι μέθης και έκστασης. 
Που θα κρύψει δυο αδέρφια που ερωτεύονται, δύο γυναίκες που φιλιούνται, δύο άντρες 
που ενώνονται, που θα κρύψει έναν μικρό παράνομο και, ίσως, ανήθικο έρωτα. Μια πα-
ρέα που σκορπίζει λουλούδια στην πόλη. Κάτι μεθυσμένους νέους. Κάτι περίεργα παιχνί-
δια. Είναι αυτή που θα κρύψει από την κακή μέρα κάθε τι παράνομο. 

Αν έπρεπε να ζητήσω σε κάποιον να με πάρει μαζί του, θα το ζητούσα από  τη Σελή-
νη, που βοηθά κάθε επανάσταση ν’  αρχίσει. 

Εύχομαι να ζεις ακόμα εδώ στη Γη, όχι πάνω στη Σελήνη και να μου απαντήσεις στο 
μακροσκελές μου γράμμα. Κι αν δεις ξανά εκείνον τον νεαρό, μην του ζητήσεις να σε πά-
ρει μαζί του, γιατί δεν θα έχει τίποτα να σου προσφέρει. Αν δεις ξανά εκείνον τον νεαρό, 
μην του κουμπώσεις το πουκάμισο. Γιατί εκείνα τα ανοιχτά κουμπιά είναι που προκαλούν 
αιώνιο θαυμασμό. Είναι που δίνουν δουλειά στη Σελήνη. 

Ααα, και κάτι ακόμα, αν δεις ποτέ τη Σελήνη πες της πως θα ήθελα να με πάρει μα-
ζί της.

Με αγάπη,
Μια άλλη Σελήνη! 

Μαρία Αμοιρίδη







Παίζοντας
με την αρχή
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Για λίγο…

 Οι μέρες του καλοκαιριού είχαν ξανάρθει κι η μητέρα μου είχε επιστρέψει στην εξο-
χή σε μια ιδιοκτησία που μόλις είχαμε αγοράσει. 

Κι ο πατέρας μαζί. Εγώ ήμουνα μόνη. Μεσημέρι ήταν. Στην Αθήνα ήταν. Όχι, ότι πο-
τέ είχα υπάρξει κοντά τους. Πάντα βρισκόντουσαν χιλιόμετρα μακριά κι όταν πλησίαζαν, 
ήταν για να με κρίνουν. Λες και αυτοί ήταν οι τέλειοι, οι ιδανικοί. 

Έβλεπα τους φίλους μου και τους ζήλευα. Ναι, τους ζήλευα που είχαν σε κάποιον να 
στηριχτούν. Να αφεθούν ελεύθεροι, να εκμυστηρευτούν. 

Ήμουν μόνη! Και όχι γιατί κανείς δεν βρισκόταν μαζί μου στο σπίτι. 
Ο άνθρωπος που ζει χρόνια μια αρρωστημένη κατάσταση σιχαίνεται τελικά. Εντελώς 

ξαφνικά, απροσδόκητα!
Χτύπησε το τηλέφωνο. Με επανέφερε στην πραγματικότητα! Με έβγαλε από τις σκέ-

ψεις. Για λίγο! Μόνο για λίγο!
Δεν το σήκωσα. Σήμερα δεν θα άφηνα κανέναν να με αγγίξει ούτε με τις πράξεις του 

ούτε με τη φωνή του! Λάθος μου, τεράστιο λάθος μου!
Και εκείνη την ώρα κοίταξα έξω από το παράθυρο και είχε νυχτώσει. Όχι μόνο ο ου-

ρανός, αλλά και η ψυχή μου. Και ξαναχτύπησε το τηλέφωνο και πάλι δεν το σήκωσα 
και ύστερα, «γκλιν» ο ήχος του μηνύματος και σίγουρα κάπου αλλού κάποιος θα άκου-
γε έναν άλλο ήχο ή θα έβλεπε ένα σήμα πως το μήνυμα είχε φτάσει στον παραλήπτη. Σε 
εμένα, όμως, όχι. 

Και άνοιξα την κάβα και πήρα ένα μπουκάλι κρασί και το ήπια. Γουλιά-γουλιά. Και τότε 
χτύπησε η πόρτα και δεν άνοιξα. Μετά από λίγο ξαναχτύπησε και δεν άνοιξα ούτε τότε. 
Ξαναχτύπησε το τηλέφωνο και ξαναήρθε το μήνυμα. Κι αυτός που ήταν απέξω το άκου-
σε και ξαναχτύπησε. Μα εγώ αποφασισμένος δεν θα άνοιγα. Και κάπως έτσι αποκοιμή-
θηκα και ξύπνησα μετά από ώρα, μα έξω ήταν ακόμα σκοτάδι. Είχα ανάγκη από αέρα και 
άνοιξα την πόρτα να βγω να περπατήσω. Κι όμως ήταν ακόμα εκεί καθισμένη!

Γιατί δεν μου ανοίγεις, με ρώτησε. Κι εγώ δεν είχα να της απαντήσω. 

Ειρήνη Μανιώτη
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Το ίδιο μου το αίμα

 Πιστεύω ότι μέχρι αύριο θα έχω ωραιοποιήσει την ιστορία και θα έχω προσδώ-
σει στον εαυτό μου μια ηρωική ιδιότητα που δεν μου αξίζει, αλλά παρ’  όλα αυτά, αυτή  
τη νύχτα, αυτή τη στιγμή, χαίρομαι που καταγράφω ότι φέρθηκα σαν αληθινός άντρας. 
Ήταν λίγο αφότου γύρισα από τα χαρακώματα, όταν πρωτοάρχισα να βλέπω εφιάλτες. 
Ήμουν δεκαεννιά, όταν γύρισα από  τον πόλεμο. Για τους επόμενους μήνες δεν μπορού-
σα να κοιμηθώ για πάνω από μισή ώρα. Όχι, δεν ήταν πως δεν μπορούσα. Απλώς δεν 
ήθελα. Γιατί θυμόμουν. Κάθε σφαίρα που σφύριξε δίπλα από το κεφάλι μου, την οπλο-
βομβίδα που ανατίναξε τον φίλο μου και δεν θέλω να τα ξαναδώ. Λένε πως μόνο οι νε-
κροί έχουν δει το τέλος του πολέμου. Πιστεύω πως ισχύει. Και δεν είμαι νεκρός. Είμαι ζω-
ντανός, γιατί ακόμα υποφέρω. Υποφέρω, γιατί ο έγχρωμος λοχίας Γουλφ μου έσωσε τη 
ζωή. Έτρεξε μέσα από το χαράκωμα, με σήκωσε και με μετέφερε πίσω. Αυτό ήταν ηρωι-
σμός, κάτι που ποτέ δεν κατάφερα εγώ να δείξω. Έδωσε τη ζωή του για τη δική μου. Και 
ενώ έπεφτε κάτω νεκρός, το μόνο που μου είπε ήταν να προσέξω την οικογένειά του πί-
σω στην πατρίδα. Και πιστεύω πως τα κατάφερα. Είχα προσέξει από καιρό πως ο αδερ-
φός μου είχε μπει στη «Συμμαχία των Λευκών». Τον ακολουθούσα, γιατί δεν μπορούσα 
να κοιμηθώ, και δεν άργησα να ανακαλύψω πού πήγαινε. Οι παλιές προβλήτες ήταν η 
έδρα της συμμορίας. Όλα τα μέλη μαζί και ο αδερφός μου αναγνώριζαν την ανωτερό-
τητα των λευκών έναντι όλων των άλλων. Σκέφτηκα την οικογένεια του λοχία. Ο μόνος 
τρόπος να τους προστατεύσω, ήταν να εξαφανίσω όλους τους φασίστες. Είναι σχεδόν 
αστείο, ότι υποφέραμε στη Γαλλία για να παλέψουμε για πατρίδα και οικογένεια, και με-
τά ερχόμαστε και βλέπουμε το ίδιο το αίμα μας να μας προδίδει. Δεν μπορώ να το αφή-
σω έτσι. Όταν η μητέρα κοιμήθηκε σήμερα, ο αδερφός μου ξέφυγε πάλι. Προς τους φί-
λους του. Δεν ήταν καν δεκαέξι. Πήρα και το πιστόλι μου μαζί. Όταν τελείωσα, δεν είχαν 
μείνει άλλοι προδότες. Ο λοχίας έδωσε το αίμα του για το δικό μου. Και εγώ έκανα το 
ίδιο. Μπορώ να σταματήσω πια να υποφέρω. Είμαι πλέον νεκρός. 

Μάρκος-Τζάννες Μαρασιώνης
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Αυτή η νύχτα μένει

 «Αυτή η νύχτα μένει, αγαπητοί πελάτες! Γεια χαρά! Απόψε δεν θα σας κάνω κον-
σομασιόν. Λέω να την κάνω μια φορά και εγώ για πάρτη μου. Προς τα πού; Μυστικό… 
ψάξτε με, άμα γουστάρετε. Μπορεί στο τέλος κάπου να με βρείτε, κάπου ανάμεσα στον 
ήλιο και το φεγγάρι να προσπαθώ να πληρώσω ένα αστέρι για να μου κάνει συντροφιά». 

Αφήνω κάτω τη βότκα και κατεβαίνω από την μπάρα που είχα ανέβει για να ανακοι-
νώσω αυτό. Οι περισσότεροι από κάτω γέλαγαν και, όπως πήγα να ανέβω τις σκάλες 
για να πάω σε αυτό το μέρος, άκουσα κάποιον να λέει: «Πόσο μεθυσμένη είναι, ρε φί-
λε». Προφανώς αναφερόταν σε εμένα. «Είμαι περισσότερο νηφάλια από εσένα πάντως» . 
Δεν το λέω αυτό δυνατά όμως. Απόψε η νύχτα ήταν για εμένα, δεν κρυβόμουν πίσω από 
το κόκκινο κραγιόν μου και το δαντελωτό καλτσόν μου. Φτάνω στην ταράτσα. Τα κτήρια 
της Νέας Υόρκης είναι βυθισμένα στο σκοτάδι, αν και υπάρχουν μερικά φώτα. Κάθομαι 
και κρεμάω τα πόδια μου απ’  έξω. Τα πόδια μου είναι ελεύθερα και εκτεθειμένα στο κε-
νό, όσο εγώ βρίσκομαι στο τέλος ενός τριώροφου κτηρίου.

Κάποιος θα νόμιζε τώρα ότι είμαι έτοιμη για απόπειρα αυτοκτονίας. Ανάβω ένα τσι-
γάρο και παρατηρώ πόσος ωραίος είναι ο καιρός από εδώ. 

Το σκοτάδι αρχίζει να σπάει και η ώρα είναι 6.00 το πρωί. Να τι σας έλεγα, κάπου 
ανάμεσα στον ήλιο και το φεγγάρι μόνο που τελικά δεν μπόρεσα να βρω ούτε ένα αστέ-
ρι να μου κρατήσει συντροφιά. Δεν έπρεπε να βιαστώ να το πω αυτό.

«Αυτό ήταν γενναίο». 
Γυρνάω το κεφάλι μου και, πριν προλάβω να δω από πού προέρχεται αυτή η αντρική 

φωνή, βλέπω στιγμιαία μια φιγούρα να αφήνει μια δεσμίδα πεντακοσάρικα κάτω και στη 
συνέχεια να πηδάει στο κενό. Μα αυτή η νύχτα δεν ήταν αφιερωμένη στο χρήμα, ήταν 
η αιτία για το ότι βρίσκομαι σε αυτό το δωμάτιο και προσπαθώ να εξηγήσω στους για-
τρούς ότι υπάρχει ένα σημείο που ο ήλιος και το φεγγάρι συναντιούνται και που άνθρω-
ποι αυτοκτονούν, χωρίς να προλάβουν καν την ανατολή. 

Φράνσις Γαδ







Με τα μάτια
του συγγραφέα
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Ένας συγγραφέας

 Είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι και κοιτάζει το άσπρο ταβάνι. Τα μαλλιά του είναι 
μακριά, μέχρι τους ώμους του και ελαφριές μπούκλες κάνουν την εμφάνισή τους. Μικρές 
τριχούλες πάνε να βγουν στο πιγούνι του. Σκέφτεται κάτι και ύστερα ανατριχιάζει. Πιάνει 
το στιλό από δίπλα του και το ανοιγοκλείνει μανιωδώς. Ύστερα το πετάει με δύναμη στον 
τοίχο απέναντί του και σηκώνεται απότομα, περνώντας τα μακριά δάχτυλά του – γεμά-
τα δαχτυλίδια – ανάμεσα στα μαλλιά του, τραβώντας τα ελαφρά. Προχωράει στο μπά-
νιο αργά, αφού πρώτα έχει πάρει ένα μισογεμάτο μπουκάλι με αλκοόλ. Πίνει μια γουλιά 
και κοιτάζει τον γυμνό εαυτό του στον καθρέφτη. Με τη γροθιά του,  τον σπάει σε μικρά 
κομμάτια. Άλλα πετάγονται στο πάτωμα, άλλα καρφώνονται στο χέρι του. Κοιτάζει τον 
εαυτό του ξανά και γελάει. Ο ήχος βγαίνει βαθιά από τον λαιμό του και γεμίζει ολόκλη-
ρο το σπίτι. Τρέχει πίσω στο δωμάτιο με τους τέσσερις άσπρους τοίχους και κάθεται στο 
πάτωμα. Πιάνει αργά το στιλό και ύστερα βρίσκει ένα χαρτί, δίπλα σε πολλά άλλα τσαλα-
κωμένα. Αρχίζει και γράφει, γράφει ό,τι του έρχεται στο μυαλό. Σουφρώνει τα χείλη του, 
σμίγει τα φρύδια του και το τσαλακώνει. Τρέχει έξω από το σπίτι. Ο κρύος αέρας χτυπά 
το πρόσωπό του και το σώμα του. Το γυμνό σώμα του. Χαμογελάει και αρχίζει να φωνά-
ζει στους περαστικούς. «Ένας συγγραφέας!», «Είμαι ένας συγγραφέας!». 

Νέλλα Δουκάκη
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Η ζωή της άλλης 

 Κάθε μέρα περίμενε για τα νέα της. Ήταν φίλες από τότε που μετακόμισε στο  νέο 
της σπίτι. Μάλλον η μοναδική της φίλη. 

Δεν την έλεγες και το πιο ανοιχτό άτομο. Έγραφε κάθε μέρα αδιαφορώντας για τα 
μαθήματα, για ό,τι της γινόταν. Την ενδιέφερε μόνο η καλύτερή της φίλη, την αγαπούσε 
πολύ. Έδινε σημασία στην κάθε λεπτομέρεια που της έλεγε. Έβρισκε τη ζωή της ενδιαφέ-
ρουσα, με δράση, κάτι που έλειπε από τη δική της. Ίσως γιατί εκείνη προτιμούσε να κλεί-
νεται στους τέσσερις τοίχους. Δημιουργούσε όμως τον δικό της κόσμο, γράφοντας. Ό,τι 
τη βασάνιζε εσωτερικά, κάθε είδος σκέψης, βιώματος, ιστορίες που τις αποτύπωνε στο 
λευκό χαρτί. Δεν είχε γραμμές, ένιωθε πως την περιορίζουν. Περίεργο πλάσμα. Ό,τι κα-
κό και αν πλησίαζε τη φίλη της, προσπαθούσε να το απομακρύνει. Σαν άγγελός της, μιας 
και που ελάχιστοι τη γνώριζαν. Σχεδόν κανείς. 

Άρχισε να γράφει για τη ζωή της φίλης της. Ήταν παρατηρητικό άτομο, καταλάβαινε 
το καθετί. Έγραφε για εκείνη μέρες, μήνες, χρόνια. Ό,τι της έλεγε, όπως ζούσε, τα απο-
τύπωνε. Πόση αδυναμία για έναν άνθρωπο! Τρομακτική αγάπη! Αργότερα ολοκλήρωσε 
την ιστορία που έφτασε στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, στο ράφι μιας ξεχασμένης βιβλι-
οθήκης, στα χέρια μου. Έγινε συγγραφέας, βλέπεις, ωραίο βιβλίο, ιδιαίτερη συγγραφέας!  

Αθανασία Ανδρέου
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Το πορτοκαλί ράσο

 Μερικοί πιστεύουν πως ο συγγραφέας είναι αυτός που δημιουργεί   μια ιστορία. 
Πως γνωρίζει εξαρχής πώς θα τελειώσει. Ο συγγραφέας ξέρει τα λάθη μας και τις αδυ-
ναμίες μας. Ο Θεός είναι συγγραφέας. Και όπως κάθε καλός συγγραφέας, δημιουργεί 
χαρακτήρες που αγνοούν την ύπαρξή του.

«Λογικέψου, αδελφέ. Αυτό δεν θα μας βοηθήσει».
«Κι όμως. Μπορεί». 
Το πλήθος είχε αρχίσει να μαζεύεται. Όλοι είχαν την ίδια απορία˙  θα το κάνει;
Ο καθιστός μοναχός ξαναμίλησε στον ιερέα:
«Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να μιλήσουμε με τον συγγραφέα. Μόνο έτσι θα του πού-

με πώς να διορθώσει τα κακώς κείμενα». 
«Και πώς θα βρεις τον συγγραφέα; Νομίζεις ότι θα σε ακούσει;»
«Δεν ξέρω, αδελφέ. Μα πρέπει να το κάνω».
«Λογικέψου! Η πράξη σου δεν θα βοηθήσει σε τίποτα. Αυτό που θα κάνεις είναι ιερο-

συλία. Ο συγγραφέας θα σε τιμωρήσει!» 
Εκείνη τη στιγμή, μια περίπολος τεσσάρων Αμερικάνων έστριψε στον δρόμο. Η κυ-

κλοφορία στη λεωφόρο είχε σταματήσει.
Από τις κολλητές ταράτσες των διπλανών κτηρίων άνθρωποι είχαν αρχίσει να μαζεύ-

ονται και να κοιτάζουν. Η μυρωδιά της βενζίνης από το άδειο μπιτόνι πότιζε την ατμό-
σφαιρα.

«Κι όμως. Ο συγγραφέας θα καταλάβει. Δεν το κάνω για μένα. Το κάνω για όλους».
«Μα λογικέψου! Δεν βλέπεις ότι δεν θα αλλάξει τίποτα;»
«Κι όμως. Μπορεί». 
Με αυτά τα λόγια, άναψε το σπίρτο. Το πορτοκαλί ράσο του δεν άργησε να παραδο-

θεί στις φλόγες. Ήταν ο πρώτος από τους πολλούς μοναχούς του Θιβέτ που αυτοπυρ-
πολήθηκαν δημόσια στους δρόμους της Σαϊγκόν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πό-
λεμο που μαινόταν παντού στο Βιετνάμ. Δεν ξέρουμε αν συνάντησε τον συγγραφέα. Αλ-
λά τίποτα δεν άλλαξε. 

Μάρκος Τζάννες-Μαρασιώνης







Ένα μπουκαλάκι
βροχή
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Σ’ ένα μπουκαλάκι βροχή

 «Μην το σπάσεις, σε παρακαλώ» του ψιθυρίζω και του το παίρνω από τα χέρια. 
Το κλείνω μέσα στη χούφτα μου, σαν να ήταν κάτι το τόσο πολύτιμο. Μα ήταν μονά-

χα ένα μπουκαλάκι γεμάτο στάλες βροχής. 
Με κοιτάει και το βλέμμα του στάζει θλίψη, απογοήτευση. Δεν με αναγνωρίζει πια και 

ούτε εγώ αναγνωρίζω τον εαυτό μου.
Πάντα φοβόμουν την απόρριψη, τη φτώχια, την τρέλα. Μα τώρα φοβάμαι απλά να 

μην σπάσει αυτό που κρατούσα στα χέρια μου.
Ο ουρανός έκλαιγε εκείνο το απόγευμα και οι στάλες έλουζαν και γέμιζαν ταυτόχρονα 

τον άδειο κόσμο. Μου κρατούσαν συντροφιά και μετρούσαν μελαγχολικά τις ώρες μου. 
Ήξερα ότι αυτή τη βροχή έπρεπε να την κλειδώσω κάπου, να την έκανα δική μου και να 
μην τη χάριζα ποτέ σε κανέναν. 

Να κάτι που δεν έκανα με την ψυχή μου. Γεμάτη απωθημένα είμαι.
Σηκώνω τα μάτια μου. 
«Με ακούς, τόση ώρα που μιλάω; Πάλι στον τοίχο μιλάω;» 
«Με αγαπάς;» τον ρωτάω δειλά και ψιθυριστά. 
Ξεφυσάει. Τον κούρασα. Μα εγώ δεν τον κούραζα ποτέ, έτσι δεν είναι;
Αλλά μ’ αγαπάει. Φυσικά και μ’ αγαπάει. Τώρα θα έρθει να με φιλήσει, το ξέρω. 
Παίρνει δυνατά το μπουκαλάκι από το χέρι μου και το πετάει στον τοίχο. 
Ένα γυαλί καρφώνεται στο μάγουλό μου. 
Το βγάζω σιγά σιγά.
«Πάμε να φύγουμε! Τώρα!» μου φωνάζει και με τραβάει από το χέρι. 
Μα όταν βγαίνουμε έξω και προχωράμε στο πεζοδρόμιο, νιώθω λίγες στάλες βρο-

χής στο πρόσωπό μου.
Βρέχει κι ας είναι καλοκαίρι.
Εκείνος με κοιτάει.
Η βροχή δεν θα με άφηνε ποτέ. 
Σταματάω να κινούμαι. Η βροχή με ζητάει για χορό κι εγώ προσφέρομαι. 
Εκείνος εκνευρίζεται. Μου ρίχνει ένα χαστούκι. 
Εγώ γλιστράω στο πεζοδρόμιο και βγαίνω εκτεθειμένη στη λεωφόρο.
«Όχι, μη!» ακούω από πίσω μου.
Το κρύο σώμα μου ξαπλώνει στον δρόμο και πια η βροχή δεν αφήνει κανέναν να με 

πειράξει. 
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Μέσα στο κτήριο το μπουκαλάκι επιδιορθώνεται από μόνο του και το παίρνω μα-
ζί μου σε εκείνο τον τόπο που πηγαίνω με τον όρκο ότι «είχα γεννηθεί σε ξερό τόπο, μα 
τώρα θα ανθίσω».  

Φράνσις Γαδ
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Και «τέλος»

 Τα κρατάω στο χέρι μου σφιχτά. Είναι η τελευταία μου ανάμνηση από εκείνον. Έξω 
βρέχει. Το τρένο τρέχει! Με πηγαίνει αλλού. Σ’ έναν κόσμο άλλο. Μακριά από όσα με 
πλήγωσαν. 

Όμως θυμάμαι. Κρατάω το μπουκαλάκι σφιχτά και σε σκέφτομαι. Είναι το τελευταίο 
κομμάτι σου που έχω στα χέρια μου, και οι αναμνήσεις.

Το πρώτο μας φιλί. Είχε σίγουρα τη γεύση του υγρού που περιέχεται στο μπουκαλά-
κι. Με είχες αγκαλιάσει σφιχτά, θυμάσαι; Όπως κρατώ κι εγώ τώρα το μπουκαλάκι. Θέ-
λω να το ανοίξω, να στάξω τις σταγόνες στη γλώσσα μου. Να νιώσω ξανά πως είσαι μέ-
σα μου, να νιώσω ολόκληρη.

Δεν βαριέσαι… Θα σε ξεπεράσω! Δεν έμεινα ποτέ για πολύ καιρό στο ίδιο μέρος από 
τότε που ενηλικιώθηκα. Είχα όνειρο να γυρίσω τον κόσμο όλο. Εσύ το φρέναρες, όμως, 
είχα αρχίσει να ανησυχώ. Δεν με είχες φυλακίσει εσύ όμως. Εσύ ήσουν αυτός που με 
ώθησε να φύγω. Αυτός που με απάλλαξε από τα δεσμά μου.  Γι’ αυτό θα σε θυμάμαι. 

Και δεν θα σε θυμάμαι για τίποτε άλλο. Ούτε για τα φιλιά σου στη βροχή, ούτε για τις 
βόλτες στην εξοχή, ούτε για την υπέροχη θέα από το σπίτι σου. Γιατί η θέα από το σπί-
τι σου δεν ήταν όμορφη. Δεν με ενθουσίαζε καθόλου. Τα συναισθήματα που μοιραζόμα-
σταν ήταν αυτά που την έκαναν ξεχωριστή, που της πρόσδιδαν μαγεία. 

Αυτά θα μου θυμίζει το μπουκαλάκι σου. Το πλέον δικό μου. Είναι ένα σουβενίρ, όπως 
όλα τα άλλα σουβενίρ που παίρνω μαζί μου από κάθε τόπο, κάθε πόλη. Έχει και συναί-
σθημα. Αυτό είναι εξάλλου που σε συνδέει και με το μέρος, που το κάνει ξεχωριστό. 

Πρώτη φορά με φίλησες στη βροχή. Με έσφιξες στην αγκαλιά σου και μετά την έβα-
λες σε μπουκάλι, ίσως ελπίζοντας ότι έτσι θα την κρατήσεις για πάντα τη στιγμή, όχι τη 
βροχή! 

Κοιτάζω ξανά το δοχείο. Έχει σταγόνες και απ’ έξω γλιστράει. «Άφιξη στο σταθμό του 
Ντεζεϊντορά … γλιστράει και πέφτει… και σπάει. Το υγρό εξατμίζεται. Πατάω με το τα-
κούνι της μπότας μου τα σπασμένα κομμάτια. Σηκώνομαι από τη θέση μου. 230C. Αρπά-
ζω το σακβουαγιάζ μου. Φοράω τα μαύρα γυαλιά μου. Έξω δεν έχει ήλιο, βρέχει. Κατε-
βαίνω από το τρένο. Παίρνω μια βαθιά ανάσα. Γεμίζω με οξυγόνο. 

Κάποιος με σπρώχνει. Πέφτω. Με πατάει. Πέφτει κι αυτός! 
«Συγγνώμη!» μου ζητάει.

Ειρήνη Μανιώτη
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Σταγόνες ανάμνησης

 Δεν της έδωσε κάποιο λουλούδι, κόσμημα ή κάποιο ποίημα. Προτίμησε κάτι δι-
αφορετικό, κάτι που θα της θύμιζε εκείνη τη μέρα. Την ημέρα που και οι δυο τους δεν 
ήταν πια μαζί.

Το ίδιο βράδυ, η ασταμάτητη βροχή τον συμπονούσε. Το κεφάλι του έγερνε στο πα-
ράθυρο. Τα μάγουλά του δροσίζονταν κάθε φορά που σκέφτονταν τα τελευταία της λό-
για. Οι σταγόνες στο παράθυρο έμοιαζαν με τα δάκρυά του. Οι κεραυνοί θύμιζαν τους 
δυνατούς λυγμούς του. Τα πεσμένα φύλλα, ο αέρας, αυτή η δυνατή βροχή, θύμιζε το χά-
ος που είχε και πάλι μέσα του. 

Η ώρα περνούσε. Εκείνος στην ίδια θέση, σκεφτόταν τι έκανε, τι έχασε. 
Η πόλη άρχισε να χρωματίζεται από τον πρωινό ήλιο που έβγαινε δειλά-δειλά. Τότε 

κουρασμένος, άνοιξε τα μάτια του. Ηρεμία. Ήπιε μια γουλιά νερό, βγήκε έξω. Τότε είδε 
ένα ξεχασμένο μπουκαλάκι γεμάτο με τις χθεσινές, ψυχρές σταγόνες της βροχής. Όσο το 
κοίταζε, θυμόταν το προηγούμενο βράδυ, το χειρότερο απ’ όλα. Το έκλεισε και το φύλαξε.

Οι μέρες πια δεν περνούσαν. Δεν έβγαινε από το σπίτι. Δεν έδινε σημασία στον εαυ-
τό του, σε τίποτα. Κανείς δεν είχε πια επαφή μαζί του. Σκεφτόταν μόνο εκείνη. Πάνω στις 
σκέψεις του ακούστηκε ένας ξεχασμένος ήχος, το κουδούνι. Αναρωτήθηκε ποιος να ήταν, 
μέχρι που άνοιξε την πόρτα. Δεν μπορεί, σκέφτηκε. Η κοπέλα γύρισε για τα ξεχασμένα 
της ρούχα. Εκείνος με την πρώτη ευκαιρία άρχισε να της μιλάει, να την παρακαλεί, να της 
απολογείται, αλλά δεν την ενδιέφερε, δεν τον άκουγε. Βγαίνοντας έξω, της έπιασε το 
χέρι και της έδωσε το μπουκαλάκι. Τον κοίταξε με ένα φοβισμένο βλέμμα. Δεν ήξερε τι 
ήταν; «Τι έχει πάθει, τι του έκανα;» αναρωτιόταν. «Τι είναι αυτό;» τον ρώτησε, ενώ έκρυ-
βε τον φόβο της, την ανησυχία της. Τότε εκείνος άρχισε να εξηγεί. «Τι λέει τώρα;» σκε-
φτόταν. Έβλεπε την εμφάνισή του, τη συμπεριφορά του και το μπουκαλάκι. Τον λυπήθη-
κε, τον φοβόταν. Τότε τον κοίταξε και πήρε το μπουκαλάκι. Σιγά-σιγά έκλεισε την πόρτα. 
Εκείνος δεν την κράτησε, την άφησε να φύγει. Η πόρτα έκλεινε καθώς κοιτάζονταν στα 
μάτια. Κατέβηκε με αργούς ρυθμούς τις σκάλες και βγήκε έξω. Έριξε μια ματιά στο πα-
ράθυρό του και τον είδε να την κοιτάει που φεύγει. Κοιτάζονταν ξανά σαν να μιλούσαν, 
μέχρι που εκείνος τράβηξε την κουρτίνα.

Αθανασία Ανδρέου





48 λεπτά



158 λογοτεχνικές ανησυχίες 2017

Κράτα το αυτό!

 Κουνιέμαι νευρικά και ξεφυσάω. Κοιτάω ξανά τον πίνακα με τα δρομολόγια. 
«Σε 48 λεπτά αναμένεται η άφιξη της πτήσης 407από Αθήνα» 
48 λεπτά μέχρι να τη δω. Μήπως τώρα είναι 47; 
Ξανακοιτάω. Μα ναι! Είναι 47!
Σφίγγω το χέρι μου. Νομίζω τσάκισα τα λουλούδια στην ανθοδέσμη που κρατούσα. 
«Βλάκα» ψιθυρίζω στον εαυτό μου.
Η ώρα ήταν 3.00 τα ξημερώματα και  είχε λίγο κόσμο. Λίγο. Αλλά είχε κόσμο. Κόσμο 

άσχετο. Αλλά και παιδιά. Παιδιά με μέλλον. Κράτα το αυτό! 
30 λεπτά.
Σβήνω το τσιγάρο μου και ξαναμπαίνω μέσα.
Πίνω μια γουλιά από τον καφέ μου. Την είχα βαρεθεί αυτή τη μυρωδιά του τσιγάρου 

και του καφέ. Μα τώρα θα έρθει εκείνη και θα μυρίζει σίγουρα εκείνο το πανάκριβο άρω-
μα, που ποτέ δεν μου λέει το όνομά του. Ήταν πάντα τόσο μυστήρια.

Κάποιος πέφτει πάνω μου, ενώ έτρεχε. Μου πέφτουν τα λουλούδια και η ήδη χαλα-
σμένη ανθοδέσμη διαλύεται εντελώς.  

«Ηλίθιε!» του φωνάζω μα εκείνος συνεχίζει και τρέχει, σαν να  ήταν το τελευταίο 
πράγμα που τον ένοιαζε ότι έπεσε πάνω σε έναν άνθρωπο. Κράτα το αυτό!

10 λεπτά.
Νομίζω ότι έχω αρχίσει και ζεσταίνομαι. Αγχώνομαι. Έχω να τη δω έξι μήνες. 
Έχεις σκεφτεί με πόσα απωθημένα φεύγει ένας άνθρωπος από αυτή τη ζωή; Κρά-

τα το αυτό! 
Μπροστά μου βλέπω μια οικογένεια. Οι γονείς και δύο παιδιά. Φαίνονται ευτυχισμένοι.
Δεν της έχω πει ποτέ «σ’  αγαπώ». 
Είμαστε και οι δυο τόσο κυνικοί, που αυτός ο όρος δεν χρησιμοποιείται στη ζωή μας. 

Ήταν σαν ένας απαραβίαστος κανόνας να πούμε ο ένας στον άλλον «σ’ αγαπώ». Ήταν 
μια προδοσία στα πιστεύω μας. 

Έχεις δει πως αλλάζει ο άνθρωπος, όταν τον τυλίγει το μαύρο; Κράτα το αυτό!
5 λεπτά.
Ο κόσμος αρχίζει και μαζεύεται στην έξοδο για να συναντήσει αυτούς που έρχονται. 

Και προχωρά μπροστά, ενώ παίρνω μια βαθιά ανάσα και αποφασίζω να κρατήσω την κα-
τεστραμμένη ανθοδέσμη στα χέρια μου.

Ένας άνθρωπος στέκεται μπροστά μας. Ανοίγει το μπουφάν του και είναι οπλισμένος.
Κάτι ψελλίζει και επικρατεί πανικός. Η οικογένεια που παρατηρούσα πιο πριν τώρα δι-
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αλύεται. Ακούγεται ένας δυνατός ήχος, ένας αντίλαλος στα αυτιά μου. Ανοίγω τα μάτια 
μου και βήχω συνέχεια. Δεν μπορώ να κουνήσω τα πόδια μου. Ένας γκρεμισμένος τοί-
χος μου τα έχει συνθλίψει. 

Ο πίνακας είναι ακόμα εκεί όμως.
1 λεπτό.
Κουνάω το χέρι μου και βογκάω από τον πόνο, όσο προσπαθώ να πιάσω το κινητό 

από την τσέπη του παντελονιού μου. 
Τα κατάφερα. Καλεί. Το κινητό της ήταν κλειστό. Μήνυμα στον τηλεφωνητή. «Σ’  αγα-

πώ! Κράτα το αυτό! Για πάντα! Συγγνώμη που σου χάλασα τα λουλούδια». Κλείνω τα μά-
τια μου.

0 λεπτά.
Η πτήση από Αθήνα έφτασε. 

Φράνσις Γαδ



160 λογοτεχνικές ανησυχίες 2017

48 λεπτά
 Έχεις 48 λεπτά για να πεις αντίο, σε έναν άνθρωπο που αγαπούσες όλη σου τη ζωή. 

Μα τώρα πρέπει να φύγεις. Μόνο 48 λεπτά για να μπορέσεις να πεις όλα όσα δεν πρό-
λαβες να δείξεις και να εκφράσεις, όταν τον είχες κοντά σου. 48 λεπτά για να του πεις 
ότι, όταν τον είδες για πρώτη φορά σε αυτήν την καφετέρια με τα όμορφα τραπεζάκια 
και τα νόστιμα γλυκίσματα, ένιωσες σαν να τον περίμενες όλη σου τη ζωή. Πρέπει να του 
πεις ότι την ημέρα που τον πέτυχες τυχαία σε μια βιβλιοθήκη να διαβάζει το αγαπημένο 
σου βιβλίο, ήσουν σίγουρη ότι τον είχες ερωτευτεί. 48 λεπτά για να του πεις ότι στις δι-
ακοπές σας στην Κρήτη ζήλεψες το μαξιλάρι που είχε αγκαλιά κάθε βράδυ, αντί να έχει 
εσένα. Να του πεις ότι ζήλεψες ένα μαξιλάρι! 48 λεπτά έχεις μόνο, βιάσου! Πες του ότι 
την ημέρα που περπατούσατε στην παραλία αγκαλιασμένοι, έλεγες ότι ξέρεις να κολυ-
μπάς. Πες του ότι, άμα σε βάλουνε σε νερό, θα πνιγείς, γιατί μάλλον το κολύμπι δεν είναι 
το καλύτερό σου. Πες του ότι κάθε μέρα ξυπνούσες και χάζευες το αγγελικό του πρόσω-
πο καθώς κοιμόταν. Πες του ότι τον αγαπούσες, ότι τον αγαπάς ακόμα. Έχεις 48 λεπτά 
για να του δείξεις πόσο υπέροχα τραγουδάει, παρόλο που δεν το πιστεύει. 48 λεπτά και 
όλα θα τελειώσουν. 48 λεπτά για ένα αντίο! 

Νέλλα Δουκάκη
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Κάθε τέλος και μια καινούρια αρχή

 Ανεβαίνω τρέχοντας την οδό Πανεπιστημίου. Δεν θα προλάβω. Κοιτάζω το ρολόι 
μου. 48 λεπτά έχω ακόμα. Ο ουρανός έχει μαυρίσει, χοντρές σταγόνες πέφτουν. Οι λι-
μνούλες έχουν αρχίσει να σχηματίζονται στα βαθουλώματα του δρόμου. 

Περίπου δέκα λεπτά νωρίτερα μου τηλεφώνησαν. Είχαν καταφέρει να μάθουν ότι θα 
αναχωρούσε στις 12 ακριβώς. 12:01 θα βρισκόταν στα σύννεφα. Θα έφευγε! Θα με άφη-
νε πίσω του για πάντα! 

Tρέχω να φτάσω στο Σύνταγμα. Να μπω σ’ ένα ταξί. Η βροχή δυναμώνει. Το τακού-
νι της μπότας μου σκαλώνει στο πεζοδρόμιο. Πέφτω κάτω. Σηκώνομαι. Κοιτάζω το ρο-
λόι. 45 λεπτά απομένουν.

Ταξί στο Σύνταγμα δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι εδώ 
και αρκετή ώρα βρέχει και τα μέσα έχουν απεργία. Πανικοβάλλομαι, αλλά δεν πρέπει! Θα 
φτάσω στο αεροδρόμιο, ακόμη κι αν χρειαστεί να πάω τρέχοντας. 

Το να φτάνω εγκαίρως στα ραντεβού μου είναι κάτι που με χαρακτηρίζει και δεν σκο-
πεύω να χάσω σήμερα αυτή μου τη φήμη. Βέβαια, αυτό δεν είναι ραντεβού, αλλά ποιος 
νοιάζεται; Εγώ θα φτάσω στην ώρα μου!

40 λεπτά απομένουν κι εγώ επιχειρώ ωτοστόπ στο κέντρο της Αθήνας μέρα μεσημέ-
ρι. Ανεπιτυχώς! Ανεβαίνω πλέον τη Βασιλίσσης Σοφίας. Μπροστά από το περίπτερο στην 
Πορτογαλική πρεσβεία ένας νεαρός έχει σταθμεύσει προσωρινά το αυτοκίνητό του. Ένα 
Audi διθέσιο. Φοράει κοστούμι. 

Τις πιο τρελές μας αποφάσεις τις παίρνουμε εν βρασμώ ψυχής. Εφ’  όσον, λοιπόν, κα-
νείς δεν είναι πρόθυμος να σταματήσει στο ωτοστόπ μιας νεαρής φοιτήτριας, θα τους 
αναγκάσω εγώ να με δεχτούν. Ο οδηγός του Audi αγοράζει τσιγάρα στο περίπτερο. Το 
αμάξι άδειο. Με μια σβέλτη κίνηση μπαίνω στο κάθισμα του οδηγού. Ρυθμίζω τη θέση, 
γυρνάω τον διακόπτη. Ξέρετε, οι άνδρες στις μέρες μας εξακολουθούν να είναι τόσο ηλί-
θιοι! Μέχρι και το κλειδί αφήνουν στον διακόπτη. 

Πατάω επίμονα κόρνα. Του παίρνει μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να τελειώσει τη συ-
ναλλαγή του και να γυρίσει να κοιτάξει προς το όχημά του, να συνειδητοποιήσει ότι η 
κόρνα αυτή τού είναι γνωστή. Τώρα τρέχει, τρέχει προς το μέρος μου, μπαίνει στη θέση 
του συνοδηγού. Δεν μιλάει. Επιχειρεί να με πετάξει έξω. Μάταια! Έχω ήδη ξεκινήσει και 
φοράω και ζώνη.

«Μέχρι το αεροδρόμιο πάμε! Μετά κάνε μου μήνυση!»  του λέω και ταυτόχρονα επι-
ταχύνω. Έχω μόλις μπει στην Αττική οδό, όταν το μάτι μου πέφτει στο ρολόι του αυτο-
κινήτου. 
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11:35. Ο άνδρας δίπλα μου ακόμα ωρύεται.
Ξεκινώ την αφήγησή μου, όμως, με ακούει με προσοχή! «Καλοκαίρι πριν τρία χρόνια 

γνώρισα τον Αλέξανδρο. Πριν ένα μήνα, ένα βράδυ ήπιε λίγο παραπάνω με τους φίλους 
του και ξέφυγε. Γνώρισε μια ξανθιά και πέρασε το βράδυ μαζί της. Το πρωί, μόλις ξύ-
πνησε στο σπίτι της, ήρθε κατευθείαν να με βρει στο καφέ που συχνάζαμε. Το κατάλαβα 
από όταν μπήκε μέσα, πως κάτι είχε συμβεί. Μου τα είπε όλα αμέσως. Εγώ όμως θύμω-
σα. Σηκώθηκα κι έφυγα. Δεν ξανασήκωσα τηλέφωνο του, δεν του ξανάνοιξα την πόρ-
τα. Ένα μήνα τώρα δεν βγήκα ούτε από το σπίτι! Και σήμερα… Σε 20 λεπτά για την ακρί-
βεια φεύγει για Αμερική! Για μεταπτυχιακές σπουδές. Στην Ελλάδα θα ξανάρθει σε ένα 
χρόνο. Αν έρθει…

Έκλαιγα. Ο άγνωστος άνδρας με κοιτούσε. Ήξερα ότι καταλάβαινε, ότι πλέον δεν τον 
ένοιαζε η αυτοκινητοπειρατία που έκανα. Ο δείκτης στο κοντέρ άγγιζε τα 200km/h. Ποτέ 
ξανά δεν είχα τρέξει τόσο! «Θα προλάβουμε» μου είπε, άγγιξε το μάγουλό μου και σκού-
πισε τα δάκρυά μου.

11:56 Μπαίνω τρέχοντας στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου. Σπρώχνω 
άρον άρον μερικούς ταξιδιώτες. ΠΥΛΗ Α3 ΠΤΗΣΗ για ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ. Ανα-
μένετε νέα ανακοίνωση! 

Τρέχω προς τα εκεί, προς την πύλη Α3. Με σταματά όμως ο έλεγχος των εισιτηρίων. 
Θα παρανομήσω για μία ακόμη φορά σήμερα. Παίρνω φόρα και πηδάω πάνω από την 
μπάρα που μπλοκάρει την είσοδο. Πετάω κάτω την τσάντα μου, οι φύλακες αρχίζουν να 
με κυνηγούν. Πενήντα μέτρα μένουν μέχρι την αίθουσα των αναχωρήσεων.

Ένας μεγαλόσωμος άνδρας με αλεξίσφαιρο γιλέκο στέκεται μπροστά μου. Κλαίω και 
φωνάζω, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω πια. Τρέχω, χτυπιέμαι, με τραβούν. 

«Σας παρακαλώ, πρέπει να τον προλάβω», φωνάζω τώρα.
«Αλέξανδρε, ήρθα! Εδώ είμαι. Πρέπει να σε αποχαιρετήσω!» 
Οι άνδρες της ασφάλειας αεροδρομίου με απομακρύνουν. Μου περνούν χειροπέδες, 

μια γυναίκα αστυνομικός μου κάνει σωματικό έλεγχο. Και κάπου εδώ, μωρό μου, ήρθε το 
τέλος μας, το τέλος της ιστορίας μας. Μάλλον δεν με άκουσες ή μπορεί και να με άκου-
σες, αλλά δεν έτρεξες. Σε κούρασα!

Με βγάζουν από την πύλη 2 του «Ελ. Βενιζέλος»,  με βάζουν σε ένα πολιτικό όχημα 
της αστυνομίας. Το μπλε Audi είναι ακόμα εδώ. Ο οδηγός του κατεβαίνει, τρέχει στους 
αστυνομικούς και τους ρωτά. Το περιπολικό πατάει γκάζι και απομακρύνεται. 

«Έμπλεξα!» σκέφτομαι. Βέβαια αυτό είναι κάτι που με χαρακτηρίζει.
15:00 Ρίχνω νερό στο πρόσωπό μου, πλένω καλά τα χέρια μου, το μελάνι από τα δά-

χτυλά μου αφήνει μπλε γραμμές στον νιπτήρα. Παίρνω την τσάντα μου, την ανοίγω!  Όλα 
μου τα προσωπικά αντικείμενα είναι μέσα. Χτενίζω τα μαλλιά μου με τα δάκτυλα μου. 
Απλώνω λίγη πούδρα στο πρόσωπό μου και μια στρώση μάσκαρα. 

Ανοίγω την πόρτα και βγαίνω στον δρόμο.
«Τόσα μπλεξίματα έχεις εσύ καθημερινά;» 
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Ο άντρας βρίσκεται καθισμένος στο καπό του Audi και με κοιτάζει. Δεν μπορώ να μην 
χαμογελάσω. 

«Θα πεινάς λογικά, φαντάζομαι!» μου λέει.
«Μπες μέσα, κερνάω εγώ» του απαντάω!

Ειρήνη Μανιώτη





3 λόγοι
μιας αποτυχίας
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3 λόγοι μιας αποτυχίας

 Κάποτε πίστευα στην αξία του χρήματος. Νόμιζα πως δουλεύοντας θα μπορούσα να 
αγοράσω όλη τη χώρα. Και η αλήθεια είναι, σχεδόν τα κατάφερα. Σχεδόν. Διευθύνω ένα αρ-
χιτεκτονικό γραφείο. Όταν κάποιος ήθελε να χτίσει ένα κτήριο ψηλότερο από τρία μέτρα που 
δεν θα γκρεμιζόταν, απευθυνόταν σ’ εμένα. Έγινα γνωστός. Μεγάλο όνομα. Οι δουλειές πή-
γαιναν πρίμα. Τα λεφτά έρρεαν από παντού. Άρχισα να αποκτώ επαφές και σε άλλους κοι-
νωνικούς κλάδους. Και τότε ήρθε ο πρώτος λόγος που απέτυχα. Εμπιστεύτηκα τον καλύτε-
ρό μου φίλο. Γνωριζόμασταν από παιδιά, και μοιάζαμε σε όλα. Η μόνη διαφορά είναι ότι, ενώ 
εγώ διέπρεψα ως αρχιτέκτονας, αυτός διάλεξε να γίνει λογιστής στήνοντας ένα παρακμια-
κό γραφείο σ’  ένα υπό κατάρρευση κτήριο στο κέντρο. Οι δουλειές του δεν πήγαιναν καλά. 
Ήταν έτοιμος να βάλει λουκέτο, όταν εμφανίστηκα εγώ, ο από μηχανής θεός. Του προσέφερα 
την ευθύνη για τα οικονομικά μου, σε αντάλλαγμα με ένα καινούριο γραφείο, μια θέση στην 
υψηλή κοινωνία, και ένα μηνιαίο μισθό με περισσότερα μηδενικά απ’ όσα θα μπορούσε ποτέ 
να ξοδέψει. Αφού βόλεψα τον φίλο μου, είχε έρθει η ώρα να τακτοποιηθώ κι εγώ. Παντρεύ-
τηκα. Ο δεύτερος λόγος της αποτυχίας. Χαλάρωσα. Απολάμβανα μια ξεγνοιασιά, στην οποία 
τελικά εθίστηκα. Σταμάτησα να δουλεύω για τις επιχειρήσεις μου. Εγώ, που πάντα δούλευα 
σκληρά, έγινα μεγάλος τεμπέλης. Και αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο. Τα αρπακτικά της οικο-
νομίας το κατάλαβαν, και άρχισαν να ποντάρουν στην αποτυχία μου.

Οι χρηματιστές άκουσαν τα αρπακτικά, και εν μία νυκτί οι μετοχές μου καταποντίστη-
καν. Πιθανότατα θα είχα συνέλθει, αλλά δεν συνέβη αυτό. Ο λογιστής φίλος μου είχε άλλα 
σχέδια. Με το που άκουσε για την οικονομική καταστροφή μου, άνοιξε το χρηματοκιβώτιο 
και έκλεψε ό,τι βρήκε. Χαρτονομίσματα, σχέδια, άδειες. Έτσι, εκτός από άφραγκος, κατέλη-
ξα και στο σκαμνί του κατηγορούμενου. Μηνύσεις για αθέτηση συμβολαίων, αθέτηση επαγ-
γελματικής εμπιστευτικότητας, και ένα σωρό άλλα παραπτώματα που με οδήγησαν στον 
άσσο. Το τελειωτικό χτύπημα, ήταν πως η γυναίκα μου άδειασε τον κοινό λογαριασμό μας 
και μετά εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω γιατί 
συνέβησαν όλα αυτά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρίτος λόγος. Είμαι ακόμα μπερδεμένος. Αν 
μπορούσα να τα ξανακάνω όλα απ’ την αρχή, τι θα άλλαζα; Τα πάντα. Όλα ξεκινούν από  
το χώμα και όλα σ’ αυτό καταλήγουν. Τώρα βλέπω τη ματαιότητα, μα δεν βλέπω τον τρί-
το λόγο. Ή ίσως να τον βλέπω. Ήμουν άπληστος. Τα ήθελα όλα δικά μου, πάντα έτοιμος να 
πουλήσω την ψυχή μου στον διάβολο. Υποθέτω, τότε, πως πήρα αυτό που μου άξιζε. Τώρα 
είμαι ιδρωμένος. Πάλι μεσημέρι ξύπνησα. Δίπλα μου, η ρυθμική αναπνοή της γυναίκας μου. 

Μάρκος Τζάννες-Μαρασιώνης
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3 λόγοι μιας αποτυχίας
 Η αποτυχία στον έρωτα. Διαζύγια, σύμβουλοι γάμων, ένα κορίτσι που κλαίει και 

ένας αλκοολικός άντρας. Πώς γίνεται οι άνθρωποι  να προσπαθούν να ορίσουν την απο-
τυχία του έρωτα, όταν δεν μπορούν να ορίσουν τον ίδιο τον έρωτα;  

Δεν ξέρουμε να αγαπάμε. Άσε το περιοδικό, δεν θα σου πει πώς θα προσελκύσεις αυ-
τόν που θέλεις. Άσε το περιοδικό, δεν θα σου πει πώς θα προσελκύσεις αυτόν που θέ-
λεις. Άσε το σάιτ, δεν θα σου δώσει απάντηση για το αν σε αγαπάει. Άσε τον σύμβουλο, 
δεν θα σου πει πώς να σώσεις τον γάμο σου.

Πώς έρχεται η αποτυχία; Πώς αρχίζεις να απεχθάνεσαι αυτόν που κάποτε σου δημι-
ουργούσε τόσα αισθήματα; Πώς γυρνάς πίσω στον χρόνο και σκέφτεσαι ότι πρέπει να 
είχες πει εκείνο το «σ’  αγαπώ»; 

Λόγοι αποτυχίας
1. Εγωισμός
Μα γιατί βάζεις φραγμούς;  Τη φράση «όλα για όλα»  την έχει ακούσει; Δώστα όλα 

εκεί που αισθάνεσαι, το κορμί σου, την ψυχή σου, το μυαλό σου.  Και αν πληγωθείς; Και 
τι νομίζεις ότι είναι ο έρωτας, φίλε; Μια ρομαντική ταινιούλα που βλέπεις το βράδυ του 
Σαββάτου; Είναι αγάπη μπλεγμένη με μίσος. Φωνές από θυμό με βογκητά ηδονής. Δά-
κρυα χορού με δάκρυα λύπης. Για μια φορά, άνθρωπε, άνθρωπε που ζεις για να αγα-
πάς, γίνε  υποχείριο του έρωτα, άσε τον εαυτό σου, και παρασύρσου στην καταστροφή! 

2. Παραμέληση 
Φροντίδα. Φρόντισε αυτόν που νοιάζεσαι. Είναι το ίδιο ευάλωτος μ’ εσένα, σ’ έναν 

κόσμο που ψιθυρίζει το «σε θέλω» και το «σ’ αγαπώ»  μέσα από τα δόντια, και τελικά, 
αυτόν τον ψίθυρο δεν τον ακούει κανείς. Μην παραμελείς αυτόν που θέλεις να ρωτήσεις 
πώς ήταν η ημέρα στη δουλειά και αν έχει φάει. Κάνε μια έκπληξη στην αγάπη σου, ένα 
βράδυ που θα αναρωτιέται αν αγαπιέται και αν αξίζει να αγαπηθεί. Αν είναι αρκετά καλή 
για εσένα. Θα κάνεις καιρό να το ξεχάσεις, πίστεψέ με! 

3. Έλλειψη αποδοχής
Ανόητος λόγος, ανούσιος λόγος. Και ποιος ρώτησε τους μονότονους ανθρώπους τι 

αποδέχονται και τι όχι;  Τι και αν δεν έχετε την ίδια θρησκεία ή είστε το ίδιο φύλο;  Εκεί-
νοι θα πρέπει να φιλήσουν μια γυναίκα; Εκείνοι θα πρέπει να κάνουν έρωτα με έναν μου-
σουλμάνο;  Βγάλτο από το μυαλό σου, ζήσε και αγάπα, αγάπα και ζήσε! 

Εθίσου στον έρωτα, βίωσε τον πόνο στην καρδιά σου, βρέξε το μαξιλάρι σου με τα 
δάκρυα ενός χωρισμού. Μπορεί και να ανταμειφθείς.  

Φράνσις Γαδ





Χνάρια στο χιόνι
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Το μαύρο και το κόκκινο

 Δυο ξύλα, το ένα ακουμπισμένο πάνω στ’ άλλο. Μερικά σκουπίδια πεταμένα πάνω 
τους. Σταγόνες οινόπνευμα τα καλύπτουν και ο ήχος από έναν ξεφτισμένο αναπτήρα. Οι 
κόρες των ματιών μου συστέλλονται. Η μεγάλη φωτιά μπροστά μου, τώρα μοιάζει σαν 
μια τρεμάμενη φλόγα κεριού. « Έμεινε έξω! Είναι έξω!» μου φώναξε η Θάλεια και ταρα-
κούνησε το σώμα μου λίγο. Φύσηξα απαλά. Σκοτάδι. Η μικρή ξύλινη καλύβα στο βουνό 
σκοτείνιασε εντελώς και το μόνο που ακουγόταν ήταν ο ήχος του αέρα που έμπαινε από 
το ανοιχτό παράθυρο μαζί με χοντρές νιφάδες χιονιού που κάλυπταν σιγά σιγά το μικρό 
πρεβάζι. Από καφέ γινόταν άσπρο. Έπιασα το χέρι της και προχωρήσαμε προς την πόρτα 
μόνο με την αίσθηση της αφής και της ακοής. Έσφιξε τα δάχτυλά της γύρω από τα δι-
κά μου. Ένας άσπρος δρόμος με άσπρα δέντρα απλώνονταν μπροστά μας. Ίσως αν ήμα-
σταν μικρές να τρέχαμε πάνω στο πυκνό χιόνι και να πέφταμε κάτω φτιάχνοντας ένα αγ-
γελάκι, όπως το λέγαμε, κουνώντας τα πόδια και τα χέρια μας, αφήνοντας έτσι το σχή-
μα πάνω στην πυκνή υφή του χιονιού. Ίσως να φτιάχναμε έναν μεγάλο χιονάνθρωπο και 
να τον ονομάζαμε «Κύριο χιονάνθρωπο». Όμως τώρα ήταν αλλιώς. Το μόνο που φορού-
σαμε για να μας προστατεύει από το κρύο ήταν ένα πουλόβερ. Τα χέρια μας ήταν γυ-
μνά και το κεφάλι μας ακάλυπτο. Προχωρήσαμε λίγο και τα παπούτσια μας άφηναν πα-
τημασιές πάνω στο άσπρο χιόνι. Τα μάτια μας κοιτούσαν γύρω, τον έρημο άσπρο τόπο 
και τα δέντρα που λίγο πιο πέρα πύκνωναν και επικρατούσε το μαύρο. Φοβόμασταν το 
μαύρο. Όλοι το φοβούνται μέχρι να το γνωρίσουν. Φοβάσαι το βράδυ, στο δωμάτιό σου 
το μαύρο κάτω από το κρεβάτι σου, φοβάσαι το μαύρο του διαδρόμου, όταν σηκώνεσαι 
να πιεις νερό το βράδυ. Φοβάσαι το μαύρο της νύχτας, γιατί ξέρεις ότι τα κακά πράγ-
ματα συμβαίνουν τότε. Μερικές φορές όμως τα πιο όμορφα και πολύτιμα πράγματα εί-
ναι κρυμμένα στο σκοτάδι, σε αυτό το μαύρο που εσύ φοβάσαι. Εγώ δεν το φοβόμουν, 
προχώρησα μαζί της εκεί, ανάμεσα στα δέντρα, μέσα στο μαύρο, όμως μαζί με τις δικές 
μας πατημασιές, υπήρχαν κι άλλες. Κοίταξα πίσω. Οι δικές μας ήταν άσπρες, αυτές εκεί 
μπροστά όμως ήταν πιτσιλιμένες με κόκκινο. Κάθε πατημασιά που απλωνόταν μπροστά 
μας είχε ολοένα και περισσότερο κόκκινο. Η Θάλεια έκανε πίσω. Εγώ όμως όχι. Εγώ δεν 
φοβόμουν ούτε το κόκκινο. Πάτησα πάνω στις πατημασιές. Κάθε βήμα, μου έφερνε ει-
κόνες στο μυαλό, ήχους στα αυτιά. Έκανα άλλο ένα βήμα. Μια τσιρίδα ακούστηκε. Άλ-
λο ένα βήμα και δυο ματωμένα χέρια έπιασαν τα δικά μου. Τρίτο βήμα και δάκρυα έστα-
ξαν στο χιόνι, ήταν κόκκινα. Άλλο ένα βήμα και βρέθηκα πεσμένη στο χιόνι. Ένα χέρι ξε-
θάφτηκε από εκεί. Το βραχιόλι που φορούσε το ήξερα. Έγραφε πάνω «Αγάπη», το όνομά 
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της. Και το ίδιο γράφει και τώρα, μόνο που δεν είναι πλέον στο χέρι της, αλλά πάνω στη 
σωρό με τα σκουπίδια που καίγονται μαζί με τα ξύλα στο τζάκι της μικρής ξύλινης καλύ-
βας στην κορυφή ενός χιονισμένου βουνού. 

Νέλλα Δουκάκη
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Από το λευκό… στο κόκκινο

 Άνοιξα τα μάτια μου. Το σώμα μου ήταν μουδιασμένο. Τα πάντα γύρω μου ήταν 
πάλλευκα. Πονούσα! Άκουσα ένα βογκητό. Δικό μου θα’ταν.

Όλα γύρω μου είχαν μια λάμψη, μια γυαλάδα. Δεν έβλεπα τίποτα. Άκουσα κι άλλο 
βογκητό. Πονούσα.

Προσπάθησα να στείλω εντολή να ανοιγοκλείσω τα μάτια μου. Δεν τα κατάφερα. Αι-
σθανόμουν σα βαλσαμωμένη. Δεν θυμόμουν ποια ήμουν, δεν θυμόμουν τι είχε συμβεί. Οι 
αισθήσεις μου δεν καταδέχονταν να συνεργαστούν. 

Χαστούκια. Ένα χαστούκι με συνέφερε. Και μετά το ίδιο βογκητό γεμάτο οδύνη.
Οξύς πόνος! Αυτός κρατούσε σε εγρήγορση το μυαλό μου. Κι άλλο βογκητό. Το σώ-

μα μου βασανιζόταν, τα μάτια μου όμως δεν άνοιγαν. Όμως το φως το πάλλευκο που 
έβλεπα δεν το έκρυβε κανείς.

Άγγιγμα. Ένα άγγιγμα ήταν αυτό που με έβγαλε από τον λήθαργο. Κι άλλο άγγιγμα, 
κι άλλο ένα κι άλλο. Βογκητό! Άλλο ένα βογκητό και μετά πάλι πόνος. Βαθύς, οξύς πό-
νος που ενεργοποιούσε κάθε κύτταρο του σώματός μου. Πλέον δεν ένιωθα παγωμένη, 
όμως, όλα παρέμεναν άσπρα. 

Δάγκωμα. Αυτό είναι το πρώτο που θυμάμαι. Και η αίσθηση ότι κάποιος ήταν από πά-
νω μου. Το βάρος κάποιου να με πιέζει. Το σώμα κάποιου να μου απαγορεύει να κινη-
θώ. Τράβηγμα των μαλλιών μου και μετά σύρσιμο. Σύρσιμο σε κάτι που δεν μπορώ να 
καταλάβω. 

Σιωπή. Άνοιξα τα μάτια μου. Οι αισθήσεις μου συνεργάζονται, η όρασή μου λειτουρ-
γεί. Βρίσκομαι μπρούμυτα ξαπλωμένη. Το κορμί μου πονάει. Τα μάτια μου πονούν. Δεν 
ξέρω πού βρίσκομαι. Πάνω σε κάτι παγωμένο. Χιόνι είναι, χιόνι!

Πάντα θυμάμαι ότι χαιρόμουν όταν έβλεπα χιόνι. Πάντα λάτρευα να το βλέπω να πέ-
φτει πυκνό-πυκνό. Αγαπούσα να το αγγίζω, να το χαϊδεύω, να παίζω μαζί του. 

Γύρω μου όλα ήταν άσπρα, πάλλευκα, χιονισμένα! Το σώμα μου πονούσε. Ανοιγόκλει-
σα τα μάτια μου, επιχείρησα να κουνήσω το χέρι μου. Τα κατάφερα. Ήμουν γυμνή. Είχα 
ουλές, κόκκινες, μολυσμένες, τα άκρα μου ήταν μπλαβιά. Δίπλα μου σκουπίδια μισοθαμ-
μένα. Και εγώ μισοθαμμένη ήμουν. 

Ανασηκώθηκα κοιτώντας γύρω μου, μην ξέροντας ποια είμαι. Πώς βρέθηκα εδώ; Τι 
μου συμβαίνει; Ένα ένστικτο αυτοσυντήρησης με έσπρωχνε να κινηθώ, μου υπαγόρευε 
ότι δεν έπρεπε να παραμείνω άλλο εδώ. 

Σηκώθηκα κι έπεσα. Γλίστρησα. Τελικά σταμάτησα. Αγκάλιαζα κάτι κοφτερό. Βαρέ-
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λι ήταν. Στηρίχτηκα πάνω του. Σηκώθηκα. Όμως, δεν μπορούσα να στηριχτώ. Έχανα την 
ισορροπία μου. 

Κοίταξα πίσω μου. Είδα τα χνάρια μου, κάτι έλειπε. Κοίταξα το γυμνό σώμα μου, και 
τότε μόνο παρατήρησα το κομμάτι του παζλ που έλειπε. Το πόδι μου! 

Κοίταξα το παγωμένο μου στήθος. Είχε ουλές. Πολλές, βαθιές κόκκινες ή ρηχές. Τα 
όργανα μου πονούσαν όλα. Το χέρι μου δεν ήταν τέλειο όπως κάποτε. Η κοιλιά μου δεν 
ήταν αφράτη. Ο λαιμός μου έβγαζε μόνο κραυγές! Σαν να είχα ξεχάσει τα πάντα. 

Ξαναγλίστρησα. Κατέβαινα μια πλαγιά κουτρουβαλώντας. Προσπάθησα να κρατηθώ 
από κάτι, να ανακόψω την πορεία μου. Κάπου σταμάτησα. Κάτι ανέκοψε τη φόρα μου, 
βρέθηκα σε κάτι κόκκινο και ζεστό. Έλιωνε το άσπρο χιόνι. Το κόκκινο και ζεστό ξεχύνο-
νταν από μέσα μου. 

Ειρήνη Μανιώτη





Περιμένοντας
στη στάση
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Στάση επιβίβασης

Σταθμός του τρένου
Θεσσαλονίκη
Στις σιδερένιες θέσεις είχα ακουμπήσει τον εγωισμό μου. Ήταν 7.00 το πρωί και σε 

κάθε λεπτό που περνούσε στο ηλεκτρονικό ρολόι του ψιθύριζα και ένα «Μου λείπεις!» 
Εκείνος ήταν πολύ απασχολημένος με το να ελέγχει συνεχώς την τσάντα του. Κάθε 

φορά που πήγαινε να μου αφήσει το χέρι, εγώ του το έσφιγγα ακόμα περισσότερο. Σαν 
να του ζητούσα έλεος, σαν η ώρα της αναχώρησης να μην πλησίαζε.

«Έλα μαζί μου!» 
«Δεν μπορώ». 
«Είχες πει  ότι θα έρθεις. Σου είχα πει ότι θα φύγω, θέλω να δω τον κόσμο. Έχω μια 

πτήση που με περιμένει στην Αθήνα».
« Το είχα πει πριν χρόνια αυτό, ήμασταν παιδιά. Δεν έχεις αρκετά χρήματα. Δεν θα 

ζούμε άνετα». 
«Σε νοιάζει να ζεις άνετα ή να ζούμε μαζί, Έμμα;» 
Έπνιξα τις λέξεις μου, έπνιξα τα «σ’ αγαπώ» μου και σίγουρα η λέξη «δειλή» θα εμφα-

νιζόταν στο μέτωπό μου. Κοίταξα με τα δακρυσμένα μάτια μου και το κενό βλέμμα μου 
τον κόσμο που περνούσε.

7.19 Μακάρι να χαλούσε το ρολόι, μακάρι να μπορούσα να σταματήσω την ώρα. Μα-
κάρι να χαλούσε εκείνο και να φτιαχνόμουν εγώ. 

7.20 Το τρένο σταματάει μπροστά μας, μαζί του σταμάτησε και το μυαλό μου και η 
καρδιά μου και όλα. 

«Φεύγω, Έμμα».
Αυτή τη φορά δεν μπόρεσα να μην αφήσω το χέρι του, το τράβηξε απότομα και μα-

ζί του πήρε όλη τη ζεστασιά. 
Εγώ στεκόμουν εκεί, να παρατηρώ μια τσάντα να χάνεται στο πλήθος και να παρατη-

ρώ ένα όνειρο να επιβιβάζεται. 
Μα αυτό είναι ένα λάθος. Εγώ χωρίς εκείνον; Μα πώς; 
«Όχι, περίμενε!» 
Χάνομαι και εγώ στην πολυκοσμία και τον ψάχνω. Δεν μπορώ να τον εντοπίσω. Οι 

πόρτες κλείνουν, αλλά εγώ είμαι πια μέσα, προχωράω και βυθίζομαι στη θέση δίπλα του. 
Εκείνος μου χαμογελάει. 

Είμαι λουσμένη στον ιδρώτα.
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Μα τα πράγματα δεν έγιναν ποτέ έτσι, εκείνος έφυγε κι εγώ δεν μπήκα ποτέ σε εκεί-
νο το τρένο. 

Πηγαίνω στο μπάνιο και βάζω στη χούφτα μου τα χάπια που μου είχε δώσει ο γιατρός 
για τους εφιάλτες. Μα αυτά δεν είναι εφιάλτες του είπα, αλλά εκείνος επέμενε.

Θέλω άλλη μια βόλτα μαζί του στον Λευκό Πύργο, θέλω άλλη μια κουβέντα μαζί του 
σ’ ένα παγκάκι στη Νέα Παραλία. Θέλω έναν τελευταίο αποχαιρετισμό σε εκείνο τον 
σταθμό, μόνο που η σκηνή θα άλλαζε. Θα προλάβαινα να πιάσω εκείνο το τρένο που έρ-
χεται μια φορά στη ζωή σου και άμα το χάσεις, είσαι χαμένος για την υπόλοιπη.

Σκίζω το εισιτήριο χωρίς επιστροφή που είχα ακόμα πάνω στο γραφείο μου και ταυ-
τόχρονα σκίζω και εμένα και αφήνω ένα κομμάτι της καρδιάς μου στις ράγες, ώρα 7.20.

Φράνσις Γαδ
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Θα έρθει;

 Περιμένω, περιμένω. Λες να μην έρθει; Αλλά όχι, από μακριά το λεωφορείο να πλη-
σιάζει. 302 λέει, το 306 περιμένω. Δεν το σταματάω και αράζω στο παγκάκι. Βαριέμαι. Τι 
να κάνω;  Ανοίγω την τσάντα μήπως και βρω το κινητό μου, καμιά ελπίδα μέσα σε αυτήν 
τη ζούγκλα. Πιάνω το πορτοφόλι. Τι να το κάνω λέω τόσο άδειο που είναι. Μόνο αυτή η 
φωτογραφία το κάνει να αξίζει. Την έχω στα χέρια μου και τη χαζεύω. Εκείνος κι εγώ. Το 
βλέμμα του καρφωμένο στο δικό μου και ένα χαμόγελο χαραγμένο ως τα αφτιά. Φόρα-
γε ένα μαύρο πουκάμισο, κράταγε ένα ποτήρι με κόκκινο κρασί. 

Ήμουν νέα, μακιγιαρισμένη, με τα κοσμήματα στον λαιμό. Χρόνια ανέμελα, με χαρές, 
πάθος αγάπης, τα πόδια μου δεν έβρισκαν στη γη. Όλα αυτά τα προσωρινά, τέλος πά-
ντων! Την κοιτώ και με ένα χαμόγελο απορώ πώς γίναμε έτσι και γιατί έχω τη φωτογρα-
φία ακόμα. Μα δεν μπορώ να την πετάξω, να τη σκίσω, να την κάψω. Είναι το μόνο που 
μου απέμεινε από εκείνον. Λες να μην έχει τελειώσει αυτό ανάμεσά μας; Με μια ξαφνι-
κή κίνηση τη ρίχνω στην τσάντα. Προσπαθώ να σταματήσω να μονολογώ. Δίπλα μου μια 
κυρία μεγάλης ηλικίας με λοξοκοιτάζει. Την κοιτάω ξαφνικά και κοιτάει αλλού. Πιο δίπλα 
ζητιάνος ζητιανεύει. Τι να του έδινα του καημένου με το άδειο πορτοφόλι; Κοιτάζω τον 
δρόμο και απορώ τι θα φτιάξω σπίτι, με είχε κόψει η πείνα. Θυμάμαι τους φόρους που 
δεν έχω πληρώσει και την ενοχλητική γειτόνισσα με τα αποτυχημένα γλυκά που μου τα δί-
νει κάθε πρωί. Σκέφτομαι ξανά και ξανά. Περιμένω, περιμένω το 306. Δεν θα έρθει ποτέ!  

Αθανασία Ανδρέου
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Στη στάση

 Ήμουν στη στάση. Το λεωφορείο είχε αργήσει τραγικά. Οπότε, πετάχτηκα μέχρι την  
καφετέρια απέναντι να τσιμπήσω κάτι πρόχειρο.

Εκεί η τύχη μου άρχισε να γελάει. Όχι, δεν μου χαμογέλασε, απλώς γελούσε μαζί μου. 
Γιατί επισκέφθηκα την τουαλέτα του μαγαζιού, κατάφερα όμως να κλειδωθώ μέσα. Από 
το πίσω παραθυράκι, είδα το πούλμαν να σταματά στη στάση. Άρχισα να φωνάζω, και ο 
υπάλληλος δεν άργησε να με ακούσει. Όμως, αποδείχθηκε χειρότερος από μένα στο να 
ξεκλειδώνει φρακαρισμένες πόρτες. Έτσι, μέσα στον πανικό μου - είμαι και κλειστοφοβι-
κός - άρχισα να φωνάζω. Ο υπάλληλος όμως δεν πήγαινε πίσω. Αντί για την πυροσβε-
στική, κάλεσε το τμήμα λαθρεμπορίου. Μέσα στην ταραχή του, μάλλον κάτι δεν θα είπα-
με καλά, γιατί ένα τέταρτο αργότερα, έφτασαν δύο κλούβες γεμάτες αστυνομικούς. Βέ-
βαια, ίσως να μην έφταιγε και ο πωλητής, γιατί ακούγονταν οι φωνές μου από πίσω, και 
τελικά οι αστυνόμοι πίστευαν πώς ήμουν ένας διακινητής, που ο γενναίος υπάλληλος κα-
τάφερε να κλειδώσει στην τουαλέτα. Βέβαια, έπειτα από μισή ώρα στην τουαλέτα είχα 
φτάσει σε μια κατάσταση παράκρουσης, γι’  αυτό κι όταν τους έλεγα πως παγιδεύτηκα 
μόνος μου, τα όργανα με κοίταζαν και γελούσαν.

Μου πέρασαν χειροπέδες και με πήγαν στο ανακριτήριο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. 
Φαίνεται, κατέθεσε και ο υπάλληλος και τελικά με πήραν στα σοβαρά, οπότε με άφη-
σαν να φύγω. Μου είπαν, όμως, ότι αν ξανακάνω φάρσα στα ΜΑΤ, αντιμετωπίζω τρίμη-
νη φυλάκιση, στην καλύτερη περίπτωση. Τέλος πάντων, μετά από αυτό με έφεραν εδώ 
με περιπολικό.

«Αυτή είναι η χειρότερη δικαιολογία που έχω ακούσει ποτέ».
«Μα την αλήθεια λέω, βρε μάνα!»
«Αν ξαναμεθύσεις σε μπαράκι, χάθηκες!» 
Έφυγε απ’  το δωμάτιό μου. Άνοιξα την τηλεόραση. Στις ειδήσεις ανέλυαν πώς χθες 

συνέβη η μεγαλύτερη αποτυχία της αστυνομίας, με τέσσερα οχήματα και είκοσι αστυνό-
μους να έχουν κινητοποιηθεί και να διασώζουν αυτόν που αποδείχθηκε, τελικά, να είναι 
ένας φοιτητής κλειδωμένος στην τουαλέτα. Ελπίζω τουλάχιστον να μην δείχνουν το πρό-
σωπό μου, γιατί το δούλεμα δεν το γλυτώνω αλλιώς. 

Μάρκος Τζάννες-Μαρασιώνης





Χωρίς μάσκες
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Aς βγάλουμε τις μάσκες
 Ας βγάλουμε τις μάσκες.

Ας αφεθούμε στο μπλε του ουρανού.
Ας τρέξουμε στις αλάνες.
Εκεί που ο αέρας θυμίζει μια άλλη εποχή.
Ας τις κάψουμε στα πιο σκοτεινά σημεία του παρελθόντος και στη συνέχεια ας χτί-

σουμε ευτυχίες με τα απομεινάρια.
Ας υποκλιθούμε στη σκηνή του θεάτρου και του παραλόγου και μετά το χειροκρότη-

μα ας φύγουμε ανακουφισμένοι χωρίς δεσμά. 
Θυμήσου, ξένε, που θα με χαιρετήσεις στο δρόμο το επόμενο πρωί.
Ας βγάλουμε τις μάσκες. 

Φράνσις Γαδ
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Καλύτερα μόνος

 Το περπάτημά του έγινε αργό. Οι φίλοι του δεν κατάλαβαν πως έμενε πίσω. Μέ-
σα στο πλήθος, τα βήματά του σταματούσαν. Έριξε μια ματιά στο χέρι του. Χλωμό, ιδρω-
μένο. Η μάσκα τον ενοχλούσε. Ένιωθε μια ζέστη. Με μια κίνηση τη σκίζει και την πετάει 
στον δρόμο, γεμάτος κι αυτός από σερπαντίνες. Μονάχα αυτός χωρίς μάσκα στο καρνα-
βάλι. Δεν ένιωθε ξενέρωτος ή σοβαρός. Δεν ένιωθε την ανάγκη να μασκαρευτεί. Ήξερε 
πως δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτή η μέρα για αυτόν, για όλους. Δεν του άρεσε αυτή η 
συνήθεια κάποια βράδια του Φλεβάρη. Αφού την έβλεπε κάθε πρωί στη δουλειά, κάθε 
απόγευμα σε εκείνο το μαγαζί, κάθε βράδυ σε άλλο ένα πάρτι. Όταν όλοι είναι χαμογε-
λαστοί που λένε «καλημέρα», «δεν πειράζει», «είμαι καλά» … Ήξερε τις μάσκες του καθε-
νός. Πέφτουν στη μοναξιά, στη λύπη, στο μίσος. Τόσα κρύβουν, ψεύτικους κόσμους φτιά-
χνουν. Όσοι τις έβγαλαν, μόνοι έμειναν, μα ξέρουν για τον κόσμο, το ψέμα, την αλήθεια. 
Και κάπως έτσι έμεινε και εκείνος. Οι απροσκάλεστες σκέψεις τον έκαναν να χαθεί στο 
πλήθος, να καταλήξει μόνος σε ένα παλιό, γραμμένο παγκάκι. Κι όμως ένιωσε καλύτερα 
εκεί. Ηρεμία, ησυχία, μακριά από τη βαβούρα, τις φωνές, τις μάσκες. 

Αθανασία Ανδρέου 





Όταν έρχεται

η έμπνευση
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Λεπτομέρειες

 Κοιτάζει ένα σπουργίτι στο καλώδιο της ΔΕΗ, όσο καθαρίζει τα τζάμια. Τι κάνεις 
εσύ εδώ, σε μια τέτοια πόλη; Ύστερα βλέπει άλλο ένα, δύο … πέντε. Κατεβαίνει τα σκα-
λιά και βλέπει τα πρώτα άνθη μιας αμυγδαλιάς. Σιγογελάει. Προχωράει και ακούει ένα 
νέο ζευγάρι να ανταλλάζει λόγια γλυκά, ερωτευμένων. Βλέπει ένα παιδί να κρατάει ένα 
μπαλόνι. Φτάνει στη στάση και περιμένει το λεωφορείο για τη δουλειά της. Όσο κοίτα-
ζε τα σπουργίτια, δεν είδε τα χαλασμένα μαύρα καλώδια της ΔΕΗ. Όσο κοίταζε τα πρώ-
τα άνθη, δεν είδε τις αφίσες στον κορμό της αμυγδαλιάς ούτε τα σβησμένα τσιγάρα στο 
χώμα της. Δεν άκουσε τις κόρνες των νευριασμένων οδηγών, όσο άκουγε τα λόγια των 
ερωτευμένων, ούτε πρόσεξε τα γυμνά πόδια του παιδιού, όσο το κοίταζε να χαίρεται με 
το μπαλόνι του. Φτάνει στο γραφείο της και αρχίζει τη δουλειά της. Βυθίζεται μέσα στα 
χαρτιά και στους ανυπόμονους, νευριασμένους πελάτες, αφού πρώτα έβαλε στον ήλιο 
και πότισε το μικρό κόκκινο λουλούδι της.  

Αθανασία Ανδρέου
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Και

 Θυμήθηκε τις εποχές που ήταν μικρός. Σε κάθε παράθυρο και ένα αγαπημένο του 
πρόσωπο, μια διαφορετική ανάμνηση. Κοίταξε αυτό που μόλις είχε ζωγραφίσει: Η μητέ-
ρα του με την αδερφή του, αγαπημένα του πρόσωπα, παρόλο που στην παιδική του ηλι-
κία τα ήθελε μακριά του. Πού να ήξερε, όμως, πως θα έφευγαν, λες και τον άκουσαν. Χα-
μογελώντας ξερά, χάζευε το σπίτι που μόλις είχε ζωγραφίσει. Έφερε το βλέμμα του δε-
ξιά, αριστερά σε σημεία του σπιτιού μέχρι που σταμάτησε σε ένα συγκεκριμένο. Ίσως το 
αγαπημένο του: Ο πατέρας του μαζί με τον ίδιο, πριν από 28 χρόνια. Θυμήθηκε τις στιγ-
μές που πέρασαν, τις ιστορίες που αντάλλαζαν, όταν έψηναν κάστανα στον βαρύ χειμώ-
να. Όμως λίγο αργότερα και εκείνος τον άφησε άθελά του. Πλέον ήταν μόνος. Κοίταξε 
τα παράθυρα. Σε κάθε παράθυρο και ένα πρόσωπο που είχε χάσει, αλλά και ο ίδιος, σε 
ένα από αυτά. Τα κοίταξε για τελευταία φορά, όπως ήταν όλα μαζί, και πήγε να ξεπλύνει 
τα πινέλα από τα ζωντανά χρώματα. 

Το νερό χρωματίζεται.

Αθανασία Ανδρέου
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Κομμένη ανάσα

 Προχώραγε με αργούς ρυθμούς μέχρι που έφτασε στη στάση του τρένου. Ήταν 
μια παρέα, και δίπλα μια κυρία μεγάλης ηλικίας. Εκείνος δεν σήκωσε το βλέμμα του από 
την οθόνη του κινητού. Περίμενε το μήνυμά της, το τηλεφώνημά της. Χωρίς να το κατα-
λάβει, βρέθηκε δίπλα από την κυρία. Καθισμένος στο παγκάκι, περίμενε το τρένο, κάποιο 
τηλεφώνημα. Η ώρα περνούσε. Κανένα μήνυμα, κανένα τρένο. Ησυχία. Σκέφτηκε πόσος 
καιρός έφυγε χωρίς εκείνη, πως αυτά τα λίγα λεπτά που ήταν μαζί του αρκούσαν ή πως 
τίποτα άλλο δεν τον ενδιέφερε. Ό,τι έκανε, το έκανε με βιασύνη. Βιαζόταν, αμελούσε τις 
υποχρεώσεις του. Ήξερε όμως πως κάποτε θα την ξανάβλεπε. Θα ένιωθε να τον πλησι-
άζει και η ένταση θα δυνάμωνε, θα ηρεμούσε, όταν θα ήταν δίπλα της και δύσκολα θα 
την άφηνε. Και τελικά θα ξαναβιαζόταν, θα σκεφτόταν και χαμένος στον χρόνο θα περί-
μενε να την ξαναδεί, να ξανασυναντηθούν. Ξαφνικά, άκουσε έναν ήχο, ένα μικρό αεράκι 
να τον χτυπάει. Ο ήχος δυνάμωνε, έσπαγε την ησυχία. Μόλις είχαν φτάσει τα δύο τρένα 
στις δύο ράγες. Και τα δύο προκάλεσαν ένταση, έσπασαν την ησυχία. Σταμάτησαν σιγά-
σιγά, αλλά για λίγο έμειναν εκεί. Το ένα δίπλα στο άλλο, στις δύο ράγες σύντομα θα ξε-
κινούσαν έχοντας διαφορετικές κατευθύνσεις και τελικά τον ίδιο προορισμό, θα βρίσκο-
νταν στο ίδιο μέρος. Μπορεί για λίγο, αλλά θα ήταν εκεί. «Θα ξανασυναντηθούμε σαν 
δυο τρένα» άκουσε μια φωνή, τη φωνή της με κομμένη την ανάσα να συμπληρώνει «στις 
ράγες που μόνο για δύο είναι». Τα τρένα είχαν φύγει πια, αλλά αυτός ακόμα στη στάση. 
Δεν ήταν μόνος, αφού είχε για παρέα εκείνη που του ψιθύρισε στο αυτί. 

Αθανασία Ανδρέου
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Παραμύθια με κακό τέλος

 Είχε ήδη αφήσει τους φίλους του, τους συγγενείς του, το μαγεμένο μέρος. Μό-
λις βγήκε από το παραμύθι. Ο δρόμος τον έβγαλε σε μια πόλη, άγνωστη. Ήθελε να μά-
θει πολλά για τον νέο κόσμο που μόλις είχε γνωρίσει. Περπατούσε αργά στον δρόμο. Ο 
ήλιος άρχισε να πέφτει, το δροσερό αεράκι έκανε την πόλη ακόμα πιο γλυκιά. Τα χρώ-
ματα του ουρανού την έκαναν να μοιάζει με παραμύθι σε αποχρώσεις του πορτοκαλί και 
του μπλε. Κάθισε σε ένα ξύλινο παγκάκι όπως ήταν άλλωστε και εκείνος. Παρατηρούσε 
τον κόσμο να προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, να αναστενάζει. Άλλοι φαίνονταν δυ-
στυχισμένοι, άλλοι νευριασμένοι. Δίπλα από ένα περίπτερο ένας άνδρας λοξοκοίταζε το 
πορτοφόλι μιας κυρίας. Οι εικόνες τον έκαναν να αναρωτιέται. Έκαναν την πόλη ψυχρή, 
δεν έμοιαζε με παραμύθι. Όσο κοίταζε τον άνδρα, παρατήρησε το πορτοφόλι της κυρίας 
να φτάνει στα χέρια του. Γρήγορα πήγε σε εκείνον. «Το πορτοφόλι δεν σου ανήκει!» του 
είπε. Ο άνδρας άρχισε να τρέχει. Τότε άρχισε να τρέχει και εκείνος  μέχρι που τον έπια-
σε. Άρπαξε το πορτοφόλι. «Δώσ’ το μου! Είναι δικό μου! είπε ο άνδρας. Η ξύλινη φιγού-
ρα πρόσεχε καλά το πρόσωπό του, καμία διαφορά. Γιατί δεν μεγαλώνει η μύτη του, σκέ-
φτηκε. Όσο τον κοίταζε ο άνδρας του έδωσε μια γροθιά. Ραγισμένος, έπεσε στον δρόμο. 
«Είπε ψέματα, γιατί να μην φαινόταν τόσο εύκολα όπως και σε εμένα; Ξαπλωμένος στον 
γκρίζο δρόμο ένιωθε να τον ποδοπατούν, να τον προσπερνούν. «Βοήθεια» φώναζε, αλλά 
κανείς δεν τον άκουγε. Υπάρχουν τελικά παραμύθια με κακό τέλος! 

Αθανασία Ανδρέου
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Οι υπέροχοι τρελοί

 Είναι κάτι άνθρωποι που πορεύονται μοναχοί στην ξενιτιά. Αγριολούλουδα στον 
κάμπο.

Γιατί ούτε αγοράζονται ούτε μπαίνουν σε ανθοδέσμες.
Ταξιδιώτες και μόνιμα μπερδεμένοι σε νύχτες με ξαστεριά. Τα χέρια τους λερωμένα 

με μπογιά. Δεν χαμογελάνε πολύ. Πεσιμιστές θα τους έλεγες.
Θαλασσοδαρμένοι, μα στυλοβάτες της ζωής. Λατρεύουν το μεθύσι, μα όχι τον ύπνο 

του μυαλού. Σχεδόν σχιζοφρενείς, σχεδόν τρελοί, σχεδόν κάτι.
Θα τους καταλάβεις από τον τρόπο που αγκαλιάζουν. Χωρίς ενδοιασμούς. Όχι, δεν 

εμπιστεύονται εύκολα. Απλά ποτέ δεν ασχολήθηκαν με τη σωματική επαφή.
Η ψυχική ηδονή είναι που τους ενδιαφέρει. Από αυτή εμπνέονται τα βράδια στις τα-

ράτσες.
Εκεί που το φεγγάρι είναι πιο κοντά στη Γη από οποιοδήποτε άλλο σημείο στον πλα-

νήτη.
Η μούσα τους δεν είναι μια ξανθιά καλλονή. Μα ένα χιλιοπατημένο μικρό τριαντάφυλ-

λο που ξεβάφει κάθε φορά που βρέχει.
Μα εκείνοι το προστατεύουν μέσα σε ένα βάζο και το ξαναβάφουν μετά το ψιλό-

βροχο.
Όσοι μήνες και αν περάσουν, δεν κουράζονται. Ξέρουν πώς να φροντίζουν τη μούσα 

τους. Όπως ακριβώς φροντίζουν και τις ψυχές τους.
Πνιγμένοι σε ωκεανούς. Σπαρταράνε στη στεριά και στη σκοτεινή κοινωνία. Μα η τέ-

χνη,  σύντροφοι, είναι παιδί των καταραμένων.
Οι υπέροχοι τρελοί του κόσμου. Κάπου θα τους συναντήσεις. Λίγο χαμένοι, λίγο ταξι-

διώτες, λίγο πεθαμένοι, λίγο μελιστάλαχτοι και ελάχιστα ολοκληρωμένοι.

Φράνσις Γαδ
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Η ταράτσα

 Η ταράτσα που ο ήλιος και το φεγγάρι συναντιούνται, που κάνουν έναν παθιασμέ-
νο έρωτα και μετά βουτάνε στο χάος του ουρανού.

Εκεί καθόμασταν, με τα πόδια μας να κρέμονται στο κενό.
Το φεγγάρι ήταν αιματοβαμμένο σήμερα, το φεγγάρι ήταν κόκκινο όπως και οι ίδιες 

μας οι καρδιές που έσταζαν αίμα από τις πληγές.
Θέλω να είσαι το τελευταίο πράγμα που θα δω πριν πεθάνω, έτσι του είχα πει.
Γι’ αυτό, αυτή τη νύχτα βρισκόμαστε εδώ κι εκείνος προσπαθεί να γεμίσει όλο του το 

σύστημα με αλκοόλ, ώστε να μην θυμάται τίποτα, ώστε να μην θυμάται τη θέα μου, να 
με καταπίνει το μαύρο στην πτώση.

Είμαι έτοιμη, ψελλίζω και ένιωσα, εκτός από εκείνον, και τα δέντρα να ανατριχιάζουν, 
και την πόλη, και την ίδια τη Γη.

Ανεβαίνω πάνω του όπως ήταν καθισμένος και τυλίγω τα πόδια μου γύρω του, έτσι 
ώστε να συναντήσω τον θάνατο με το δικό του πρόσωπο στο μυαλό μου.

Δεν τον έχω ξαναδεί πιο απεγνωσμένο, τα μάτια του προσπαθούν να βρουν μια ανύ-
παρκτη λύση.

Αγγίζω τα χείλη του για μια τελευταία φορά και γέρνω το σώμα μου προς τα πίσω.
Τα χέρια του που προσπαθούν να με σταματήσουν μελανιάζουν τη μέση μου.
Φεύγω από πάνω του και βρίσκομαι στον αέρα, μα πριν προλάβω να βυθιστώ στην 

απόπειρα, πιάνει το χέρι μου.
Κρέμομαι από μια κλωστή. Κρέμομαι από το χέρι του. Τα δακρυσμένα μάτια του γυα-

λίζουν.
Άφησε με να φύγω αγάπη μου, ψιθυρίζω.
Και εκεί που το φεγγάρι συνουσιάζεται, εκεί με άφησε και εκεί τον ένιωσα για τελευ-

ταία φορά κι από τις τεντωμένες φλέβες στο χέρι του πήρα όλα τα σ› αγαπώ του κόσμου.

Φράνσις Γαδ
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Μια άλλη Οδύσσεια

 Ξέρω για έναν Οδυσσέα που δεν έφτασε ποτέ, και για μια Πηνελόπη που δεν πε-
ρίμενε ούτε μια μέρα και δεν θα μπορούσε να εκφραστεί καλύτερα η μοντέρνα εκδοχή 
της Οδύσσειας.

Μια θάλασσα καταστροφής με τόσα ονόματα. Εγωισμός, αγάπη, δόξα, έρωτας. Και 
πόσοι προσπάθησαν να τα δαμάσουν αυτά τα νερά. Τόσοι οι πνιγμένοι, που πια έχουν ξε-
χαστεί και τα πτώματα τους βρίσκονται σε άπατα νερά.

Και πώς μπορείς να μου λες ότι οι γοργόνες είναι ανύπαρκτα πλάσματα; Και πώς μπο-
ρείς να μου λες ότι ο αληθινός έρωτας δεν υπάρχει, όταν δεν τον έχεις βιώσει;

Όμως εμείς, αγαπημένε μου, είμαστε διαφορετικοί. Είμαστε δυο θάλασσες από μό-
νοι μας, πάντα να είμαστε τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά. Πάντα να προσπαθούμε να 
αγγίξουμε ο ένας τον άλλον, αλλά τα κύματα μας να μας παρασύρουν σε μέρη, που ού-
τε ο χάρτης δεν τα έχει.

Ίσως συναντηθούμε, κάποια στιγμή, αφού έχουμε πνίξει καμπόσους, στο τέλος του 
κόσμου, εκεί που το φεγγάρι θολώνει τα πάντα στο διάβα του και, αφού θάψουμε τους 
νεκρούς μας, θα κρυφτούμε εκεί, στη θαμπάδα, ώστε να μην αφήσουμε τον κόσμο να 
μας δει.

Και να ξέρεις, αγαπημένε μου, ότι, ακόμα και αν χαθούμε σε φουρτούνες και τα σώ-
ματα μας βρεθούν μέσα σε ναυάγια που βυθίστηκαν μυστηριωδώς, ήταν τιμή μου που 
θαλασσοπνιγήκαμε μαζί και που η τελευταία μου ανάσα δεν ήταν απλό οξυγόνο αλλά 
το άρωμα σου.

Φράνσις Γαδ
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Κάπως έτσι…

 Και χρειάστηκε να καταστρέψω τα πιο όμορφα κομμάτια του εαυτού μου για να 
καταλάβω επιτέλους ότι αυτό το καβούκι δεν χαρακτηρίζει εμένα. Εγώ είμαι πολλά πε-
ρισσότερα από σάρκα και οστά που κρύβουν τις γλυκές τραγωδίες της καρδιάς μου και 
του μυαλού μου.

Έκοψα τα μαλλιά μου, πήρα κιλά, έφαγα τα νύχια μου από το άγχος και πολλά άλλα.
Αλλά οι άνθρωποι που με αγαπούν με είδαν να φτιάχνω τα χαλασμένα, πια, κομμάτια 

μου και, αν δεν το έκανα εγώ, τότε μου το έκαναν εκείνοι.
Κάπως έτσι, έμαθα να ερωτεύομαι εμένα και τον κόσμο γύρω μου, αφού πια δεν χρει-

αζόταν να αποφεύγω να αγκαλιάζω τους ανθρώπους για να μην μου φύγει το make up. 
Αφού πια δεν χρειάστηκε να ντρέπομαι για εμένα και για το χάος που κουβαλούσα.

Είμαι εκείνο το παράξενο κορίτσι που, από τη μια θα προσπαθώ να περπατήσω στις 
πανάκριβες γόβες μου, και από την άλλη, κακοφτιαγμένη, θα πίνω σαν τρελή και θα κα-
τεβάζω τις μπίρες σε ένα μπαρ που συχνάζει ο υπόκοσμος.

Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να καταλάβει ο άνθρω-
πος, ώστε να μην αυτοκαταστρέφεται σε αντανακλάσεις από καθρέφτες, ώστε να μην 
αφήνει κομμάτια της ψυχής του σε κρεβάτια και ξένα σώματα.

Φράνσις Γαδ
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Ματωμένες καρδιές

 Τα χείλη της στεγνά, σκασμένα. Στα μάγουλά της τα δάκρυα εμφανή, τα μάτια της 
θλιμμένα. Τα χέρια της έτρεμαν και προσπαθούσε σκληρά να διατηρήσει το σώμα της 
σταθερό. Έτρεμε. Φοβόταν. Φοβόταν για μένα. Φοβόταν για τον εαυτό της. Δεν ήξερε τι 
θα απογίνει. Δεν ήξερε αν θα έβγαινε ζωντανή από εδώ. Εδώ κλεισμένοι και οι δύο σε 
μια αποθήκη. Έκλεισε τα μάτια της και ύστερα τα άνοιξε. Κοίταξε ψηλά και προσευχή-
θηκε. Προσευχήθηκε σε έναν θεό. «Ο θεός δεν μπορεί να σε σώσει, Δήμητρα, μόνο εσύ 
μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου!»

Με κοίταξε. Ήξερε ότι είχα δίκιο. Αναστέναξε και κάθισε κάτω, ακούμπησε την πλά-
τη της στον σκουρόχρωμο τοίχο. «Θέλω να φύγω!» ψιθύρισε. «Θέλω να φύγω!» είπε πιο 
δυνατά αυτή τη φορά. «Θέλω να φύγω, να φύγω, θέλω να φύγω από εδώ!» άρχισε να 
φωνάζει και έτρεξα κοντά της. «Σταμάτα, θα έρθουν!» προσπαθούσα να την ηρεμήσω 
αλλά μάταια. «Δεν με νοιάζει! Ακούστε με! Θέλω να φύγω από εδώ!» Φώναζε συνεχώς. 
Η πόρτα άνοιξε και τα σώματά μας έμειναν ακίνητα. Ένας δυνατός ήχος ακούστηκε. Πό-
νος. Πόνος πολύς και αίμα. Δυο ματωμένα χέρια, δυο ματωμένα πρόσωπα. Δυο ματω-
μένες καρδιές. 

«Θα φύγουμε, Δήμητρα, θα φύγουμε μαζί!» 

Νέλλα Δουκάκη 
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Φεύγω

 Πονάει η αλήθεια σου, η αλήθεια που κατάματα δειλιάζω να την αντικρίσω, η αλή-
θεια που κόβει βόλτες έξω από το σπίτι μου, η αλήθεια που πετρώνει την καρδιά μου, 
καθώς έρχεται. Αυτή η αλήθεια, που δεν είπες και δεν λες. Δεν θέλω να την ακούσω, το 
ξέρω, το νιώθω, γνωρίζω ποια είναι. Και αν ήξερα πως θα τα άφηνα όλα πίσω, δίχως 
γυρισμό, θα έφευγα. Και αν ήξερα ότι θα σταματήσει η βροχή να παλεύει στο παράθυρό 
μου, θα έφευγα. Και αν το φεγγάρι τις κόρες μου μάτωνε και το κλειδί της κλεψύδρας 
μου ξεχνούσα σε κάποιο ξέφωτο, πάλι θα έφευγα. 

Φεύγω, λοιπόν. Φεύγω μακριά. Φεύγω να χαθώ στον ήλιο, φεύγω από την σκιά σου 
που χρόνια εγκλωβισμένη με έχει. 

Χρόνος που γιατρεύει
και ζωή που γδέρνει.
Φεύγω.

Νέλλα Δουκάκη 
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1,2,3… γύρω-γύρω όλοι!

 Τη μητέρα τη σκότωσαν. Είμαι σίγουρη για αυτό. Τη σκότωσαν μέσα στο ίδιο μας 
το σπίτι, με τα ίδια τους τα χέρια. Δεν έφταιγε ούτε η νευρασθένεια, ούτε η μανία της να 
καταπίνει τα χάπια σαν να ήτανε στραγάλια. Τη σκότωσαν, γιατί ήξερε και για τους άλ-
λους θανάτους. Ήξερε τα πάντα όπως και ο πατέρας μου. Δύο χρόνια πριν, τον βρήκαν 
νεκρό μέσα στο γραφείο του. Καρδιακή προσβολή είπαν, αλλά εγώ ήξερα ότι ήταν αυ-
τοί. Ένα βράδυ πριν τον θάνατό του μιλούσε με τη μητέρα. Τον άκουσα να λέει για τέσ-
σερις φόνους τρία χρόνια πριν.

«Όλοι ήμασταν χαρούμενοι, μέχρι που μας ειδοποίησαν ότι η Τζέσικα βρέθηκε νεκρή 
στο μπάνιο!»

«Και από τι πέθανε, Ιάσονα;»
«Από καρδιακή προσβολή, είπαν!» 
Η φωνή της μητέρας μου ακουγόταν σπασμένη καθώς του μιλούσε, εκείνος ήταν συγ-

χυσμένος. Δεν κάθισα να ακούσω άλλο. Αρκετά προβλήματα είχα και δεν ήθελα κι άλλα. 
Κι αυτή η Τζέσικα ούτε που ήξερα ποια ήταν. Την επόμενη μέρα ένα ουρλιαχτό με ξύπνη-
σε. Κλάματα, φωνές, φασαρία. «Ο πατέρας Αφροδίτη, ο πατέρας πέθανε!» και τότε όλα 
άρχισαν να σκοτεινιάζουν γύρω μου, τα πόδια μου άρχισαν να τρέμουν, όλο μου το σώ-
μα κατέρρεε ξαφνικά. «Από τι πέθανε;» «Καρδιακή προσβολή, δεσποινίς!» Ο μικροκαμω-
μένος γιατρός μόλις με είχε ενημερώσει. Η μητέρα τρελάθηκε από τότε. Όλοι οι συγγε-
νείς ήθελαν να την κλείσουν σε ψυχιατρείο, αλλά εκείνη ισχυριζόταν πως ήταν καλά. Εί-
χε χάσει τη ζωή της θρηνώντας τον πατέρα μου, έτσι έλεγαν όλοι. Αλλά εκείνη δεν θρη-
νούσε. Έψαχνε. Έψαχνε τρόπους να χαρίσει δικαιοσύνη σε όλους όσοι είχαν χάσει τους 
δικούς τους και να βρει τους διεστραμμένους δολοφόνους που σκότωσαν τέσσερις αν-
θρώπους. Το θέμα, όμως, δεν ήταν οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν. Το θέμα ήταν ότι οι 
θύτες σκότωναν με τον ίδιο τρόπο, κάθε χρόνο, την ίδια μέρα από έναν άνθρωπο. Ο κά-
θε φόνος γινόταν με τρομερή ακρίβεια. 

8.25 μ.μ. ακριβώς οι άνθρωποι πέθαιναν. Τα άτομα που έχαναν τη ζωή τους δεν ήταν 
τυχαία. Ο καθένας από αυτούς είχε μεγάλη περιουσία και πολλές επιχειρήσεις στα χέρια 
του. Έτσι, 18 Δεκεμβρίου και ώρα 8.25, κάποιος πλούσιος θα πνιγόταν, θα πάθαινε καρ-
διακή προσβολή ή απλά θα θαβόταν ζωντανός κάτω από το χώμα. Η μητέρα όμως δεν 
πέθανε έτσι. Το σώμα της βρέθηκε τεμαχισμένο σε κάθε γωνιά του δωματίου της. Στάλες 
αίματος έσταζαν στο βρώμικο πάτωμα από το μικρό γραφείο, δημιουργώντας μια λίμνη 
αίματος. Ούρλιαξα, έκλαψα αλλά μετά έβαλα στόχο να βρω ποιος έκανε κάτι τέτοιο. Και 
τώρα, τα χέρια μου τρέμουν. Μια καυτή ανάσα χτυπά το πίσω μέρος του κεφαλιού μου 
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και δύο χέρια είναι τυλιγμένα γύρω μου. Ένα μαχαίρι ακουμπά τον λαιμό μου. Δεν μπο-
ρώ να φωνάξω, ούτε να κουνηθώ. Το  δέρμα μου σχίζεται, ο πόνος είναι φρικτός. Μπο-
ρεί να μην ξέρω ποιος το έκανε, αλλά είμαι σίγουρη πως δε θα πουν ότι έπαθα καρδια-
κή προσβολή, όταν βρουν το σώμα μου τεμαχισμένο σε ένα δωμάτιο.   

Νέλλα Δουκάκη 
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Άγνωστα χαμόγελα

 Ο πλανήτης γεμίζει πληγές, αρρώστιες, μίσος. Τόσο πολύ που αρχίζει να αιμορρα-
γεί αργά-αργά κι εμείς ούτε καν που το καταλαβαίνουμε. 

Έτσι είμαστε εμείς. Αυτοί είμαστε. 
Περπατάω μέσα στο πλήθος. Μου αρέσει να το κάνω αυτό. Ίσως μειώνει τη μοναξιά 

μου. Μου αρέσει να χαμογελάω σε αγνώστους, νιώθω ότι τους προσφέρω κάτι. 
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι νιώθει ο άνθρωπος που περνάει από δίπλα σου; Γιατί είναι 

έτσι; Ίσως απέτυχε σε ένα μάθημά του. Ίσως χώρισε και η καρδιά του έσπασε σε μικρά 
κομμάτια. Ίσως τον πρόδωσε ο φίλος του. Ίσως έχασε τη δουλειά του. Ίσως έχασε ένα 
αγαπημένο του πρόσωπο. 

Κι εγώ του χαμογελάω. Τι να το κάνει αυτό το χαμόγελο; Τι θα του προσφέρει;
Εσύ, λοιπόν, πού ήσουν όταν είδες για πρώτη φορά τον κόσμο να αιμορραγεί; Εγώ 

ήμουν ανάμεσα σε πλήθη. Χαμογελούσα σε αγνώστους. 

Νέλλα Δουκάκη 
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Λίγη Αλήθεια Μόνο 

 Ο κόσμος θα ήταν πιο αληθινός, αν ήμασταν πάντα λίγο μεθυσμένοι. Ναι, μωρό 
μου, θα ήταν! Το βλέπω στα μάτια σου το πόσο αμφιβάλλεις. 

Εμένα η ζωή πάντως αυτό μου δίδαξε. Ό,τι και να λες, εγώ δεν θα μπορούσα να σου 
τρίψω την αλήθεια στα μούτρα, αν δεν ήμουν λιγάκι μεθυσμένη εκείνο το βράδυ, ή μάλ-
λον όχι μεθυσμένη, ας το πούμε καλύτερα εύθυμη. Ξέρεις σ’ όλους αρέσει να βάζουν τα-
μπελίτσες σε πρόσωπα και καταστάσεις. Το να είσαι εύθυμος, λοιπόν, δεν σημαίνει ότι 
έχεις χάσει το μέτρο. Επιτρέπεις απλά στον εαυτό σου να κάμψει τις αντιστάσεις, να πά-
ψει να είναι τόσο συνεσταλμένος, να χαλαρώσει και να ζήσει!

Λοιπόν, πίσω στα δικά μας, μωρό μου. Ό,τι συνέβη εκείνο το βράδυ, εκείνο το βρά-
δυ, λέω…, θυμάσαι; Τότε που έβρεχε. Τότε που είχες βγει με την παρέα σου … κι εγώ με 
τις φίλες μου. Τότε που ήπια λίγο και λίγο αργότερα ήρθα. Είχα χρόνια να σε πλησιάσω, 
να σου χαμογελάσω. Τα μάτια μου είμαι σίγουρη ότι έλαμπαν. Ήσουν κι εσύ χαρούμε-
νος. Όχι απαραίτητα, επειδή με έβλεπες. Με αγκάλιασες. Η στιγμή για μένα είχε παγώ-
σει. Δεν είχα σκοπό να σου πω κάτι. Να εκφράσω ό,τι με έπνιγε τόσα χρόνια και με κρα-
τούσε παγιδευμένη στον πάτο. 

Όλα όμως, άλλαξαν την παγωμένη αυτή στιγμή. Το στόμα μου άνοιξε και ταυτόχρονα 
αισθάνθηκα σαν η αλυσίδα, που με κρατούσε παγιδευμένη, να έσπασε. Ελεύθερη! Ναι, 
ελεύθερη ήμουν, μωρό μου. Τίποτα πλέον δεν με κρατούσε. Σε φίλησα και ανταποκρίθη-
κες κι εσύ! Μετά όμως, το έβαλες στα πόδια, μωρό μου! Γιατί; Αισθάνθηκες μήπως πόσα 
καταπιεσμένα αισθήματα έκρυβε;

Εγώ, πάντως, τα χαρτιά μου σ’ τα άνοιξα. Η πράξη σου μου έδειξε πως δεν αντέχεις 
κάτι τόσο δυνατό. Δεν είσαι έτοιμος γι’ αυτό. 

Εγώ λοιπόν, προχωράω. Αν με φτάσεις, καλώς! Αλλιώς … Φιλιά. Τα λέμε! Σ’ αγαπώ!

Ειρήνη Μανιώτη
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Τον ουρανό αγαπώ

 Είναι σαν να είσαι ερωτευμένος με το μπλε χρώμα του ουρανού. Βλέπεις, αλλά ξέ-
ρεις ότι είναι μια οφθαλμαπάτη, ότι δεν υπάρχει τίποτα μπλε εκεί! Και συνειδητοποιείς 
ότι είναι όλα ροζ τελικά, ροζ σαν το συννεφάκι που οικειοθελώς κατοικείς. Γιατί ξέρεις 
ότι με τον καιρό όλοι αλλάζουν. Κανείς δεν παραμένει ο ίδιος. Και εγώ κολλημένη σ’ ένα 
είδωλο είμαι. Σε ένα πρόσωπο που υπήρξε. Δεν υπάρχει πια. Ή μάλλον η υπόστασή του 
είναι διαφορετική. Η εμφάνιση μόνο παραμένει ίδια. 

Και όταν ξέρεις ότι είσαι ερωτευμένος με μια υπόσταση, για να προχωρήσεις πρέπει 
να βρεις κάποια αντάξιά της. Και ίσως και να μην θες να προχωρήσεις. Να αισθάνεσαι 
καλά, έτσι, αιώνια βολεμένος! Αλλά, τι κι αν ο καιρός περνάει, τι κι αν ο τροχός γυρνάει, 
εσύ στη σύγκριση επιμένεις. Σε μια σύγκριση που ακόμα και το ίδιο το πρόσωπο αντιτίθε-
ται, γιατί τόσα χρόνια μέχρι και την εξέλιξή του την έχεις πλάσει εσύ! Ψυχοπάθεια; Ίσως.

Αλλά εγώ απόψε θα σε ξεπεράσω. Κι αύριο το ίδιο θα πω. Αλλά δεν πειράζει κάθε 
μέρα βλέπω τον ουρανό και ξέρω πως δεν υπάρχει, αλλά τον βλέπω και το ίδιο γίνεται 
και με σένα! Βαριέμαι, όμως, τη ρουτίνα και έχω ανάγκη από έναν καθαρό ουρανό. Ξά-
στερο! Χωρίς σύννεφα, να ανακαλύψω κάθε πτυχή του!

Και πλέον δεν σ’ αγαπάω! Ή μπορεί και να το κάνω, αλλά δεν θα σου το αποκαλύψω 
ποτέ ξανά! Καληνύχτα!

Ειρήνη Μανιώτη
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Μην ψάχνεις στις σκιές

 Ένα ουρλιαχτό την έβγαλε από το λήθαργό της. Ήταν ξεσκέπαστη, τα άκρα της εί-
χαν παγώσει. Το μαξιλάρι της είχε γεμίσει σάλιο. Άνοιξε σιγά-σιγά τα μάτια της. Τα έτρι-
ψε. Λίγο φως διαπερνούσε την κουρτίνα από τη λάμπα φθορίου του δήμου και ξεχύνο-
νταν στο δωμάτιο.

Ανασηκώθηκε και πήρε το δεύτερο μαξιλάρι για να στηρίξει τη μέση της. Ψηλάφησε 
το κομοδίνο της και βρήκε τον διακόπτη του πορτατίφ. 

Τεντώθηκε. Κοίταξε το ρολόι της. Η ώρα τέσσερις παρά είκοσι.
Φοράει τα γυαλιά της, με το μαύρο κοκάλινο σκελετό. Πιάνει τα μαλλιά της έναν ανά-

λαφρο κότσο και φοράει τη ρόμπα της. Σέρνει τα πόδια της στον διάδρομο μέχρι την κου-
ζίνα. Ανοίγει το ψυγείο και βάζει λίγο νερό. Σηκώνει το ποτήρι ως τα χείλη της. Κάποιος 
βήχει, κάποιος από το διαμέρισμά της. Μόνη της μένει εδώ και χρόνια, από όταν χώρισε 
στα σαράντα της, πριν πέντε χρόνια. Ο γιος της πλέον δεν την επισκέπτεται.

Προχωρά προς τα εκεί από όπου ακούστηκε ο θόρυβος. Κάποιος κρύβεται στις σκι-
ές. Αρπάζει ένα κουζινομάχαιρο και προχωράει προς τα εκεί. 

Ένα όπλο τη στοχεύει στο κεφάλι, τείνει το μαχαίρι προς το μέρος του.
«Μην βγάλεις άχνα, ειδάλλως, θα έρθει το τέλος σου!» τη διατάζει ο μεταμεσονύκτι-

ος επισκέπτης της. Εκείνη παγώνει στη θέση της, δεν τολμά ούτε να βλεφαρίσει! Ανα-
πνέει όσο πιο μαλακά μπορεί. Ωστόσο σφίγγει τη λαβή του μαχαιριού. Κάνει το αριστε-
ρό, ελεύθερο χέρι της γροθιά. Υπολογίζει την απόσταση μεταξύ τους, παίρνει μια βαθιά 
ανάσα, που αρκεί για να τροφοδοτήσει το νου της με οξυγόνο.

 Δύο μέτρα τους χωρίζουν. Αν κινηθεί γρήγορα, και με λίγη τύχη προλαβαίνει να 
τον αγγίξει, πριν την πυροβολήσει, με βάση τα όσα είχε μάθει σε σεμινάριο αυτοάμυνας 
πριν μερικά χρόνια. 

 Βαθιά ανάσα και η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά! Έχει δύο μόνο δευτερόλεπτα για 
να ελιχθεί.

 Ορμά πάνω του! Εκείνος ξαφνιάζεται και είναι αρκετά τα ελάχιστα κλάσματα του 
δευτερολέπτου που διαρκεί η αδράνειά του, για να αντιστρέψει τους ρόλους του παιχνι-
διού.

 Με μια κίνηση χτυπά με το κουζινομάχαιρο το χέρι με το όπλο. Με το αριστερό 
της χέρι ρίχνει μια γροθιά στο πρόσωπο. Τον πετυχαίνει στη μύτη και ακούγεται ο ήχος 
από κόκκαλα που συνθλίβονται. Το χέρι του ανοίγει ενστικτωδώς. Το όπλο πέφτει στο 
έδαφος. Μια κραυγή πόνου ξεφεύγει από το στόμα του. 

 Τρεκλίζει και πέφτει κάτω. Σκύβω και πιάνω το όπλο στα χέρια μου. Στρέφω την 
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κάνη του και τον σημαδεύω στο κεφάλι.
«Και τώρα οι όροι αντιστράφηκαν! Πες μου τι δουλειά έχεις στο σπίτι μου;»
 Ένα γέλιο ακούγεται από το στόμα του. «Δεν το νομίζω» μου απαντά, και ταυτό-

χρονα ένας κρότος. 
 Σειρήνες θυμάμαι, Κενό. Μετά όλα σκοτείνιασαν. Μετά έγιναν κόκκινα και μετά 

με βλέπω, βλέπω εμένα μικρή, να παίζω στις κούνιες, βλέπω τους γονείς μου νέους, με 
βλέπω μεγαλύτερη στο σχολείο, βλέπω τους κάποτε συμμαθητές μου. Βλέπω φίλους από 
το πανεπιστήμιο. Βλέπω τον πρώην άνδρα μου. Βλέπω στιγμές που ήμουν ευτυχισμένη. 
Βλέπω τους ανθρώπους που αγάπησα. Βλέπω τη γέννηση του γιου μου, τα πρώτα του 
βήματα, την πρώτη του μέρα στο σχολείο. Τον έχω στην αγκαλιά μου. Αχ! Τι ωραία που 
είναι! «Ήρθες παιδί μου;» «Συγγνώμη για όλα τα κακά που σου προξένησα!» «Σ’ αγαπώ», 
το θυμάσαι αυτό και γι’  αυτό χαμογελάς ε;» 

Σε λίγο θα με πάρει ο ύπνος… τα πάντα ασπρίζουν. Ένα φως παίρνει τη θέση του μαύ-
ρου, του κόκκινου. 

Ειρήνη Μανιώτη
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Ακολούθησέ με, αν μπορείς…

 Ελεύθερο το θέμα; Μάλλον είναι το μόνο που είναι ελεύθερο. Βλέπεις εγώ είμαι 
εγκλωβισμένος. Είμαι φυλακισμένος. Στην πραγματικότητα! Η φυλακή μου είναι η ζωή 
μου. Οι γονείς μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι, οι σχέσεις μου, και το σπίτι μου, το γραφείο, 
το αυτοκίνητο, το μικρό καφέ που συχνάζω. 

Όμως, ξέρεις βρίσκεις και στιγμές ελευθερίας. Τελικά, δεν είναι όλα μια τόσο μεγά-
λη φυλακή. Και αυτό μάλλον το ανακαλύπτεις, όταν ερωτεύεσαι. Τώρα το κατάλαβα. Σή-
μερα! Εδώ, 8 ναυτικά μίλια έξω από τη Σέριφο. Σε μια βραχονησίδα! Ξερονήσι, εντελώς! 
Όλο κι όλο θα είναι ένα στρέμμα. 

Όταν δεν είμαι καλά, σε αντίθεση με τους περισσότερους ανθρώπους «που παίρνουν 
τα βουνά», εγώ «παίρνω» τη θάλασσα. Απορείς ε; Πώς γίνεται; Έχω jet ski. Ηρεμώ μόνο 
όταν βλέπω μπροστά μου το απέραντο γαλάζιο, όταν πετάω τα ρούχα μου και βουτάω 
στη θάλασσα και όταν ξαπλώνω σε παρθένες παραλίες, με χρυσαφένια άμμο ή με βό-
τσαλα που καίνε, κάτω από τον ήλιο που λάμπει. 

Βγαίνω στην παραλία του παραδεισένιου νησιού. Μου αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα. 
Το τοπίο με συνεπαίρνει. Με μαγεύει. Μου αρέσει να ξέρω ότι είμαι μόνος, ότι κανένα 
βλέμμα δεν πέφτει πάνω μου, πράγμα σπάνιο, είτε εξαιτίας του παρουσιαστικού μου, εί-
τε εξαιτίας του ονόματος και της καταγωγής μου. 

Από μικρό παιδί είχα μάθει να είμαι το επίκεντρο της προσοχής. Ποτέ δεν μου άρεσε. 
Πάντα αηδίαζα με την αδιακρισία των ανθρώπων, το προσποιητό ενδιαφέρον, την ψευ-
τιά και την κενότητα στα βλέμματά τους. Γι’ αυτό νιώθω καλά εδώ. Γι’ αυτό μου αρέσει. 

Από τα αριστερά ακούγεται ένα τρίξιμο στα βράχια. Με επαναφέρει στην πραγμα-
τικότητα. Κι όμως, σε αυτό το μαγευτικό μέρος μόνο μαγικά πράγματα συμβαίνουν. Το 
βλέμμα μου πέφτει πάνω σε δύο μάτια που με παρατηρούν. Η πιο όμορφη εικόνα που 
έχω δει ποτέ μου.

Αλλά το βλέμμα αυτό δεν ανήκει σε κάποιο ανελεύθερο ανθρώπινο όν, αλλά σε ένα 
μοναδικό πλάσμα. Ψάχνω να βρω το όνομά του. Ξεθάβω μνήμες από τα παιδικά μου χρό-
νια. Θυμάμαι τη μητέρα μου να μου διαβάζει παραμύθια, με θυμάμαι να χαζεύω τις εικό-
νες. Φώκια! Ναι, φώκια το λένε! 

Πλησιάζω κοντά του και το πλάσμα αισθάνεται τη φυλακή μου. Φοβάται πως κι αυ-
τό θα καταλήξει έτσι. Ανελεύθερο σαν εμένα. Βουτάει στη θάλασσα και χάνεται. Και το 
ακολουθώ κι εγώ. Μέχρι που το χάνω. Χάνω και το κλειδί της ελευθερίας μου. Χάνω τη 
μοναδική ελπίδα να ζήσω ελεύθερος. 

Ή μπορεί και όχι! 
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Μήνες αργότερα, από τη συνάντηση μου με το πλάσμα, την αντικρίζω  ξανά την ελευ-
θερία μου. Έχει όμως διαφορετική μορφή. Από το ίδιο σημείο ακούγεται πάλι θόρυβος 
και δύο γαλανά μάτια με κοιτάνε αυτήν τη φορά με απορία. Σα να θέλουν να ρωτήσουν 
πώς ανακάλυψα το μυστικό μέρος όπου κρύβονται. Το ίδιο μαντεύω πως εκφράζουν και 
τα δικά μου μάτια. 

Στεκόμαστε αντικριστά για ώρα αμίλητοι εξερευνώντας ο ένας το πρόσωπο του άλ-
λου. Και τα σώματα. Είναι η πρώτη φορά που η γύμνια μου δεν με τρομάζει κάτω από το 
φως του ήλιου. Το φως του ήλιου ντύνει την ψυχή μου. Και η λάμψη από το βλέμμα της 
άγνωστης. Το μοναδικό γεμάτο βλέμμα που αντικρίζω εδώ και καιρό. 

Γοργόνα. Έτσι, θα τη λέω από εδώ και πέρα. Γιατί ξέρω πως το ταξίδι μας κάτω από 
τα πάλλευκα κύματα, στην καταγάλανη θάλασσα μόλις ξεκινά! 

Ειρήνη Μανιώτη














